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ῬΒΟΡΒΙΕΤᾺ ΠΕΤΤΕΒΑΒΙΑ 

Πουΐηο --- ὕινοενσο Βοκα, Τίροσταῖο ἀϊ 8. Μ. 6 Β.6811 Ῥυϊποῖρὶ 

6. ἄρ! ραϊο Λοοδᾶθιηϊα ἃ 6116 βοίθπζθ. 



ΟΊΕΝΖΕΗ 

ΕἸΒΙΟΌΗΒ, ΜΑΤΕΜΑΤΙΟΗΝ καὶ ΝΑΤΤΤΒΑΙΙ 





ΙΝΡΙΟΘΕΗ͂ 

ΟἸΑΒΒΕ ὉῚ ΒΟΙΕΝΖΕ ΕἸΊΒΙΟΗΕ, ΜΑΤΕΜΑΤΊΟΗΕ 

Ἑ ΝΑΤΌΒΑΙΙ 

« Πὐϊοογοῖνο ἡιον [οἱοσίοίιο 81 “ Μηιδοιῖι οἰἑαηιθο-Ἰηοοϑιι8. ἰαθὶλ,,; Νϑιηουία 6] 

Πούδ. Ατρονθὸ Βοσεπο. ἢ Ἐξ ΤΕ τας τ τλῇ τὶ ἘΞ Πρ ήῆ; 
ϑιεῖϊο ἐμέθγϑοσὶογιὶ (6116 ναγϊοίὰ αἰσοῦν » 6 ϑόργαὰ ὦ ἴογῸ οωγαίϊίογὶ 6 δἰριοίαγϊὰ 

»γοϊοίυο; Μοιηονία αἱ ΕᾺΑΝΟΕΒΟΟ ΒΈΥΕΕΙ. ᾿ 5 δἰ 

ΤΙ οἰογασοφο ἐΐρῖοο ἀρ ΟἸϊοο]ιοίἑ; Μϑτηονία 46] Ῥυοῦ. ἀγξο: ΤῈ ἢ ἴ Η 
δνν ἰ6 οογγοηίὶ αὲ 8οαγίοα ἀοὶ σοηἀοηβαίογὶ βθοοηο ἄπ οἱγοι ἀογὶυναϊϊ; Τλοογομ6 

ΑἹ ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΛΈΒΑΒΒθΟ.. ᾿ ἕ ΤΑ 
Τϊβοϊιφίοηο ἀοῖ ργοίονια ἀοοἶὶ 8ραφὶ 5οοαηέ; ΠΑ ΟΣ 18 ἃ οὔτοι ὦ ἘΠΕ 

Τιριαίοηο δἱοϊοφίοα ἀοὶ οαϊοῖο; Ῥανίο 11: ΠῚ οαϊοϊο-ἴοηα. ποία σοαφιιίας σίομθ ἀοῖ 

βϑαησιθ; ῬΙΟΘΡΟΠ 6. Βρϑυηθηὐδ}} 461] Ῥγοῦ. Τῦθ!ΟΙ ΒΑΒΒΑΤΑΝΙ 1 ᾿ 
μία ργοάιφίον οοἰϊίαγ γοἴ 1 ἱη Π ανινια ἴον ὁ ἴηι αἴέγὶ ργοοο58ὲ απαϊοριὶ ὁοη, ραν- 

ἐϊοοίαγο γἱσεαγο αἰΐα ργοάιφίοηο ἀοἴϊα “ ρίαβηιαοοίζιϊο,,,; ΒϊοΘτο]θ 46] 

Βοοῖο Ργοΐῖ. Ριο Εοὰλ Ἵ8 χί ; ἢ ᾿ 

Τ αγοο οἰαϑδέϊοο 8θησα ὁ6γηΐθγ6; Μϑιηουΐδ κα ἘΠῚ ὑπ τὸ ἐρος Ἰ, ϑοῦ Η 

ϑιμάία ἐπίοσγασίομο ἀοίϊο ὀηιαφίοηὶ αἱ αἰἠγεροησίαϊ ἐοίαϊ ἀοῖ ςοοομᾶο ογαϊπο; 

Μϑιηλοῦῖα 48] ϑοοῖο ΟἼΑΟΙΝΤΟ ΜΌΒΕΠΑ.. : : ἢ Ἵ Ἢ 

Ποαοίζο Υλροποιρ; Οοτητηθυιογδζίομθ [ϑυΐα 8] ϑοοῖο Ριοῦ. Ριο ΒῸᾺὰ 5 ς 



.- ρου ὐῶδας. ὡϑεισς 

ς μῦν... ἰτοθξωςς  ὡτὐξξεινςς οὐο υυγουκϑμδσνος ᾿αῦϑ 



ΒΙΟΒΕΒΟΗΒΕ ΜΟΒΡΟΙΟΟΘΟΙΟΘΗΕ 

“ΜΠΒΟΙΠΜΙΝ ΟΟΤΑΝΈΕΘ- ΜΠΠΟΌΜΤΝ ΠᾺΒΠ, 

ΜΈΜΟΞΒΙΑ 

ΘΕ, 

θούδ. ΑἸ ΒΌΝΒΟ ΒΟΥΕΒΟ 
Βοίξοτθτοαρο 261] [βυϊθαῦο Απϑέογαϊοο αἱ Τουηο. 

Αρργοναία ποῖ᾽ αἀμπαηδα ἀοὶ 9. Ερδόγαϊο 1902. 

ῬοΟμΘ ρᾶυῦϊ ἅ6] βἰβύθιηδ. τυβοοῦαγθ ργθβθηΐδηο ἰθηΐθ 6 οοϑὶ ναυῖθ αἰ βσο!ὰ δὰ 

ἀπ ἀοἤηϊξινα βἰβύθιηα ! ζζαζίοπθ πὶ ἑα δα ἴδ. 5ΘΥ16. 8ΠΪΤη816 6 8δἃ ἀπ8, οοπιρίοα οοπο- 

Βόθηζϑ 46] ἰοῦοὸ βἰρηϊβοαίο τπου Ὁ] ορῖθο 6 ἔπη Ζίοπ8]9. ΘΟΠλ6. 4118110 016 51 αἰθροῃρΌμο 

αὐθοτηο ΔΡῚ οὐἹἔσχὶ παύυτα!!. Νὸ 1ὰ ρἱὰ τηϊπαῦδ 6 ἀΠΠρθηΐθ ἀἸββθζίοηθ 00110 Β0Ά]0611ο, 

πὸ 1ὰ τίοθγοα τηϊογοβοορίοα πηϑύοαϊοδ, ῬΓΘ56. ἰβοϊα δπηθπῦθ, 56ηΖ8, οΠ6. ἢ πα ΟΟΙΏΡΘΠΑΙ 

Ταῦτα, ναὶροπο βθαρτθ ἃ ἀδιθ 811 Οββουῦνδίοσθ ὑπ ὁοποθίθο ποῦξο ἀᾷ οἱ βοδίανι- 

Β68Π0 ΘΟΠΟΙπδοπΐ ρογϑηθουῖθ. Π᾿ Δαἀδεαπιθηΐο Τὰ πΖίοπα]θ ᾿πηρουῦα α᾿ ΔΙ Το παθ τη Πα Ζί ΟΠ] 

οΟϑὶ ργοΐοπαθ Π6118 56 016. 8ῃΪπι8}6. ἃ βθοοπᾶδ 46110 γαῦῖθ ραγθϊ Π6110 ΒυΠΌΡΡο το αὐϊγο 

οὶ γϑῦῖ τηβ0011, ὁΠ6. ΤΊΘθ06. Ῥ6. 1οὸ δἱὴ τηοϊδο ἀΠ ἢ 0116 1 πύου ρυθύδσιομθ ϑϑαῦθα ἀ6110 

ΠΡΌ 9 δι ]οοϊαγι ἃ. Θαθδίο 51] ὃ ννϑραῖο 6 51 σϑυϊῆοα δαϊίογϑ, ΔΙ ΠΠΘΠ0 ῬΘΡΖΙ ΑΙ πιθηΐθ, 

ΡΟ ἴὰῷ τηυϑοοϊαύαγα, 46110 ΙΔΡΌΓΔ: ΒΌΠῸ ΘΟΒῚ ΘΟΠΊΡΙΘ586. 16 ΘΟΠΠΘΒΒΙΟΙΙ γδοίργοομο ἔγα ἱ 

τη  [θρ]]οἱ τησβ80011 σομν ρθη 8118 γύρνα ογίδ, οοϑὶ αἸ γθηχίαίθ 6 σαῦθ 16. ἔπη ΖΙΟΠΙ 

6.6. ᾿ἱποοιηθοπο ἃ 816 τϑρίομθ 461] ουρϑῃβηο Π6118 50Γ]6. ἋἀΘ911 ϑύθθϑι ΜΉ ΘΡῚ 6 

αὐϊηαϊ ἃποῖθ οοβὶ αἰ θη σίαῦο 6 σαὶ 11 οοΙηρουύαηηθηῦο 46110 ΡΑΡΠ οἢ6 ἴὰ οοβεαϊ- 

Β00ΠΟ, ΗπαΙτηθηΐθ 50Π0 ΟΟΒῚ ἰγϑασθηθί, ΔΙ ΠΊΘπῸ. Π6118. ποβέγα βρϑοΐθ, 16 ναιρϊαχίοπὶ 1η4]- 

γα π8}1 616 σίθβοθ βα ἢ οἰθη θιηθηΐθ οννίο 1] ΘΟΠΟΘΡΙΓΘ ΟΟΠ16 ΤΘΡΉΪΠΟ ὑαύίοτα, ΠΟῚ οδύδηΐθ 

811 βὔπαϊ ἀ᾽ οββϑυνδίουι νϑ]ουοϑὶ, ἱποθυῦθζζθ, ἀπ 1, οδοαγιὰ τοΙαὐνδιηθηΐθ 81] τιοᾶο αἱ 

ΘΟΙΙρΡοΟΡ [δ ὶ, ἴῃ ἰβρθοὶθ ἃ] πηοᾶο αἱ ὑθυ πη μϑζίομθ αἱ δ! 1 Τῆυβ0011 Ρ6.᾽ τιβρϑύξο 8] 

τη ΡΊη6. ΠΡΘτῸ 46] ἸΔΌΡτο, ὁοπιθ ῬυΓ6 τἱραδγᾶο 8] βσηϊποδῦο τη Ὁ] ΟρΊ ο 6 Π]ορθηθύϊοο 

ΑἹ ὑδ!πηὶ ἀθρ]1 βὕθϑϑὶ. ΕΔ ὃ ρυϊπ ρθη ῦθ ΡΘ Γ᾽ σἰβρϑύθο 4118 ρυθϑαπύα οὐὶρῖηθ ἀ6118 

τα ΒοοΙαύαγα, ἔμ οοῖ816. ἴπ ΡΌΠΘΡΘ. 666 Θϑίβῦοπο ΘοηὑΓΟ ΘΙ 516. Ὁ ῬΡΘΙ ἴο Ἰ8Π0Ὸ ἴογυ ΟὈὈΪ6- 

χιοηΐ [ΟἬΛΕΡΥ (8)} 411 πούδι Θοποθζίομθ θπιθϑθϑὰ ὅ8, ΟΠΘΒ ΒΆΝ (7) οα ϑρρορρίδαίθ, 

ῬΓΘοΙρυδηηθηΐθ, 886 πὸ ἴῃ ὑαῤύθ 19 ρϑυ ]οο] γιὰ Δ] Πηθη0 16118 ἰάθ6 ἰοηαδηηθηΐβ!!, ἀ8 

ὙΝΙΕΡΕΕΒΗΕΙΝ (44) 6 ἀδρ]1 βύυαϊ ἀϊ υσε (985-38), Ῥορονβκυ (24-29), ϑύθϑμαυᾷ (40), 

ὙΊΝΟΕΝΤ (42) θα 8|0Ὑ] τα] ΠΟ ΥἹ. 

Βξπικ Π. Τον. Π1]. Ἅ 



ΑΙΕΌΝΒΟ ΒΟΥΈΒΟ 

ῬΘὺ δαδίθ απθϑῦθ γϑρίοηὶ βθηζα ἄΥΘΙ Ῥαπῦο ἴὰ ργοίθϑα αϊ οἰπηθηθδσηὶ αὐδοσπο ἃ 
αυοϑύϊοπί ἀ᾿1π4010. βθηουα]6, πὸ ὀγθάπθο 41 Ῥγθπᾶουθ ἴπ θβᾶτη8 ἀπ ραγὺθ 4611, πιαβοο- 
Ἰαῦανα [Δ ΌΡ1816 18 ουϊ Θοποβοθηζα τη ρΆΡνΘ ΡΘΡ οοντ τἰραθναὶ ποπ ὩποοΓα οομηρ] οὕδ- 
ταθηΐθ Οἰ ἰδ θα: 8 Ῥἱδι Ῥτϑοϊθατηθηῦθ ᾿ὸ ὑθαύαῦο ἀϊ ϑἰπαϊαρο 1] βἰβύθηηα ἀϊ γὖνγ.6 οοϑἰ ἀϑύο 
Ῥγοργίο οἱ ἰαδόνο, α110}10 οἷοὸ οἶθ ἴῃ ριοββί πη δὰ 46] τηϑυρίηθ ΠΡΘΓΟ ἸΘΡΉΘΡΘΡΌΘΓῸ 
αϊνούψατηθηὐθ [ἃ οαΐθ 4118. τηπιοοβδ. 

Τα 16 βἰβύθιηδ υἰμηδθθ βοοποϑοίανο ἤπομὸ ο]1 οββουγαθου! βὶ Πἰπηϊβαροπο ἃ βὑπαϊατθ 
18. Ἰᾶθ ται βθηζθι 1] βιιββί α10 4611ἃ. υἱσθυοθ τη] οΡοβοορίοα, 41 σαΐθα οἷ᾽ 8Π6 6 ποὶ ἰᾶνουΐ 
ΤῊ 1551] 6. τυ νϑιηθηΐθ τϑοθηθ αἱ Πλναππ (14) ο4 πνκα (10) ποη π ὃ ξαξίο 
ΟΘΠΠῸ Αἱ βογΐα. ΕἸ 4] ὃ Ορρουγίπιηο πούδι'θ ὁοτηθ οομΟγ δι θηΐθ ἃ ααϑηθο ΔΒΒΘυίβοοηο 
τηοδὶ Ὡπαθοτμηοί ϑρθοϊϑίτηθηῦθ ἔγϑηοθϑὶ [ὙΥ̓ΒΕΤΉΒΙΡΕ. (43), βου (84), Οηλπρυ (3), 
Τβρούβι (15)}, πϑρραρο Τσβοπκα (17), 11 ααδῖ6. ρὰτο ἀϊθᾶθ ἀπ᾿ οὐῤίτηδ ἀθβουί σίοπθ 46] 
ἸΔΌΡΤῸ ἀ6] πϑοπαΐο, γί οοσ] τηϑποιηδηιθηῦθ 18, Θϑἰβύθηζα, 46116 ἤρτθ ἴῃ ααθβίϊοπθ : 1 ΘΓΡΟΥΘ 
ὃ ἴουβθ ἱπιραθθθ}]θ. ῥΥἰμ θυ ϑιηθηῦθ ἃ] ΒΕΤΉΒΙΜΕΝ (48), ἀἰαθ! πὸ Ππ6] γοργὸ αἱ Ἵ 
Τβοηκα (17) οἰδαίο ἄδ αφαθϑῦο Α., οὐθ 8ῖ ὑγονθυθοθθιο 16. οββθυνϑΖίοηί τϑ]αὐΐνϑ ἃ ἀθίξο 
ἘΡγΘ, πὸ 16110 ϑθοθβδῖνθ θα! ζίοηὶ 46] σι ὑναύίαίο (18) νἱὶ πὰ ἀυλ!οηθ αἰουτηδσίοπο 
οἰιθ Ἰοηὐδηδπιθηΐθ ροββῶ ΥἸ θυ τθὶ 8] Τηι50010 616. οἵδ οἱ οοουρα. ἈΠ Ἀ] Γοπ 46 ΠΘΡῚΙ 
ΘΟΘαΓΘ δ θυ! Ροβίθυϊου ἀ9611 ΑΑ.. ὑθάθβομὶ [Ασϑυ (1), Επύπαβταιν (6), Κπαῦθε (13), 
ΡΒβηβααῦχ (22), ππχ (82), σαι (8ὅ-88), ΝΕυΒΤΑπττ Βα (20), Α. ὅτιπρα (99)1, ποη ὃ 
τηδ] τἱοουᾶθίο 1] ποπιθ αϊ ΤΌΎΒΟΗΚΑ ΘΟπι6. Ὀυΐπηο οββογναίουθ 46116 οοβὶ ἀοίίο ἤν 
Ῥγορ»Ἵθ οί, ἰαθδγο, 11 οἷιθ οϑῦῦο ϑΆγθΌθ6 αννϑπαΐο 56 γϑαϊπηθηΐθ 84 6580 βρθύναββθ 1] 
ταθυῖῦο ἀ6118. ἸΙοῦο βοορογίδ. 

ἢ ρτίπιο ἃ ρουίδιθ ἴδ. ϑιιδι δὐψθῃζίοηθ 511}10 δ γ6 ργοργίο (οί ἰαδῦγο ὃ 1] ἸἹκτιεῖν (19), 
11 4810 16 δὐπαϊὸ ϑβοϊαβι νϑηηθηῦθ πο πϑοηδίο, ἀδπᾶο δᾷ θββθ 1 ποπὶθ ἀϊ τυμβοιῖι5 
ΦΟΜΆΡΥ 6580} ἰαδῖλ: 81 ὑναύθθυθθθθ αἱ ἀπὸ 5θ010 ἀϊ ἢἤθιθ τημβοοϊαυῖ, ἰθ. ἀ08}} ργθπάομο 
ΟΥβΊπθ πΘρ]1 ϑραχὶ ἰηΐουροϑὺϊ ἔτ [ἴθ ὅ- 7 βουίθ βονγαρροβίο αἱ [Ὁ]ΠΠ|0011 ροϑ]οβί, βἱ οὐάϊ- 
πδπο ἴῃ 4-ὅ ἰαβοθίψ, 1 αυ811, ἰπὐγοτηθυθθηοβὶ ἔσται 1 ἕββοὶ 4611 οὐ ὈΙ ΘΟ ΓΘ 6 ἀἸβροηθπᾶοϑί 
ἴῃ ΔΙΌΝΙ τιοἀοναύδτηθηθθ οανναῦ!, τορρίαπροπο ἴὰ τηπθοβα 461] ΙΔΡΌΤΟ ἴῃ τϑρροῦῦο 
46] 15-29 οραίηθ ἀϊ ]ν18010 τηπθοβθ, γϑυδηηθηῦθ Π6118, Ζοπδι ἀϊ ρϑββϑδρθίο. ΚΎΡΒΙΝ Ῥοϊὸ 
ΒΘΡΊΌΠΓΘ αὐθϑύθ ἤΡΡΘ βἷα 4811 ραγύθ οαύδηθε, ὁοπ16. 4811ἃ τηποοϑα, πο ἴῃ ἐαῤία, νἱοὶ- 
πϑηΖϑ, (4161]1᾿ Θ᾿ 6110: 6611 πούδ 6016 1] τηθβοοῖο ὃ ρἱϊι συΠαρραῦο 5.11 Ππθ8. τηραΐαπε 46] 
ἸΔΌΌΡΟ ἰπΐθυϊουθ ΟΠ}. Ποη 511110 ραρθϊ Ἰαύθγδ! 6 66 11 οοπύγατίο αυνίθπο ρδὺ 1] ΙΔ ΡΌτο 
ΒΡΘΙΊΟΓΘ, ΟΥ̓Θ 46] γϑϑῦο 1] πηπβοοϊο ὃ φϑπθυΡα] πηθηῦθ Ρἱὴ ἅ90016: Π61160. Ῥαγθϊ Ἰαξθνρα!ὶ 1ὰ 
58, αἰ ΘΖίοηθ. ὃ τϑα 1816. Ῥ61 τἰβρϑίθο 41 ἀρουύατα Ὀοοοα]θ. Τμῆπο ΚππΙΝ δοοθηπα 8118 
ῬΟΒΒΙ ΙΠὰ, αἱ βοδιηθῖαρθ 19 ἢΌγΘ 46] την. Οη)})765807 ζἰαδῖδ ὁοη 6110 ο6 ΔΡβαπάοπϑῃο 
Ἰὼ τηδϑβῶ 416110 8, ήγηοίθν ογ 8 ῬΘῚ ῬοΡύθ 1 ἃ11ἃ. οὔθ ὁ οὐθᾶθ οθ ΠΑΝ απ (44) ὁ ρυίπιϑ 
Θηοούδ ὙΥΟΟΡΗΑΝ ὙΥΈΒΒ (45) ΔΌΡίδηο υἰδθπαῦθ ρ6 ργονθηϊθηθὶ 4811 οὐ ̓οοϊαρθ τπο]ὲθ 
ΑἸ [411 ἤθγο. 

ΑἹ 5ἰβύθιηδ αἱ ἤριθ ἀθβουιδύο ἀδ, Κτιμην ϑοοθππα Ῥαγ6 οὨϊαγαιαθηΐθ ἢ| ἘΒΌΠΕΘΤΕΙΝ (6), 
089 δθιαϊο 60η ΒθΖίοπί πη] ΟΡ ΟΘΟορΊ 9 νου 08} θα οὐἰσχζοπία!! 11 ἸΔΌΡτο 46] πϑομαίο: 
πο ἀὰ δα 6586 δ]σίιηδ ἀθποιηϊ δ χίοηθ 5ρθοία]θ ρθ: αυδηΐο 16 ὩΡ ῖα ἐγοναῖθ ποῃ Β610 
5.118. 11πθ8 τηθαΐδηϑ, 6 5110 Ῥ81}1 ἸαθΡΆ}Π1 4119 ἀπιθ ἸΔ Ότα, πιϑὶ ΘΠ 016. 811 δηρΌ 10 6119 
ἸΔΌΌνῶ θα οἰ. 

Κααῦββ (18), ἰοπάδηδοβὶ ρα ΡΘ 511 ΤΙ ΟΘΡΟΠΘ. ΤΠ] ΟΤΟΒΟΟΡΙΘΠ6, αβθυπλει οἷ ἢ] ππβοοο 
ἴῃ απθβύϊοπθ, ην. ἰαῤῖϊ ργοργῖνδ, ϑανιφηνδίροῖ ὅον Τΐρρο, ὃ Ὧ6] πθοπαῦο ῥἱϊι οοιηραῦίο ὁ 



ἘΒΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΕΟΠΟΘΊΟΗΕΒ 501, “ μυβϑοῦμῦβ ΟΥΤΑΝΕΟ-ΜΌΟΟΘῸΒ ΤΑΒΙ ἡ Ὁ 

Το !νϑιηθηῦθ οἱϊ τοθιιβῦο οἢ6. π6}}᾿ δάσο, τἰτηδπθηο ῬγοὈΘὈ]τηθηΐθ Ῥὰ ἴῃ δἀάϊοίνο 

ἨΘ110 βυ!αρρο: ϑοοθπηδ ὁἢ6 16 516 ἤῦγθ ἤϑῆμο πα ἄθοοῦβο ΟὈ]]απδπηθηΐθ ἀϑοθηθηΐθ 
44118,. ῬΡ6116. 811 πηπθοβδ Π6] ἸΔΌΡΓΟ ἰηΐθυίονθ, αἰβοθπθηὐθ Π6] Βα ρου ουΘ 6 ο᾽86 νϑῆηο ἃ 
ἰθυτηϊπαγθ 8118 θᾶ56. 46116 ν]]οβιθα, πιο] ῦο Ῥγοηπηχίαῦθ μ6] πθοηϑίο, οἶδ οαγδύψου ΖΖεηο 

ἀηϑ᾽ ΡΟΥΖίομθ (ρα78 υἱδίοβα αἱ ᾿ιῦθΒΟΗΚΑ) 46] τηϑΡΡΊΠΘ ΤΌ550 46] ΙΔΌΡτο. 

πε ἀθβουιζίοπθ μὰ ἀἰπβα σθῆπθ, οοηθιηρογϑηθδιηθηῦθ ἃ] Κπαῦβε, δία ἀδ 
ΔΕΒΥῪ (1), 11 αυδ16 ἀϊθᾶθ ἃ] τηῦβοοϊο ἰἃ ἀθποιηϊπαζίομθ αἱ τ). γδούιι8. ἰα ίϊ ο φογα(ίο 
1ρροηηνιϑιοὶ; ααθϑῦο ϑρραῦῦϊθηθ 811ἃ ραγῦθ τπϑρρίηα]θ 46116 Ἰαῦρτα ἴῃ ἑαῤία, 1ἃ Ἰοτο 
Ἰαγβίθσζα 9 16 οἰύγθραβϑϑ, ἰδύθι Δ ηθϑηΐθ γθῦθῸ ἃ βυϑηοίδ, 5010 4 ροοο: ἰ βιοὶ ἔμβοὶ αἱ 
ΠΌΓΘ ὯῸΠ Β0Π0 δύο ἀ8 ὁοππούξίνο, τη 51 Ταρρτρρδπο ἴῃ ὑπδ βοιῖθ δρθαβίδηζξ, 

ἄθηθϑ, αὐίιδνθύβδηο ἰὰ Ῥαγῦθ τηϑΡΊη818 46110 βρἠϑηοίον ογῖβ: νἱοῖπο 8118. πο πιϑάϊδηδ, 
ὮΙ] ἸοῖῸ ἄθθοῦβο ὃ οὈ]ΐατιο γΘΓ50 18. πηιιοοϑα, ἀἰβοθπάθηξο 8] ἸΡΌΣΟ Βα ρθυίοσθ, ἃβοθπάθηΐο 
8] ἸΔΡΌΡΟ ἱπ θυ ουθ. Τὰ ἸορῸ οϑυγοπιϊὰ οαὐαπθα οἱ οϑίθπαθ ἀ8] 19 [ὉΠ|6010 ρ6]οβο βίπο 
Ὁ] 100. ὁ 140: Π6|1. πηπθοβα 8] ὑγρονᾷπο ἔνα ἴὰ 1. σῃ θη 0], τηποοβδ, ὁη6. δδἐγανουθδπο 
ἴπ Ῥαρίθ, βίπο 4] ραηῦο ρἱϊι βρουρϑηῦθ 49] τηϑυρίπο ᾿ἰθ6ΡῸ. 50 1᾿ ΔΠΡΌΪΟ 4618, Ῥοοοα 
1] ἸοΐῸ ἄθοουβο 5851 ἔδι βθῃρυθ ρἱδι βδοι δα]θ, τηοπέρο 4818. ρατύθ 6116. τππιοοθᾶ πὸη 8ὶ 
ΦΥΝἸΟΙΏΔ ΠΟ Ῥ]ὰ ὑδηῦο 811 ̓ ἀρουύαγα, θοΘΟ816. ΑἙΒΥ ποη ἀπηπιθύῦθο 18, αἰβροβίσίοπο τ α!819 
ἀθβουιδα ἀδ Κτιθιν, πὸ 66 1] τηιβοο 10 βἷδ ῥἱὰ βυ!]αρραῦο 8] ΙΔ ΡΌτο ΔΘ ΟΡ, τη0 109 
νοΙδθ ϑησὶ ΥΤΘΌΡΘ ἀνυύδ 1 Ἰπηρυθβϑίομθ ορροβίδ. [0 βυ!αρρο ἀ6] ηι. γδοίιι5 ἰαδῖϊ ἀἸταϊ- 
ΒαΪΓΘΌΡΘ. Π6110 ἀπ ἰΌΡτῶ ἀ8118. Ἰίηθδ, τηϑάϊαπο, γϑυβὸ [6 ραυθϊ Ἰαὐογα!; ἱ ἐαβοὶ Ῥϑγὸ 
γϑΠΠ0 δι πηδηοβὶ ἴῃ ἀπ τηᾶϑθᾶὰ Ρἷχ πηϊῆοαῦα; ἈΠῸ 6. ΟἸύτθ 18 ΘΟΠΙΠΊΘΘΘΉΓΑ ἱ ἅπο 
ΤΠ 150011 γοβύϑῃπο ἃββο ὐδιηθηΐθ ἀν 151 ἔνα ’οτο. Αποηθ ΑἙΒῪ ἰηβίσίθ 50118 ῬοΟΒΒΙ ΗΠ ὰ 
Αἱ οοπΐοπᾶθνο 1 ἕββοὶ ἀ6] ηημβοοῖο γοίέο ὁοπι {6111 ἀϊ ἤν σϑάϊα!! ἀἰτϑεθ 8118 οαξδ οὐ 
818, τηποοθδ. 

ΥΥ̓ ΒΕΤΗΒΙΜΕΗ, (43), 11 αἰἴ816. πθ ὑγαξῦα ἱποίἀϑηθαϊ παθηΐθ, ποὰ ἀΡΡΊπηρΡΘ ὩΙοσαπομὸ αἱ 
ὨΌΟΥΟ 8116 ἀθβουϊχίομὶ ρυθοθάθηξί, ννϑγῦθ 5010 6116, σοηὐ  Ἰδιηθηΐθ 811 ορίπίοπθ Αἱ 
ΔἸοαπὶ ΑΑ.., Βθοομάο 1 ἀυ8]}} 1] Ἰηπβοο]ο ἱ αὐγο σου 6. Π6Π᾿ Βάα] ο, 6550 Ῥδνίθοῖρδ, 
ΒΘΙΠΙΡΓΘ 810 ΒΥ ΠΌΡΡΟ ΘΘΠΘΙΆ]Θ 46] ᾿ΘΌΡΤΟ. 

ΟἸΑΟΟΜΙΝΙ (9) ἐτονὸ 11 πηπιβ6010 61] ϑποοπίθηιθηίο πιοὶζο ΒΥ Παρραῦο π6118 τᾶζζξι 
Ὥθρτα ὕϑηΐο 6] ἰΔΡΌΓΟ ἸΠΐθΡΙΟΓΘ, ΘΟ ΠΘ Π6] ΞΌΡΘΙΙΟΥΘ, 5.118. Ππθα τηϑαϊδηδ, Θοτη6 580116 
ῬαΡΟΪ Ἰαύθυδ]] : 18. διιδ ἀἰβροβίζίομθ ὃ τθΠ0 ΤΘΡΟΪΔΡΘ ΠΘΪ ΠΘΡΤῸ ΘΠ6 Π6]18. ποβέγα ὑᾶζΖᾶ. 
ΝΕΙ ἄθρτο αἰ Π οἰ τηθηΐθ 16 θὰ6 ἤλυθ 5] πιδηθθηρομο Ὡ6110 βέθββο Ῥίδπο 6] τηοπηθηΐο 
ἴῃ οἱ αὐδγαυθυβῶηο ΤΟΥ ΙΘΟΙαΡΘ οα ἴῃ ἰβρθοῖθ ἀννϊοἰπαπᾶοθὶ 8118 τηποοϑδ, ΡΘΡ πηοῦο 
086 πῶ ἤρτα ποὴ ριιὺ Θέβθῦθ βθρεϊθα 48118, σαι οΥἹρίπθ 4118 5ααδ, ἐουτηϊπδζίοπθ. [πο] 10 
ὯΘ] ΠΘΡΤῸ ὃ μἱὴ οβαρθιαῦδ, 18. ἀϊρθζίοπθ αν ν Ππθδ ἃ Θοποδν θὰ γἱνο!θα, νθυθο 1] Τ]ΒΡΊΏΘ 
ἸΡΘΡοΟ ἀββαηύα δι ααθϑύθ ἤθθ ἈΠΟ 6. Π61}16 τϑζζθ Ὀἰα ποθ ἰπ ρΡΟββί μη δὲ 6118 τηποοβα: 
ἀὰ ααθδίο ἔδύξο πθ γϑυσθῦθθ ππ᾿ ἈΖίομθ, 80 ποὸη Ρρἷϊι ρούθηθθ, δ] πΊθπῸ Ῥὰ φῥγοπαποίδία 
81] ΤΠΔΡΡΊΩΘ ΠΡΘΡῸ 46110 ἸΔΡΌΤα ἴῃ ταρροῦίο ἃ] τηϑροῖον βυ]Παρρο οἷ᾽ Θβ80. ἈΒΘΙΠΊΘ 
6118 τᾶζΖδι πθρτϑ. ΠῚ ΘἸΑοομινι βὐπμάϊο [816 τητιβ6 010 8ΠΟΠ6. Π6]] ΟΥδηρ: ἴῃ αποβίο 16 
510 ΠΌΓΘ ΒΟ0ΠῸ Ῥ]ὴ ΠΙΠΙΘΙΌΒΘ 66. Π6]} ΠΠΟΠΊΟ; 6556. ΘΟΤΆΪΠΟΙΘΠ0 ΒΟΆΓΆ6 ὑγα ἀπ 6 ὈΓΙΠΩΪ 
ΒΡΑΖΊ Ἰη ΘΓ ΟΠ] 6011, 51 ἔδηπο Ρ]ὴ ὨσμηΘΓΟθ6. δπάδηο γΘ 50 1] τηϑτρίηθ δἀθγοπίθ 6 δὶ 
ΤΘΟΘΟΙΡΌΠΟ ἴῃ ἔμθοὶ ο0η ἄθοουβο ὑδηύο ρἱὶϊ οὈ]ίατιο αὐϑηΐο Ρῥἱὴ 51 δ]]οπίδηθηο ἀ8] 

ΤΉΔΓΡΊΠΘ ΠΠ061Ὸ ; ααϊνὶ 6556, ἱπύρθοοίδ 051 [πὶ ἀἴνΘΓ5Ὸ 5Θη80, ΠΠΊΒΟΟΠΟ Ρ61 ᾿Π56ΥΠ81 8118 
τηπθοϑα θα 8118, Ζοηδ αἱ ὑγϑηβίζίομθ, 66. νίθηθ ῬῸΡ απθδίο ἄθργθθβα 8118. βιιρθγῇοίθ. 
ΠῚ τηῦβοοο ὃ ρἱὴδ βυ]αρραῦο 841 ἸΔΟΌΓΟ ἰὨ ΘΡΙΟΡΘ 6 ῬυΘμάθ ἀπ ραγίθ ρίὰ αὐῤίνα 8118 



ἈΑΤΕΌΝΒΟ ΒΟΥΕΒΟ 

οοδυϊνασίομθ 416] ἰΦΌΌΓΡΟ οἢθ ποὴ Π6118 ποβῦγϑ, ϑρθοῖθ: Π6] 5.10 ΘΟ ρΊθ580 ἀϑϑύτηθ ὑη8 

ἔογταδ ὑγ]δ ΡΟ ]α6. 6011, θ856 8118 ουὖθ 6 Τ᾿ ἀρίοθ ὑσόποο ἃ] ραηΐο ἀϊ ὀοπνθγβθηζα 46}10 

Βἤρτο 8116 χοπὰ αἱ ὑγϑηβίσιοπθ θα 811 τηποοβᾶ. 

Π Ῥμβββοααῦχ (22), βούδο ἰὰ ραϊάδ ἀϊ Αββυ, θϑύθϑθθ πούθνοϊηθπίθ ἴὸ βὑπάϊο ἀθ] 

ΤΑΊ Β0010 416] 5ιοο  δπηθηῦο, σἱθΡοΘ Π 4010 ἴῃ ῬΘΓΘΟΟΙΪΘ. ο]δδδὶ αἱ πηι ον!. ΕἸΡῚῚ ὑσονὸ 

ΘΟΙΠΡ]Θσϑι ϑιπθηῦθ ἢ δἰρπίποιπῦθ δυτηθηῦο 46] ὨυτηθΓΟ ἀ6116 σι ἤργθ ἴῃ οοπένοπίο 

8} ΠΌΌΊηο : οἸὐγθ ἃ οἷὸ ἰὰ Ἰἰοῦὸ αἰ γθζίομθ ΒαΓΘΌΡ6. ρμἱὰ βαρὶθθα!] 6, Ομ θ᾽ ΘΟ ΘΙ ΘΌθ6 8888] 

Ῥἱὰ ο6. Π6}} ἼΤοιπο ἰὰ ἀθποπλϊπϑζίομθ αἱ ηρβοοΐο γοἰέο, 6 ᾽ἴὰι ἴοτὸ ἀἰβροβίζίοπθ ρἷϊι δα άθη- 

βεΐϑ. Νοὶ Ῥγχηδῦ! ((θγοορ ἐἠιθοιι8 βϑαδαθι8, Ογηοοορλαίι58. δαῤιιη) 16. ΠΌΤΘ ποι ΒΘ ΌθΘΓῸ 

αἰβροβύθ βρϑυβδιηθηῦθ ὁοτηθ Π6]} ΠΠοπηο, πιὰ Ρἱλ ΤΙ αηϊῦ6. ἴῃ Ῥίθ00]1 6 Γ᾽ ΌΒΒΙ ἔββοθυὶ : 

6580. ἀθοου ΘΟ ΘΓ ἀἰρουϊαμηθηῦο ἀ8|1ὰ οὐὔθ 8118 τηποοϑᾶ ὁ0ὰ τη ἀθοοῦθο βϑριθα}6 

πούῦο, ἱποιοοἰϑη 081 θα ᾿ηὐγθοοίδηοϑὶ 601] ΟΊ ΟΟ]ΡΘ. 6. ὁοἱ Τη 5001] τὰ 4181} 16 οαἱ ΗθΓΘ 
νψϑππο 818 πηιθοϑὰ δα 411 οαὖθ. ΑἸ]οηθαπαπάοοι 48118. γύρα ογῖβ δατηθηΐδπο ποῦθνοὶ- 

τηθηΐθ, Θ0Π10 81 Β0ΟῦρΘ. Π0118 5θΖίοηὶ οὐ ΖΖοηῦθ]!, 11 ΠΌΤηΘΓῸ 4616 ἢθτο 49] γϑύϊο, 16 

α018}} 5] ἱπιρθσπᾶπο Π6]}᾿ ΟΡ ΌΙΘΟΪΔΡΘ. ῬῸΓ δηᾶδνθ ἃ] τηποοϑδ: αὐθϑῦθ ΠΟ ΤΡ Ι ΠΠΡΌΠΟ 

ΒΘΙΡΡΘ αἰγϑύψοιπθπῦθ ἰὼ πηαθοβᾶ, τηϑ ἀΘΟΟΓΙΌΠΟ 5Ρ6580. Ῥ6᾽ ἀπ᾿ οϑυῦο ὑγαῦδο ρΆ.8}1616 

δ ϑθ8θὰ δημοάθηοϑι ναυὶϑιηθηῦθ 60110 ἤθτο 46] φυαδάταῦο. Θϑοομαο ῬΕππβαάῦχ ἱ ΟδΡηϊ- 

ΜΟῚ 8010. ἔοΓ δ Αἱ τ Τηυβ60 10 τϑῦξο πιοϊῦο βυ!]αρραῦο: π6] αὐδο 1] Θομιρ]θβθὸ 46118 
510 βΌΓΘ 51 αἰν!θ ἴπ ἀπο ρδυ, απ πηθαΐδηϑ ἰογηιδύα αἱ ἤθγῸ ΒρᾶγΒ6 68 ὑπϑ Ἰαὔθυδ]8 

Ῥἱὰ βυπαρραύδ 6 οοιηραύθα ἴῃ ἰϑρθοὶθ 411 ϑϑύθυ πο. Γ᾿ αρουαρραπιθηῦο ἅ0110 Πῦτθ 6] 

ΤΠ 50010 τθύδο ἱπ ἴϑϑοὶ υἰβα θυ 06. πιοὶῦο ρἱὰ ον! ἀϑηΐθ, ἔγα ἱ Ποάϊθου!, π0 1 Οοηΐρ]ο 

οΥΘ ἰὰ τηυβοοϊαύανα ἀ9] ἸΔΡΌΤΟ ΒΘ Ό 06. οοβυϊθυϊῦδ, ἴῃ ρυδη ραγύθ, οἱδγθ ἃ 508 1886. ΗΌΓΘ 

461] οὐ ῬἹοοίατθ, ἀδ απ βἰδύθπια αἱ ἢρτθ νϑυίϊοα!! ἀρραυύθπθηθὶ 4] αὐϑᾶγαίο 6 ἀ8. ὰἢ 

βἰϑύθιῃδ, αἱ το βδριθνα!} Ἱποροοίϑηῦ! 16 ργθοθάθηθι δὰ δηροῖο αἰβουθηῦθ. ἃ ϑϑοοπᾶδ 

46110 ΤΘΡΊΟΠΙ 416] ΙΔ ΡΌΓΟ 6. ΟΟΥΤΙΒΡΟΠἀΘη Δ] ἸΠαΒ0010 τοῦδο ἀ61}᾿ Ἰ]οπο ὁ 4061} δῃίπιδ! 
Ῥγθοϊθαῦ!. ἴῃ Δ] Βοἀϊ δον] ϑβϑιηίπδῦϊ ἀ4114. (ὕδν]δ, ϑοοϊαύθο!ο) 11 ἀθῦῦο τηπβοο]ο ὃ ρῥἱὰ 

ἄθθο 19. 6 οοῃβύθγθ 9 8010 αἱ ροόομοὸ ἤθιο. 

1{π8 ἀϊδροβίφίομθ ἃπϑίοσϑ ἃ 406}1ὰ ἀθϑου να ἄα Ῥεπππαλυχ ποὶ Ῥυϊπιαῦ νϑηὴθ 

Ῥυγθ τἰβοοιύγαία ἀῶ ΠΧ (82) π61}᾿ Οὐδπρ, η61] ΟἸπηρϑηχὸ, π6] Οδγοορίηιδοιια, βϑαθαθιι8, 

Ἠ6]]᾽ Ζυιμιι8. ογονηοί ψιν8 ἔρϑι ἱ Ρυϊμγαθὶ (1 Θβθιηρ]αῦθ ΡΘΓ 506016) 84 ἴῃ ἀπὸ ϑέοηορβ φιαοὶ ὶα 

γα 1θ Ῥιοβοιμημηῖὸ : 11 ΤηΌ80010. ὃ ρϑΡ ΘΟ] αρτηθπΐθ βυ]αρραύο τα οὴ Απύτοροίϊ 6. 16 

Βι6 ΠΌΓΘ ποὴ ἀθνοῦο ΘΟΠοΠθυΒὶ ὁ0ἢ 41}6110 46] αὐδάγαῦο ἀοβύϊηδίθ 8118. τηοοβδ, 8110 

αυ811 5ρΡΘ5850 51] ϑϑβοοίϑμο. 

Πσακ (8ὅ-96) πορὰ 1᾿᾽ θϑίδύθηζα ἀΐ αιθϑῦο πηπβοοΐο π6}16 Ῥυοβοίτητηθ 6 ποὶ Ῥυϊσηδῦϊ 

Ἰηΐθυ!ου : ῬΡα 5ΘηΖα, Ἀν ΘΡΪΟ τ οθυοαΐο πὸπ ἀαθιῦδ, οἢ 6 6580 ϑβίϑῦδ, ρθ δηϑ]ορίδ δἱ ἀδυϊ 

αἱ ῬΕΒΕΒΘΑΟΧ 6 ΠΕΧ, 26] (ΟΥ 1 (577). ϑορτα ἰὰ ϑαδ οὐἱβίηθ, ἑοπάδηδοθὶ δὰ Ιορίοῖθ 

Ἰπαπζίομϊ θυ! 06, ὁ0π|6. 481 ἀἰδαμηΐηα ἀοἱ γϑροῦῦ ἀἱ Ππχ, διηπιθύθθ ο6 6580 ΠΟῚ 

58. απ ἀϊροπάθηζα 461] οΥ ὈΙΘΟΙα ΓΘ, πὸ ἀπ [ουπηϑζίομθ ἃ δὸ οτἱρίπαῦα ἱπάϊροπάθηὐθ- 

τηθηΐθ ἀρ]: 4101] 5 βύθιηὶ τη 5001}, τηδ ρΥον θῆρα, 8118. πηιιβοοϊαύαγε Βαρογβοία]θ 6] 

ἸΔΌΌτο (σροπηδύϊοο, τηϑΧ1}10-] Δ} 1816 ῬθΡ 11 ἰΔ ΓΟ βαρθγίοτγθ; ρ] αὐίβπια ρον 1᾿1πΐϑυ 006), 

16 418}6 ὈΥΙμα ]νϑηηθηΐθ Ππ ΘΓ ΘΌΡ6. 16. ᾿πβουΖίομἱ 8114. οαῦθ, οὶ ᾿ηναάθυθθ 9 αὐύνδνϑι- 

β8πάο18, 11ηὔοτα, βύ αὐ! οθζίομθ ἀθὶ ἴδβοι 4911 οὐ θ᾽ οοΐδιθ ρἰαπρθηᾶο 8118. τπαοοϑα: Βηδ]- 

ταθηΐθ δίθαπὶ ἴδβοὶ 81 αἰν] θυ ΌΘΡῸ ἀ8118, Ἰογοὸ τηδύγοθ (μέζον δοαϊθνν) 6 ἀθοουγθυθ 6 ΓῸ 

ΠΡΘΓΘ. Π6110 ΘΡΘββθοῦθ ἀ6] ἰδθῦγο ἔγα ἴα οαΐθ 6 ἴὰ πιιοοϑϑ. 

Ῥορνιββοζκι (28) ϑύπαϊο 1] τποάο ἀΐ ἰθγπιϊπαχίοπθ 6110 ἔργο ἀθὶ πιῦθοο]! 180- 



ἘΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΕΟΙΟΘΙΟΗῈ 501, “" μυϑοῦμῦβ ΟΥΤΑΝΕΟ-ΜΌΟΟΒΌΒ ΤΑΒΙῚΙ ῳ δ 

ὈΙΔΙΠ ἰπ βΘηΘΡΘ, 6 ἀπἰπα] ἃμοἢθ 46] τησβο0]0 γϑῦδο, π9118 Ρ6118 6 π6118 πιποοϑα 46] 
ἸΔΌΡΡΟ: 6611 Πἰπηϊδα ρϑρὸ 8010 160. 58 οοπϑίαθαίοηϊ δὶ τϑρροροϊ 461186. ΠΌΥ1Π16 ἐουπ 8 ]] 
6011 ΘρΙ06110. 

Που (94) ποῆ ἃρϑίαηρθ π0}]18. 8116 ἀθβονι ζίοηὶ δηὐθοθαθηῤθιηθηΐθ ἄδίθ ἀθ ΚΙΕΙΝ 8 
δ ΑΙΒῪ Ρ6Ρ 1] Ππηβοοίο 46] πθοπαίο: 69}} πὸπ 1’ Δυτοῦ 6 τἰβοοπίγαξο πο] Οοπηϊρ]ο, οἢ 6 
ἀ᾽ αἰέν ραῦῦθ δυγθθθ6 πῃ ΟΥ̓ Ι ΘΟ ῬΘη βυ!]αρραῖο: 816 Ἰηϑποϑηζει, ὃ ρᾳγ6 αϑἴογπηαία 
Ὧὰ ΟἬΑΒΡΥῪ (8). 

ἘΠΗΘΙ θη ΝΕΟΒΤΆΒΥΤΕΝ (20) 5ἱ αἰ ΓΟ Υ 1506 ΘΟΠΙΡΙθδπηθηΐθ ΡΘῚ ἢ] ποβίγο π Β0010 

8118 ἀθβουϊζίοπθ ἀδύϑηθ δ. Κπαυβε: ΠΕΡοῦΒιΕ (15) π6 Ἀν γθΌΡθ6. ἰαίνοῖθα οοπϑίδἑαξο 18 
τηϑιηοδπΖδ, ΠΘ]} ἸΠΙΌτη0 ϑάπ]ο: Α. ὅστερα (99) τἱοονᾶδ 16 ἀθβογίχίοπὶ αἱ ΚπεΙΝ, ΔΈΒΥ, 
Κπαῦβε Βοβστηδηοϑὶ ῥοῦ ὃ 5010 5] Τϑρροῦθϊ 66. θ880 οοπέσαθ 001160 γαυὶθ Ζοπθ 46] 
ΤΠ ΒΊΏΘ ΤΌΒΒΟ 46] ἰΔΡΌΤΟ, 5θηΖα ἀἰβοαΐθυηθ ριαηύο ἢ] βἰρηπίῆσαξο τηουΤο]ορίοο. 

ΟΠ 51 βόοσρθ 4811 ργθοθάθηξθ γἰνι βία βἰηθθύϊοθ 11 ημμϑοοίο οοβὶ ἀθύζο (οὶ βιὸ- 
οἰινδαγμομέο ὑθιηθ Ὁθη βὑπαϊαθο Δ6118. ποδίγα βρϑοῖθ δᾶ ἴῃ τηοᾶο βρθϑοίδ!θ πὶ πϑθοηδίο: 
ΒΟΆΡΒΘ ἴῃγθοθ ΠΘ 80Π0 [πθίοτα 16 ΘΟΠΟΒΟΘΏΖΘ ΠΘΡῚΪ Δ] 1 ΜΑτημ οὶ, ῬοΪοΠὸ, 856. 581] 
Θοοθύθαθηο 16 ΤΊΘΘΓΟΠΘ αἱ ΘΊΑσομΙΝι, αἱ ῬΕβεπααῦχ 6 ἀϊ ΒῈΧ 6 16 ἱπάαχίοπὶ αἱ Εσθε 
ῬΘΡ 1 ῬΡΙΠΩΔΙΙ, ΥἰΠηϑΏΡΟΠΟ 5010 18. οββθυνδχίοηϊ αἱ Ῥβπεβααῦχ 88 ΡΟΟΠ6 βρθοῖο αἱ δ]οιηὶ 
οΥπὶ ἀϊ Μαμημ θυ 6 1ὰ πϑραζίοηθ ἀϊ ΠΟΥ 6 ΟἬΛΈΡΥ το αὐϊναπιθπῦθ 811 ϑοβίθηζα. 46] 
ΤΠΌΒ00]0 Π6] (ΟΠ]ρ]10. 

Τποῖτθ πῸη Ὧθ ὃ ἀοβηϊ ἰναιηθηῦθ βύδ Ὁ] 1ῦο 1] βἰρηϊβοαίο: αἰ α δῖ, Θϑοϊαθὶ ἃ ροομὶ 
Δα ΟΊ, ἱ ἀ08}} πὸῃ 51] ργοπαποίδπο τἰραδηο ἃ 0816. ααθϑύϊοπϑ ρὰν τἰοογάδηάοηθ 18 68]- 
βύθηζθ, ΕἸ ΠΠΒΠΡΌΠΟ ἴῃ ΟΔΠΊΡῸ ὑγθ ἱροῦθϑί : 4.611. αἱ ΑἙΒΥ, 1] 4816 οοπδίάθσθ ἢ] τησβοο]ο 
46] βαοοβίθηηθηθο ΘΟ Π16. πιη8, ΡΟΓΖίομΘ 461] Οὐ ὈΙοοΙαγθ, βορυλδο ἴῃ οἷὸ Ὧὰ ἩΈΝΙΕ (11), 
Ῥμββεδαῦσχ, εχ, βου, ΟἨΆΆΡυ, θΑυβε (81) 6 ἥομιτι (88) : 40 6118. ἀϊ Καθιν 6 Κπαῦθε 
οἾ8. Διημηθύϊοπο ὑγαύξαγθὶ αἱ τ Ἰη50010 ῬΡΌΡΥΪΟ ἱπαϊροηάθηὐθ 48}]᾿ Ου ῬΙ ΘΟ] ΓΘ, ΘΟΠηΘ 
οὐθάσηο Ρᾳγ6 ΜΑσΑβτθε (19) 6 Θυλιν (80) 6. οοπιθ ρᾶῦθ ϑιηιηθύξζθπο ΤΈΡΤΟΤ (41) 
ἜΒνΒε (4) ϑα Ορρει, (21): Ηπδὶ πιϑηύθ 486118. ἀἱ Εσαμ, οπάδία 5010 8ὰ οοηβδί ἀθγαζίοηι ἔθο- 
ΤΊΘΠ6, ΒΘΟΟΠα0 ἴὰ 0816 11 τη 80010 46] βυρο ἰϑιηθηῦο 5αΡΘΌθ6. ἀπὰ ἀου νασίομθ 4818 
τιυβοοϊδύανδ βαρ ΡΠ οἶα ]6. 4611. ἰδοοῖα, ὁ ααἰπα! 46] ῥ᾽ ίβιδ, τηϊοίο. 

ΑΒΡίδιο βἱὰ ποίαθο πὶ οοῦβὸ 4618. τρί 48: νϑββϑρῃα ἀ6118. Ἰθἐζθγαίασα οοσχθ ἢ] 
ΤΠ ΒΟΟΪΟ 9. ποὶ βίπιαϊδιηο ἈΡ θα ἀσαΐο ἀθποπιπασίομὶ αἰ ἴουθηθ ἃ βϑοομᾶδ ἀοὶ νϑυῖ 
ΔαΟΥΪ 6. οἷοὺ: 21. σΟΉΡΡ 6580} ἰαδὶϊ (πιεῖν); τι. γοούμς ἰαδὶλ (Δ ΒΒΥῚ; ηι. Ἰαδὶϊ ῬΥορυΐι8 ὁ 
ϑαιρημιϑβοὶ, (ΚπΑῦθε, ὙΥ ΒΕΤΗΒΙΜ ΕΗ, ΘΙΑΟΟΜΙΝΙ, 600.); η1. ὑμέογηο οὶ ἰαδῦγο ο Βίηηομ- 
ηνμδιοὶ ἀογ Τάρροη (ΒΕΧ): ἄθνο δρρίμμρθυθ ο6. θ880 πὸῃ ὃ ΠΘρΡρΡΌΡΘ τυἱοογάδίο πο|]18 
“Νοριθηοίαίνιγα απαϊονυΐοα αἱ Ἠτ5. βϑριθηᾶο 10 βύθβϑο οὔ ὑϑυῖο δἀοίξαξο ἴῃ ααθϑύ Ὁ]  ίτηϑ, 
ἴο δο ογθάυθο ἀϊ ἀθποιηίηδθ 1] πη80010 ἴῃ απθϑθϊΐομθ η1. ομέαηθο-Ἠϊοο80. Ο ἤόνο σμέαγιοο- 
Ῥημοο86 εἰ, ἰαδόγο (γηιιδοιεῖτι8 ομέαγιοο-ἠλοοϑιι8 ἰα δὶ --- ἤδγαο οιείαγιοο-ηυμοοϑαθ ἰαδὲϊ), 56 1ι- 
Ὀνϑπάοτηϊ οοβὶ ἀϊ ποι ρυθρίπἀϊοανπθ αὐαῦθο 6011 ἀοποπιϊπδχίομθ ΠΠ εἰβηϊβοαίο ρτοθα- 
ὉΠῸ ο 18 ἀϊγθχίοπθ ποὴ οοβύβηξθ, ἱπάϊοαπάοηθ ἰπνθθθ 60] ΠΟΠῚ8 βίθϑβο ΤοΥΙρῖπθ 9 18 
ὑβυτ πᾶ Ζίοηθ. 

ΝΘ110 βὐπαϊο ἀϊ ψαθϑῦο τηιιβοοϊο μῸ ὑθπαΐο οοπῦο ἀ6] 810 Θοιηρογίδιηθηθο Π6119 
ΑΡΙΘ ΟἸδβδβὶ ΑἹ πηϑηη τη ἔϑγ!; ἀϑὶ γαρροΟΥΟ οἢ18. 8880 θοπίγϑθ οοὶ αἰ ἔθη δϊ πηι 5001} οοβόϊ- 
Φυθηθὶ 11 ἸΔΡΌτο ; 46118, δι οοβύδῃσα ο πιθη0 Π6}1ἃ ποβύρϑ, Βρθοῖθ; 46110 ϑυίαρρο τοϊύϊνο 

0.8. Θ680. ὩΘΒΌΠ1Θ Π6116 νΆ}16 ϑὐδι 6 μ6116 ἀϊνϑιβϑθ ἴουτιθ ἅ6] [8 ΡΌΓΟ, Π6116 Βίπρο] 6 γϑβίοηὶ 

461190 ἄχμθ ἸΔΌθτϑ 6 π6}16 ἀἰβθγθηθ ταζσθ. ϑυΡογαϊπδίθιηθηΐθ πὶὶ βοπὸ ργοροϑίο ἀἱ 



θ ΑἸΒΌΝΒΟ ΒΟΥ͂ΒΕΟ 

τἰβοίαγα 6 1] βρηϊβοαῦο Π]ορϑπούϊοο, οογοαπᾶο αἰ βὐαὈ]]γθ 86. 81 ὑγαῦθ ἀϊ ἀπ ἴου- 

τηϑζίοπθ δαθοοίοπα ὁ ΠῸῚ ῬυΓ6 αἱ πὰ ἀϊροπάθησε αἱ ΔΙΟΡῚ ΤλΈΒ0011, ΘΟΙη6. ἴϑγΘ 009 

οὔθᾶογθ σἷὰ α ργίογὶ 1ὰ ἴδοι δὰ 60118. αἀπ1816 51 ῬΟΘΒΟΠῸ βοδιηρθανθ. 16 ἤρτθ σαΐθηθο- 

ταποοβθ ἀ6] ἸΔΡΌΤῸ ὁ0π 406110 αἰ ΦἸΥΪ ταπβοο } ἀἰβυ ιθη δ᾽ 8118 ΟΡ ΖίΟ 6 τηϑ ρῚΠπ8}9 

461] ἸαΌΌτο ϑύθϑβο. ΕἸπαϊιθηΐθ ὃ ἃ νϑαθυθὶ 56. Ῥ6᾽ 1] ΘΟΙΊΡΙΘ550. 46110 βῦθβϑο ΠΉΊΒ00]0 

81 γϑυὶ πο! ἃποῖθ 16. Ιθρρο οπυποίαα, ἀθ Θπαμνβαῦπ 6 ἄδ ΥΥΤΕΡΒΕΒΉΕΒΙΝ 6 ἀἰτηοδύναία 

αὶ Ἰανοῦὶ αἱ Βσαμ 6 ῬΟΡΟΥΘΚΥ ὁπ ἴθ. βθποῦα 9 αἰ ΓΘ ΖΙαζίοηθ ἀ6118, τηπιβοο]αύπ 8, 

ἐβοοία!θ νϑᾶθ ρυοσυθάθπαο ἀϊ ρδιΐ ρᾶβθο 00110 ΒυΠαρΡο 46] οΘΡ 6110: βῦδ ὈΠ1ΤΘ οἱοὺ 80 

16. Αἰ ουθησίασίομθ 6 11πᾶ νἀ πα]! χζεχίομθ 6116 ἤθγθ οαὐθδηθο-πηιοοβθ 6] ἸΔθῦνο νϑᾶδ 

δυπηθηύαπο 00] ὈΓΟΡΥΘαΠΠΘ. Ώ6118,. 56818. Ζοοϊορίοδ. 

Ηο οβϑιηίηδίο ΘΟΒῚ, 5ΒΘΡ ΘΠ ἀοτηΐ Θβο αβὶ νϑπιθηὺθ αἱ ΒΘΖΙΟΠΪ τη] ΟΡΟΒΟΟΡ ΟΠ, ῬΘΡ 1ο Ῥἱὰ 

βδρτοθα}}, ὑοῦ, οὐἸΖζοηΐα!, 41 ἱπαϊνι πὶ ἀ6118 ποσύσα βρθοῖθ ἔγα 11 89 τηθ86 αἱ να 

ταὐγαιθοιτίηδ θα πῇ τηδϑϑιπο αἱ 87 δηηὶ. 1 βορρϑὺ αἱ βὐπᾶϊο, βρϑοϊδ! πηθηῦθ 4116]]] 

ΒΑ] νοπίνϑηο ἄδ πιΘ Ῥγθϑὶ ΘΟΠ16 51 ρυθϑϑηύδναπο ΔΙ δὶ τηθηῦθ 81] ΟΒβϑυ σ ΖΙΟΠΘ : 

ΘοΒὶ π6 ὃ τἰβϑαϊδαῖο πϑῦαττηθηῦθ ὁἢ6. πὸ φρούιθο ϑϑβϑηηδιθ ἰΘΌΡνα βοῦθ}} 6 ἸΔΌΡτα 

ΒΡ6586 [ρ61 16 ναρίϑ ἴουπιθ 461 ἰδῦριο, νϑαᾶϊ Βτοοη (2)}, ἰΔρΌῦα 05 ΠΠΔΓΘΊΠΘ. ΤΌΒΒΟ 

τἰβύσουθο 6 Ἰδθγδ 600) ΤΠΔΡΡΊΠΘ. ΤΌΒΒΟ τηοϊδο ονυϊἀθηΐθ δᾶ διηρίο, ϑβοϊπάθηᾶο ρορὸ ἀδ 

ααθδυ τ]δίπιο 16 οοβὶ ἀθύῦθ ἸΔΌΡτα, βογοΐίοϊοθθ. Ἧτο οϑαιπηίπαῦο ραγθ, οἱστθ 16. βϑζίοηὶ ἀϊ 

ἸΔΌΌγα αἰ πϑριὸ [αὐΐο ἀφ] τοῖο νϑηθγαῦο Μαθϑίγο Ῥυοῖ, ΘἸΔΟΟΜΙΝΙ (0585. ΠῚ, βϑζίομί 

βδριυθα!! ; οδ5. ὙΠ, βϑΖίοπὶ ΟΥἹΖΖο 811), Θηθῃ 6. ἀ06110 ἀϊ 4] ἀπθ ᾿πάϊνιαι! ἀἹ γϑΖζα 

πρῶτ, πὶ ἀπὸ ἀϑὶ α08}1 θρᾶ βρίσοδίο 1| οαρδῦθθνθ 6118, ὑατηϊάθζζα Θὰ δυτονθβοϊδηιθηΐο 

461 ΙΔρῦτο ρυορυῖο 46118, τηδροίονθησα, αἱ απϑβῦδ τᾶζΖθι (Ο58. .ΧΥ ΤΙ, ὦ βαδη656), τηϑηδνθ 

Π6]1᾿ αἸύτο (οβ8. ΧΧ, Ὁ ρίονδηθ πϑρτϑ ᾿παϊδπ8) 16 ἸΔθΌτα θύδπο τοὶ αὐ ναιηθηῦθ βουθ!]]. 

Τηῆπο μὸ [δύο ἀπὸ ᾿πηρ8. 5616 αἱ τηϊηαύθ ὁ απ] ϑαῦ] ΤΙ οΘΡΟ 6. ἴῃ ναΡ16 οἰδββὶ αἱ τηϑη- 

ταΐξονὶ (Ρυϊπιϑῦῖ, Οἰἰτουύουὶ, Τπβουῤι νον, Οδιπίνουι, Βοάϊθονὶ, Αὐ ]οαδ 11 6 Ῥουββοδθ!}11) 

ΘΙΘπάο οαγϑ, αἰ Θβϑηηίηδῦθ, ααϑηᾶο πηϊ ἔπ ΡΟΒΒ10116, ἔϑυϊ, ᾿παϊνιπὶ ρονθηϊ θα δάθ! 

4611 βὔθϑϑδ 5ρθ0ῖ0. 

51 ἀ611ἃ στᾶπαθ τηδρρίογθηζε, 4661} ᾿παϊντ πὶ! 46118. ποβῦλδ βρθοῖθ, οοῖηθ αἱ ὑα 

1 τηϑτη 01 ϑβδηϊπδ πὸ ἔδυθο ΒΘ ΖΊοἹ τ] ΟΘΟΟΡΊΘἢ6 νϑυῦϊο8}} 46116 θαυ] πηθάϊϑηϑ 6 

Ἰαύθυα! 461160 ἀπο Ἰϑθῦτα 6 βϑχίομπὶ, Ῥ6 1 10 ῥοἱὰ ΒΘΥΙΔΙ:, βαρ θα}1, ὑλαθυ ΡΒΆ}}} οὐ ΟὈ]α 6 

ἃ βθοοπᾶδ, αοἱ οδβὶ, 46116. ὀοτηπιθβδῖρθ. ποθ. ἀ6116 ραῦῦθ τηθαϊδπα ἅ6] ἸαρΌνο βαρθ- 

ΤΙΟΡΘ, Θ0Π10 ΡᾳΓΘ ἱπ αΌΆ]6Π6. οὁᾶ80. 46118 ραᾷγίθ τηϑάϊϑηα 61} Ἰπΐθυϊουθ μῸ ἔαθῦο ρὰτθ 

ΒοΖίομί ὑγαβνθυβα}} ΒρΘοϊ τη θη 8 ΠΘ9}1 ΘΠ Πη8}1 ἢ 6 ῬΥΘβθηύθηπο Θ0Π}6 ΘΟΠ]ΖΙΟΠΘ ΠΟΡΙΊ810 

16. ἔθϑϑασα 46] ἰϑοΡτο. 

Οτὰ. ΡΕΙΜΑΤΉῊΝ (ϑυροτᾶ. ΔΗ γοροὶάθδ). 

βα. Ἡορυϊίααος. Ἠοριο. --- ῬῸΡ ἴα βρθοῖθ ποϑῦγε. πὸη ΠΟ γϑϑ]πηθπύθ τηοϊύο αἱ 

ἀιϑβοϊαὐαπηθηῦθ πᾶονο ἄθ ἀἰγθ Ρ6᾽ ἴὰ ἀἰβυν θασίομθ 46110 πόγαρ ομέαποο-ημσοβαθ (6] 

1ΔΌῦτο: οἷὸ δἱ σδρίβοθ ἐβο πθηῦθ Ῥθηβθπαο 606 51] ὃ δρραῃῦο Π61]} Ἰ]οΙηο οἷι6 ἀθύΐο 

ΤΠ 50010 9 ηΠη6 βύπαϊαθο οοη τηϑρΡΊοΘ ἀΠ]ρθηΖδι 6 τπηϊπαΐθζζα. ΕἾΘ 16 γαῦὶθ ἀθβου ΖΙοηΪ 

ἀ66Ὶ ΑΔ. Ἰὼ ρἱ ϑϑαύνα. ὃ ἱπάα ϊαπιθηύθ α06}18 ἀαία ἅδ᾽ ΑΠΒΥ: οϑβῶ ὃ ΘΡΡΙΙΟΒΌΙ]6, 

βαῖνο δἴοαπο αἰ Πθσθηζθ, ὑδηῦο 8] ἔθῦο 46611 υ] 111 τηθϑὶ αἱ ργν ἄϑηζδ, Θ0116 8] πθοπδῖο, 

ἃ] ἴδποία!]ο θα 811᾿ δάα]ῦο. Α ααθθῦο ργοροϑιῦο ἄθνο ἀϊομίθυαῦθ οΠ6 ἴῃ ὑα δῦ] Ρ]] Θβθιη- 

ῬΙΑτὶ 8π016. π05}1} 801} ἀδ τη8 ϑβϑιηί πα, 8 αἰ θυθηζα, αἱ ΠΕΡ οῦΒ1Β, ἴ0 μῸ ὑγοναΐο 



ΒΙΟΒΒΟΗΕ ΜΟΒΕΟΙΟΟΘΊΟΗΕ 501, “ μυϑοῦμβ Οὐ ΑΝΕΟ- Μ ΟΟΘΌΒ ΤΑΒΙῚΙ » Ἶ 

οοδὕθηθιηθηθθ Π6]18 ῬΟΥΖίΟΠΘ ΤηϑυΡΊ Πα 16. 416110 Δ Ό τα (6110 ἤθγθ ρον θη δὶ ἀϊγούξα- 
τηθηῦθ 8118. οαὐθ 4118. τηποοβδ, Τϑρρυθϑθηθδηῦ! οοη οΥϑο Αἱ βυαρρο ἄϊνγουβο 1] τηὰ- 

560010 Αἱ Κτιριν. Ραὸ ἄδιϑὶ Ὀθηίββϑίπιο, οΠ6. πὸπ ἴῃ ἀυὐύο 16 5] Π00160. βϑζίοπί οοπηρδ)απο 
ομΙαγθιηθηΐθ 16 ἔργο, οἢθ ἴο οοβυϊαϊβοοπο, ἴῃ ουΐδα ἀθ ποὸη Ἰαβοῖδι" ἀπο δοαπο 

811 ΙοΡῸ ϑἰρῃηϊβοαῦο: Θϑϑ] Π8 0 ῬΘΡῸ ΒΘ Ζί ΟἹ 56 γῖ8]1}, [ἢ ὨΘΒΒῚΠ ΟΒ50 Θα ἴῃ πρϑϑιηδ 
ΤΘρΊοη6. 461160 ἀπ ἰϑθτα ἀτηϑηθ ἃ αἀπδίππαιθ οὐδ πὸ ρούαξο ϑβοϊμάθυηθ δι ργθβθηζῶ. 

ΝΟΙ βᾷο ὈΟΙΊΡΙΘΕΒΟ Θ580. οοηϑύδ, ΟἹ τῇ βἰβύθιηδ, αἱ ἔργο (ΕἸρ. 18, ἡιοριῖ), 16. ψαδ]1} 

αὐὐγανουβᾶηο 18 ῬΟΥΖΙΟΠΘ. Τηϑ ΡΊΠ816. 46116 Δ ΌΌτα ραββαπᾶο ἔν ἱ ἴδβοὶ 461] οὐ ὈϊοοΙ ΓΘ 6 

θ᾽ ΠΠ56011 ΓΘ], οἢθ ἀθοῦθθθηο βούδο 8ΡῸ]1 ἀϊνθιβὶ, ΡῈ. Ῥογύδυϑι ἀδρ]1 ἰηὐθυβυϊζὶ 

ἔνα 16. ῬΥΪΠ1Θ 56}16 ΑἹ [011160}1 ρθ]οϑὶ ἃ] ἄθυηθ ἄθ]1ὰ ραγῦθ ροβύθσίοῦθ 46] τπϑυρὶηθ 

ΤΌΒΒΟ (Π61 πϑοηδῦύο ραγ8 υἱϊΐοβ.) θα 811 ρονγσίοπϑ ἀϊ πηποοβδὶ 6Π6 ἱπητηθαϊδύδιηθηθ βαθοθᾶθ 

8118. Ζοπᾷ αἱ ὑγϑηβίΖίοπΘ. 
ΝΟΙ ἔϑο, πὸ] Ὀδιηθίπο πϑομδίο, π61] ἔϑποῖα]]ο ὁοπη6. Π6]1᾿ δ α]ῦο, νοῦθοὸ δ Ρδγίθ 

τηθαϊδηδ, ἀ01190 ἀπθ ἸΔΌΌτα ἀβϑυσηθ πῶ ἔοστηα δθαβύδησε, τΘρ ΟΡ μθηὐθ ὑυίδηρο 6 

6011 Ὀᾶ86. 8118. οαΐδθ 6 1 ἀρίοθ ὕγοποο 8118 ραγύθ αἰύΐα ἀ6115 ρουζίοπθ τποοϑδ 46116 
ΙΔ ΡΌνἃ. Νἧ τυἰϑαϊύα ἄα οἷὸ οθ 16. ἤθιθ, οὔθ ἴο οοβύϊα!βοοπο, δβϑηο πη τἢ αθοοῦθο 

ὑϑηΐο μὰ οὈΠ] αι. 48118,. οαῦθ 8118 ππποοθα αὐϑηΐο Ρῥ]ὴ οἱ Δ] Οηὐδηϊαπηο ἀ8] τηϑΡρὶηθ 

ΠΠΌΘΓῸ 461 ἸΔΌΡΓο. 1 ἔἈβοθῦῦ! ἴπνθοθ ἢ ῬΥ ββίπὶ ὃ ἀθῦθο τηϑΡΡῚΠ6. 5000 οοβύδηθθηηθηΐθ 

Ρὶὰ Ὀγονῖ: Π6] ἸΟΓῸ ἄθοουβο 50Π0 ΠΊΘΠΟ ἱΡΙΘΡΟΪΑΙ͂, Του πᾶ πὸ ΟΥ̓ Πα Ἰαμηθηῦθ πιπϑ οαγνϑ 
Ρἢὰ ὁ πιθηὺ ϑοοθηζαιαύα, 60116 οοποδν ἃ τἰνοιθα Ὑ6 780 18. γήηια ογίβ 6 46110 ἰπῆθ5- 
ΒΙΟΠΙ Ἰαὔθυϑ!! ροθῸὺ ῥγοπιπηοίαῦθ: πῃ ΘΟΙΏΡΙΘΒΒΟ ρϑγὸ ἰθμάοπο ἃ τηϑηὐθηθιθὶ ἴῃ ΠῺ 

Ῥίδηο ῬΓΘΘΒ0 ἃ ῬΟΘῸ ΟΥ̓ Ζζοπίβ]θ απϑηΐο Ῥ]ὴ 50π0 βἰδσαδῦϊ ἴῃ Ῥγοβϑιμηϊδὰ 461] ΠΠΒΓΡῚΠΘ 

ΤΠΡ6γο. 

Ῥονγίδηδοβὶ ἱπνθθθ 81.110 ραν Ἰαῦθυϑ! ἀ8110 ἀπ ἰαρθνα, ἴὰ ἔοστηθ 46] τησβοοῖο, 

Ῥὰ τηϑηὐθηθηᾶοθι ὑρϑηροίανθ (ἘῚρ. 15, γηορι.), οἱ τποαϊῆοα, δ]απδηῦο, ἵπ απϑηῦο οἢθ 

16 ἤρτϑ ρὶὰ ργοββίτηθ 8118 γἕριω οὐ ἷβ ΠΟῚ 51 ρογύδηο ρ᾽ὴ 8118 ΙουῸ ἰμβθυΖίοηθ ὈΟΘΟΒΪΘ6 

ΘΟΒῚ ἴῃ ΡΓΟΒϑί πη ὰ 416] τηλΡοῖπθ ΠΙΡΘΡΟ, αἰ] πιθμ 0. Ῥ6 1 ἴο Ἀἢὰ 1] πατηθγο αἱ α16}16 616 

γΆΠΠΟ 811 θάθ6 46110 ῬΡΆ 0116 4611 πιοία, ροβύθυϊουθ 46118. ζοῆδ ἀϊ ραββδρρίο: [9 ἤθτθ 

Ῥίὰ Ἰοηύδπθ ἀ8118. γΐρια οὐ ἷβ ἴπγθ08. ΠΟῚ 50Π0 ῥἱϊ αὐϑδὶ νου 0811, ἀβοθηαθηθὶ ο ἀἰβοθη- 

ἀθηθὶ τἰβρου νϑηιθηΐθ Ῥ6᾽ 11] ἸΔΌΌΓΟ 1 ΘΤΊΟΥΘ 6. Ρ6Ρ 1] βαρθυίουθ, πᾶ ὕθηβοπο, Δ] ΠΊΘΠ0 

π6 118. ἸοΤῸ ΡΟ Ζίοηθ οἢ6. αὐξγανθιβα αἰουῤαηηθηῦθ 10 βύγαθο τηιβοοϊαγθ 461] ΟΥ ῬΊΘΟ]8 6, 

ἃ ἴαγϑδὶ απδβὶ ΟΥἸΖζοηῦδ! ὁ 6 ἴο ἸΏΘηΟ ἤϑῆπο Ρ6᾽ τίβρούθο 8] ρίαπο οὐὔἰζζοηΐα]θ 

ἀπ᾿ ΟὈ]α αἰνὰ πηθη0 Ῥγοπιποίαἑα, 461160 ἤργθ τηθα]8}1. [πὰ 8]10 ῬΆΓΟΪΘ νθῦβο 16 ρϑυθὶ 
Ἰαίθγϑ! ὑυύίθ ὁ ουϑπ ραυὺθ 46116 ἤρτθ ουθδηθο-πηιοοθθ 46] ἸΔΌΡΤΟ ρθ᾽ σύμ ὑγαύίο 

46] ἸΙΟΤῸ ῬΘΡΟΟΥ͂ΒΟ ὕθπἄοπο ἃ ἴϑυβϑὶ θ]ὴι βαρ! 8}1 το] ϊνϑηιθηῦθ ἃ 416116 ροϑύθ ρἱτ 

τηθα] Δ] πηθηΐθ. 

Τῃ Ῥγοβϑβι δὰ 4611, ΘΟΠΊΠΘβϑιρα αὐθδῦο ἕαὐθο 5' θβᾶρθια 8ΠΟΠ6 αἱ Ρἱδι, ἀἸ Π] πυιΐβοθ 
Ῥϑιὸ πούθνοϊπηθηδθ 11 παπηθτο 616110 ἤΡΓΘ. ὁΠ6 5] ρῬόββοπο βϑρεῖνθ, ΘΠΟΉΘ ἴῃ ΒΘ ΖίοηΪ ὯΠ 

Ῥο᾽ Β5ρ6586, ὁ βθυϊδίθ, 4818. συσῦθ 8118. πηαθοβϑ, τηθηῦ"θ. δαπηθηύδηο Το] αὐ ναπηθπῦθ α116116 
ἀϑὶ τλιβθ0}1 αὐϑανδθϊ! οἢ 6. 811. ρανγύθ ργοίοπαδ, 46] ἄθγιηδ, ἀ6118, οαὐθ ρίθβϑπο δα δηροϊο 

τϑῦξο ΡῈ ρουύαρβδὶ 8118, τηποοϑδ. 

ΟἸύγθ ἰὼ ΘΟΠΙΠΙΘΒϑιπα 16 ΠΡΓΘ ΤηπΒο ] αι, οἢ6. Ιοραπο ἀϊγούθατηθηίθ Ιὰ οαὐθ 8118 

Τηθοδδι, 81 ἕβπηο ΤΘΔ]ΠΘηὔθ 508 Βίββιμηθ: ΟἸθ ἃ οἷὸ ααϑηύο ῥἢὴ οἱ ρογύϊδπιο 8]- 

Ἰ᾽θβϑύῦθυ πο, 9880. 51 8]]Ποηὔδπδηο θυ ἀθηὐθιηθηῦθ 8110 ἰοσο ἄπο ᾿πβογαιοηὶ 48] ρίαπο οἷο 
ῬΡΟΙΌΠΡΉΘΡΘΌΡ6 ᾿αύθυθηῦθ [ἃ ἔθϑϑασδ, ὈοΘΟα16, ἤπομὸ βοοιηραΊαπο. 1 βἰβύθιηι 46116 



8 ΑΙΕΌΝΒΟ ΒΟΥΕΒΟ 

ἄπθ ἸΔΌΡγα, οἱοὸὰ ἰαὐθγα!πηθηΐθ 81} ϑῆρο]ο ἀ611 Ῥοθῦθ, 50π0Ὸ ἔνα ἰοσὸ ἀϊνθγυρϑηῦι,. ΟἸ ΓΘ 

1ὰᾳ ΘΟΠΙΘβϑια 11 ἀθοοῦθο 4610 ἤόγαθ σμίαγιθο-Ἠνοοϑαθ ὃ ὉΠΟὮΘ ϑ8581 τῆθη0 ΤΘρΡῸ- 

Ἰαυπιθηῦθ βαρ υδα]6. 6 ἴὰ ἰγυθρο]αυὰ ῬΓΟΡΤΘάϊβοθ 6011 αἰπηϊπιζίομθ 46] ΠΌΠΙΘΙΟ 6 

αὐδηΐο Ὀ᾽ὰ οἱ ρογύϊθηηο 81] ϑϑύθι πο. ἦὰ ἀἰΆ 6116 ρυθοίθασ ΠΠ ραπίο ἴῃ οἱ [811 ΒΌΧΘ 668- 

ΒΒΠΟ: 51 ρᾳὸ ὑαϊῥανίδ, ΔΒΒΘΙ ΓΘ. ὁΠ6. ΟἸὕγθ 11 τηϑΡΡΊη6 οϑύθυπο 49] απϑᾶάγαϊο ἀ6] Δ ΌΌτῸ 

ΠΡΟ, 461 ἐγ] ῃΡΌΪΑΓΘ. 6 6] τηΈΒ0010 χίρομηδῦϊοο ΤΒΡΡΊΟΤΘ Ποη 51 τἱβοοπύγϑηο Ὁ] 

αἱ 811 ΠΌΤΘ π6110 5Ρθββοῦθ 6118. ριυιϑδπηοῖδ. 

ΟΘαοϑία [ἃ αἰΒροβιΖίομθ βΘηΘΙ 816. οοιηθηθ ἃ {πὐΐθ 16 οἱὰ ϑα 8116 ἀπθ ἸϑρΌτγα. Ἐϊβα- 

ΤῊΪ Δ Π10 οΥδ Ῥἢὰ ραΥ  απηθηΐθ 11 τηοᾶο ΑἹ ὀοΙηρον αυϑὶ 46] τητιβο0 10 4116 ἱπβϑυζίοηὶ 

οαΐδηθθ, ἃ 4116110 πη6056 6 Π6110 ΒΥ Προ τ ̓ αῦνο Π6110 βίπρο θ ρου ζίοπὶ 6116 ἀπθ ἸΡΌ τα. 

Απηθαϊίο ὃ 48. τἱοονἀδνδβὶ, οἤθ ἴῃ ΘΟΙηρίθθϑθο 16 ἤργθ οαῤδηθο- πηποο50. 46] ἸΔΌΌΓΡΟ 

ΒΟΠΟῸ 85581 ΡὈ]ὰ ΟΠ θηὐθ ν 5101} Π6] ἸοΡῸ ἄθοουθο Π6] ἔθίο 6 π6] πϑοπαᾶΐο 66. πῸΠ 

π6]}᾿ δά α]ῦο: ὁοη οἷὸ ὑπύίανα, ἴο ποῦ 1ηὔθηο ΒΕΘΥΤηΔ 6. 616 --- ἴῃ 5ΘΏ80 δββόΐαῦο --- ἴ᾿ὸ 

ΒΥΠΌΡΡΟ 5[8᾽ πιϑρΡΊΟ 6. Π6116. ρυΐτηθ οὐδ, πᾶ Ὀθηϑθὶ 616, Φαὔα ἰὼ τιδορίονθ βϑιηρ] οἱ δὰ αἱ 

οοϑύϊ τιΖίομθ 6 ἰΪἃ ποη ἃηοοῦᾶ οοΙηρΙούα αἰ θη Ζίσίοηθ (61 Πγπ1560011 ΑἹ δαύίο 11 ΙΔΌΡτο, 

16 ἤθγθ 46] πηιβοοῖο ἅ68] βποοῃαιηθηῦο 51 τηϑηῦθηροπο οἱλ τυ] Π66. Π6] ΙΟΤῸ ῬΘΙΓΘΟΥ͂ΒΟ: 

1 αθοϑῦθ βοποὸ ῥἷὰ σοπηραῦθ!, ρ᾽ὰ ΘΟ πη θσ51 ἔγα α] Ιοτο : Π611᾿ δαπα]ῦο ἴπνθοθ, ἵπ ααδ] απ τ6 
Ῥϑυίθ 46] ἸδθΌγΟ ϑϑϑὶ δὶ σοῃβίἀθυῖηο μδηπο ἅπ8. ἀἰ ΓΘ ΟΠ Τη6π0 πϑίΐα, ρἱὴ ᾿ΡΡΘΡΌΪΘΓΘ 

ἀονθηᾶοβὶ ᾿πὑρομπηθύθθιθ ἔνα ἱ ἐαβοθῦι 4611 οὐ ΊοΟ] 86 ρ61 ρουύανϑὶ 48118, οαῦθ 8118. πηποοβᾶ. 

Θρϑοϊδιηθηΐθ 19 ἤρτθ ρἱϊι Ῥυοβδίπηο 8118. γέρα ογῖβ, ΠΊΘπῸ ΟΡ] ατ6 αἱ 4816119 ροἱὰι αἰδύθηξι, 

ἈΒΒΌΙΏΊΟΠΟ ἢ ἀθοουθ.Ὸ ΟἸΓΨΠΠΘ0. ἃ. Θοποδν θὰ, Θριοοαὐθιηθηῦο σἱνοϊύα γθῦθὸ 11] πηϑΡΡῖηΘ 

Πρϑγο, οοποδυθδ, ἰὼ α1816 γᾶ ΒΟΟΙΠΡΘΥΘΠ 0 γ6 080 1] τηδυρίηθ ϑάθυθηύθ 46] ἸαΌΌτο. 

{{πῶ αἰ θρθησα 6. ρούγθυθθ οπάμυτθ ἴῃ ΘΡΓΟΓΘ ὃ 6110, ΠΊΘηὗΓΘ 16] ἔθίο 6 6] 
πθοηϑύο 16 όγαο οσμξαριθο-"λθοϑα8 ῬΟΒΒΟΠΟ ΕἸ ΓΟ ΔΓΒΙ 8116. ΙοΓῸ οΥ ΒΡ πὶ 8118. Ρ6116 ἤπο ἴῃ 
ταρρογύο ἀ9116 225-265. 5ογὶθ αἱ Ἐ011Π10011 Ρ6 1051, ὑ γο!ῦδ 8616 Ρἱὶι αἸδύδ! πθηῦθ 4418, σίρια 

ογὶβ (1π ἰβρθοῖθ γϑῦβο ἴδ ἰΐπθῶ τηϑάϊδπδ 46] Δ ΌΌΤΟ ἰπΐθυ ον), π611᾿ δά π]ῦο ᾿πνθοθ ααθϑίθ 
ἸΠΒΘΙ ΖΙΟΠΙ Οαὐδιη00. 50Π0 ΔρρδΙΘηὐθιηθηῦθ ΠΠ]6Π0 Θδύθθθ: Ταγϑηθηΐθ Ῥοβϑίϑιη0 ὑγόονϑγθ 

[δοθοῦν αἱ ἤθγθ, οἢΘ 51 ροββᾶηο Θ00): οθυύθΖζαι ΘΟ ηϑ᾽ ἄθιαγΘ 6016 Πόγαθ σμξαηδο- λμοοδαθ 

ἰαδὺϊ, οἷῦνο ΄ἴὰ 105-178. βοῦῖθ αἱ ἐΌ]Π1ΟΟΙ1 ρθ]οϑὶ: ἀοθθίδιηο ὑπυθανίδ, τίοου ἄδιθ ΘΟ Π16 πιο] δϊ 

ἀϑὶ [0]1Π10011 Ῥϑῖοβὶ 46] πθοπϑῦο δὶ δὐγοβσχζίπο 6 Βθοπιρδθηο 6 οοῖηθ Π61}᾿ Θά π]ῖο δἰ ΔΌΡΙδ, 

ἴπνθοθ 46] ργϑηθ ΠΠΤΊΘΓΟ, ἢ ΠΡ ΊΟΥΘ ΒΥ Π]αρΡΡο, δημοῆθ τοϊαὐῦϊνο, ἴῃ νο]απη6 6] 0 ]]Π160 11 

ῬϑΙοβϑὶ ὁ 46110 τἰβρϑῦύυινο β θη 016 βϑῦδοθθ: ποθ απθϑύα ἀϊνογβιθὰ αἱ τϑρϑυῦϊ πο ὃ 
ΒΘΟΟΠΩΟ 11 Πηἷ0 ΡϑΓΘΡΘ 5 Ποϊθηῦθ ΡῸῚ ΘΙ ΘΓΉΠΔΓΘ ἢ ΠΟΘ ἿΟΥ ΒΥΠΌΡΡΟ ἀββοϊαΐο 6] 

ΤΔΈΒΟΟΪΟ Π6]]᾿ Θὐὰν Ρἱὴὶ ρίονδηθ: 1᾿ρραυθηύθ αἰ θυθηζα, αἱ συ!αρρο ὃ ααϊηαϊ 5010 το] αὐϊνα 

8] ΠῸΠ 8 ΠΟΟΙδ, ΟΟμηρ]οὕο αἰ ΠΡ θη Ζίϑηιθηΐο 46] γι. ογιοιϊαν 8. τ1.61 ἔϑύο 6 π61 ἔδποίαϊϊο : 
46] τοϑῦο Π6] ὁοῦβὸ 491] οὐὰ 19 ἤν ουθδηθο-τη 086. βϑρίιοπο ἴο ΒΥ ΠΌρΡΡΟ ΒβΘΠΘΡΆ]6. ἀϊ 

δαύία 16 πιυβοοϊαύαγα Δ ὈΡ1416. 

Ῥοι' 16 Ἰηβθυζίοηί οαύϑηθθ ὃ ΘοΡύο 6116 ἴῃ ὑπῦξθ 16 οὐὰ απθϑῦθ βοπὸ το αὐναηθπξθ 

Ρ᾽ὰ οβῦθϑθ ἴῃ διῃθθᾶμθ 16 ΙθθΓα νθῦϑὸ ἰδ ᾿ἴΐπθα τηϑαϊϑπα οὐ ἴπ ἑαϊία νἱοίπδησα αἱ 

ααθθῦδ ο6. ΠΟῸη Π6]16 ῬΑΥ Δ ̓αύθγα]! : οἷὸ 851 τϑηθ ον! ἀθηΐο ϑϑϑιηϊπδηάο βϑΖίοηὶ νυ 1681 
ΑἹ ἀρῖι8}6 ΒΡΘΒΒΟΓΘ. ΟΡΡαΡΟ (6110. ΒΘ ΖΙοὨΪ οὐ ΖΖοηδα}} 6Π6 σοτηρτθπᾶδηο 11 ΙΔΡΌΤΟ ἰπ δα δ, 

δ 58, διηρίθζζα. Νοη ἴῃ ταύ! 6]] ἱπάϊνί ἄπ] ρογὸ 81] ριιὸ ὁοη βἰθαλθΖΖδ, Θβθυ Δ ΓΘ. πιηδ 
51ΠῈ116 ἀΠθγθηζα, ομὸ πιο]ῦθ νοϊῦθ ἀϑὺψθ ΓΘ δρρϑίοπο δ888ὶ ρἰϊι πασηθΓοϑ6. 1116 ΒΘ Ζίοηΐ 
οοπάούίο αὐύγανθυβο 1| ΙΔΌΌΓΟ ἴῃ ἀπ ραμπίο θαυ αϊσίαμῦθ 48118 1ἰπθὰ τηϑαΐθηδ 6 48118 
ΘΟΠΊΠΙΘΒΒΙΠ) 8, ΟἾΘ. ΠῸῚ Π6]18, Π|πθ8. τηθάϊϑηδ, σύθβϑα. Θαθοῦο αύδο ρὸ βρίθρϑιϑι οὐ διη- 



ΒΙΟΒΕΟΗΒ ΜΟΒΕΟΙΟΘΊΟΗΕ 501, “ νυβοῦιτθ ΟὙΤΑΝΕΟ-ΜυΟΟΒΌΒ, ΤΑΒῚΙ ᾿ 9 

τηθύθθπαο οἰ ἴῃ ἀϑυδὶ βορρϑῦθ τϑαϊπιθηῦθ 16 ἔργο βαρὶθα!} βἴϑπο Ὁ ΠΌΤΉΘΤΌΒΘ Π6116 

τοβὶοπὶ ἀθυϊθ; ΟΡΡαγΘ, Θ0Π. Π]ΒΟΡΊΟΥΘ ῬΓΟΘΒΒΙΠ ἃ, 66. απϑϑῦθ Ἀββισηθη0. ψΘ6ΓΒῸ ἃ ΠἸΠΘ8 

τηθαϊδπα ἀπ ἄθοοῦβθο ὑβηῦο ᾿ΓΡΘΡΌΪΑΡΘ. δι ΠῸΠ ἰαβοίδυθὶ οοπ ἔβο ἰὼ, αΠΠ ΘΓ θη Ζίαγο ἔτ 16 

ΠΌΙΊΘΙΌ56Θ ΠΌΓΘ ἱπουοοϊϑη 51 461] ΟΥ̓ ΌΙΘΟΙαΓΘ 6 416110 ὁἢ6 ααἱνὶ ΘοηνθηρΡΌπΟ 8118. οαΐθ 

Θα 8118. τηπιθοθϑ. 

Ιο πο ὑγογαῖο ππ᾿θοοθζίομθ ἴγθαπθηΐθ ἃ ααϑηΐο πῸ βορὰ ἀθβοῦὑδο π61 ΙΔ θΡΓῸ 

Ἰηξϑυίοσθ, οὐθ μῸ σϑυβοδῦο ῬΆΓΘΟΟ 19 γοὶῦθ 6116 βοζίοηὶ βαρὶ να} οοπαούίθ οβαύξατηθηΐθ 

8.116 Ἰηθα τηθαϊαηδ ἀπ τηϑηοδησδ, 185] ΘΟ] αὔδι Ὁ Ῥ6Ὶ 10 ΤΏΘΠ0 ἀηδ, ΘΟ βθΖΖξ, ΡΥ 8 ηΠ49 

αἱ ἄρτθ πρύῤδιηθηῦθ οαὐδηθο- τη 0056, γϑ δ ϊγϑιηθηῦθ 8110 ῬΟΥΖίοπὶ αἱ ἰΘΡΌγα δἰδαδίθ 

Βα ιῦο, δἰ αὐ] 46118. ᾿ἴπθα πιϑαϊδηϑ, βύθϑϑα θα 8110. βου ζίοηὶ ᾿αῦθια] ργορτϊδιηθηῦθ ἀθύθ, 

ΠΟΙ 8010, πι|ϑι ΘΠΟἢΘ. 8118 ΤΘΡΊΟΠΘ ΟΟΥΙΒροηάθηθθ 6] ἸΔΌΌΤΟ ΒΌΡΟΥΙΟΤΘ. 

Αά ορῃηί πιοᾶο ἀπδ]πηατι6 η6 58 1ο βυ]ᾶρρο, 16 γόναο ομέαριοο- ἠμοοϑαο 8.118. ἸΟΤῸ οΥ]- 

δίπθ οαὔδπθα 51 ᾿πϑίηπιδηο ὑγϑι [6 ναι βουΐθ αἱ 00]1Π16011 Ῥ6]οβϑὶ βϑριιθπάοηθ δ ρεαϑύθηζει, 

ΤΘΡΟΪ ΤΙ Θπΐθ 9] Ἰη ουβυϊχὶ 6 ϑῇοοοδηάοβὶ ΡροΪ ἃ ῬΘΠΠ6110 8118, ραυῦθ ῥῬυοΐοη δ, 4611 δρίἄου- 

τηῖαθ: 1 [01Π10011 ρῬϑὶοβὶ ἄ611α ρου ζίοπθ πιϑυρῖπα]6. 48119 ἸΔΟΌτ 8 6 16 τοϊαυϊνο ρ ἱϑη 4019 
ΒΘΌΒΟΘΘ, ὈΙΐ Ο ΤΏΘΠΟ ΠΕΠΊΘΙΌΒΘ 6 ψΟΪΠΪπ086 ἃ βθοοπᾶδ 6116 τϑρίοηὶ 6 ἀ6]]} θροοδ 46110 

ΒΥΠΌΡΡΟ 6 ἀϑὶ γαγῖ ἱπᾶϊνι πὶ, τἰτηθηρομο αὐξογπίαῦθ, οἱγθ οἤθ ἅ8] ἐθϑβϑαΐο οοππηθύξίνο 
Ὧ61 ἄθιτηδ, 4811 Δοροπάδηθθ τοῦθ οἱ αϑύϊοα ἀϊτηοβίγαϊα οἱὰ ἄθ Ταντνι (16) ὁ 8116 θυθη- 

ὑπ8}} ἐθυταϊ πη ζίοπὶ αἱ ΗθΓ6 πηιβοοϊαυὶ ΔΡΌΔΠἀΟΠδΉδΙ, οοΙη6 δἱ ρυᾳὸ ὈΘη 5ΟΟΡΡΘΡΘ ἴῃ 

ΒΟΖΙΟΠΙ ΟΥΙΖΖΟΙ Ά]1, 1ὰ οοτηραρίπθ 46118. Ῥουσίομθ ϑοοθηνθῖοα. ἀ611 οὐ ΘΟ] 6 (ην. ογϑῖοιι- 

ἰαγὲὶβ Θαίθγηηι8 0511 ΑΔ.) ο αἱ ἤρτθ ὑϑάϊα}} (γηην. φιαάγαϊὶ, ἱγηοϊδυϊ, οθ.), ὅπὸμθ ἅαὶ 

ἴαβοθυθ! 461160 ΠΌγο βαρὶυα}} οαξαπθο-τητιοο086. 

ΑΈΒΥ ἈΒΒΘΓΊΒ66. ο᾽6. απθϑο! ἕαβοθυθ δὶ αἰθύϊπριομο ἀ89]1 Αγ], ρϑγομὸ ἢ6] ΙΟΤῸ 

ῬΘΙΟΟΥ͂ΒΟ ΠΟΙ 80Π0 ΟΠ ΙΒ, ΘΟΠ16 ἱ ἔαϑοὶ οὔθ δὐίγανθυβαηο, ἅδ ἐθϑβϑιιῦο οοπηρίςινο, 6 

[ὰντντ (16) π61] οὐδίπιδ, ἀθβοῦίσίομθ 46] ἰθϑϑαθο οἱδϑύϊοο 461] ἸΔΌΡτο ποὸὰ ϑοοθπηδ, ἐαὺ- 

ὑανῖδ δὶ ΓΒΡΡΟΡΕ ὁΠ6. ὕδ]6 ὑθϑϑιιῦο ἀιβϑίσηθ 60110 τ φργϑάθίίθ. ραπᾶο ἀθὶ τηϑίοαϊὶ 

ΒΡΘοΙβοΙ (Ὀννα- ΤΑΈΝΖΕΒ- ΤΙ νσιχι, ὙΈΙΘΒΕΤ, ΜΊΝΒΕΥΙΝΙ) ἴῸ 1] 50Π0 οοηγίπῦο 606 αυδδὶ 

ΒΘΙΏΡΙΘ 86 ΠῸΠ Οοδίδηϊθιηθηῦθ ἰΘ ἤργθ ἴῃ απθϑύϊομθ 8118 ἰοτοὸ οτἱρίπθ οαΐδηθα οᾶ 
ἴῃ Ῥγοββιτηϊ δ, 811 ἸορῸ ὑθυη πδζίοηθ, βρϑοϊϑί πηθηΐθ αὐαϑπᾷο βοποὸ τἱπηϊθ ἰπ ἔββοϑυ 

αἱ αυδίομθ πηρονύδηζϑ, βϑοπῸ ϑοοοτηραρπαῦθ ὧδ ΠΌτΘ οἰ αϑῦϊοθθ ρἱλ ο πιθπο ἢῤῦθ, ἄθοου- 

τοδὶ ῬδΡΘ 6] πιθηΐθ δ 9888. 6 ὁΠ16 ΘΟΥΤΙΒΡΟΠμἄοπο Ῥγθοϊβϑιηθηΐθ ἃ α116110 66. ΤΙΥΥΤΊΝΙ 

πῶ πούαϊο αὐΐρανθυθαυθ ἰὸ βύγαῦο τηιιβοο 86 ἃ. ὑαθῦο ΞΡθβϑουθ 481] ανϑηθὶ 811 1παϊθίγο, 
πῃ]θηὐ! οἱοὸ 11 ὕθβϑαΐο οἱ δβύϊοο 6] ἄθγιηδ, 6118. οαδθ ὁοη 4116110 6] ἄθυυηδ 6118, τηποοβδ. 

ἘοΙαὐϊναμηθηΐθ 8118 ᾿πβθυζίοηθ τηοοϑα, ἀθὶ νατὶ ἰαβοοῦθ ἀθνγθϑὶ οϑϑοῦναῦθ 6[6 

ααθϑῦϊ, οοη ἄθοονβο αἰ θρθηΐθ ἃ βθοοπᾶδ ἀθὶ ραηύὶ ἀ6 118, ἰογο οὐὔἱσίπθ οπΐαπθα οᾶ ἃ 

Βθοοηᾶδ, 6116 γϑρίοπὶ ἀΐνθυβθ 461160 ἀπ ἸΔΌΌΓα, ΘΟΠΥΘΥΡΌΠΟ ἴπ αἀίοίγο ροι 1ἃ τηδ8- 

βίπηδι Ῥατὺθ ΒΟ ἃ] ἀϊβοριδ οα 8] ἀϊβούδο, τἰβρϑύ νϑιηθηΐθ ρον 11] ἸΔΌΡΓΟ 1 ΘΤΙΟΤΘ 6 
ῬΘ1 1] ΒιροΡΙοΡο 49118, 15 ρῃ θη άο!α, πηιιθοβᾶ, οἱοὸ ἴῃ Ῥγοβϑι πὰ 6] ραπίο ἴῃ οαἱ 18 

Ζοπϑ αἱ ραβθδρβ͵ο 8ἱ οοῃθίπαδ 60118, Ζοπα τηποοϑδ ρΡορυϊιηθηΐθ ἀθύῤα (ΕἼ6. 1", 2" "}. 
ΑΙ ἔργο, ρϑῦὸ 1π ἸΏΪΏΟΙ ὨΌΠΙΘΡΟ, ν8ΏΠῸ 8118 Ὀᾶ86. ἅ6116. Ῥ8}Ρ1116 4611. τηϑϑὰ θοθοα]8 
4611 ζοπδὶ αἱ ρϑββαρϑίο [ραγ8 υἱϊίοδα π6] ἔϑθο (Πύ δΟΗ ΚΑ) }: 5010 ϑοϑθζίομδ]τηθηΐθ 5] 

ῬΟΒΒΟΠΟῸ {πόναγ ΠΌΓΘ ἰβοϊαῦθ, 186. α18}} οοὴ ἄθοουβο απϑϑὶ ψϑυθίοα]θ ΔΡεν απο 8118 Ροῦ- 

ζίομθ ϑιίθσίουθ αἱ ἀθϑύθα Ζοπδ (η61 ἴϑέο ραγ8 σίαῦγα). Ναϊαγαὶπηθηΐθ 16 ἤρτθ, ο[6 

ΔΙΤΊνΔΠΟ 8118, Ζοπἃ Αἱ ὑγϑηβί Ζίοπθ, 50Π0 5ρθοϊϑ πιθηΐθ 416116 ἢ 6 πδηπο 18 ἴοτὸ οὔἱρὶπθ 

ἴῃ ταρρογίο 4161168 ὈΥΙΠηΘ 50110 ΑἹ {01116011 ρϑ]οϑβί. 

ϑεθιρ Π. Τομ. 11]. Ἔ 
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16 ἤρτθ ρίὰ Ἰοηΐδηθ 8118, Ιογὸ οὐρίπθ σαυΐαηθα 48] πηλυρίπθ ΠΠΡΘΡῸ 5] ρογίδπο 

ἴηνϑοθ ἀἰγϑί αμηθηΐθ ἃ] ἄθυτηα 4618 τηχοοϑα ρδβϑϑδηᾶο ἔγα ἰὰ 15 6 ἴὰ 25 σῃίβηδοϊα 
τηυοοθα (δι πθηᾶο 11 ΙΔΡΌΓΟ ἴῃ ϑϑζίοηὶ βδρὶῦδ}1), Ορραγθ, ροϊομὸ ἴοὸ αὐγαῖο ἄθ]16 

ΒΙ δη 016 τηποῖραῦρο ποῖ ἰπ ὑθυ! ἱ βοροθῦῦ! ὃ δββοϊαὐδιηθηῦθ οοηθίητιο, Π6118. ΤΘρΊοτ6 

οἷ. βὕϑ βθ1ῦο0 8] αἱ βούδο ἃ] ᾿πηϊῦθ ἔγῶ 18 χοπὰ ἀϊ ὑγϑηβίζίομθ 6 1 τηποοβδ, οοοπρηᾶο 

ὉΠΙοσα ἀἢ ὑγαύνο ΘοΥΓἰβροπάθηθθ ἃ α06110 οἷθ ἴῃ δ] ϑθχίοπί ὃ οοοιραῖο 48. τπιηδ 

Βἰίδηάο]α. β010 ἰπ ροολ ἱπάϊνί ἀπ 6. Π6110 ρᾶγθϊ Ἰδύθυα}} ἅ6110 ἄπο ΙΔρῦτα πὸ ρούθο 

νοᾶθρθ ἔρτθ, ᾿πἀπ Ἰδιηθηΐθ Δρρδγίθηθηθ 81] τηιβοοϊο αἱ Κτμιν, ρᾶθθαθ Ρ61 σἰθηρΘ ΓΘ 

8116 Ἰοτὸ ὑθυπη πϑΖίοθ ἔνα ἃ 25 6 85 βου αἱ ρ᾽ϊδη 016. πηποίρασθ. ΝΌΠ ΠΟ πηϑὶ οϑθθῖ- 
γαύο οἷιθ ἱ δϑοϑῦθὶ ἀθοουῦιθμο ἔγα ϑοῖμο θα δοῖπο αἱ ἀθϑύθο ρ]υϊαπᾶοϊθ, πιὰ βθιιρυθ ἢθὶ 

νϑηιθσζί σοηπθύψι να! ὁΠ6. βθρᾶσαπο ππῶ ΡΠ ἰδπάοϊα 4811 ΑἸύσα: ποὴ Ῥούγοὶ ααϊηᾶϊ οοη- 

ἔϑυμηδρθ 1 ̓ἀϑϑθυύο αἱ ΑΒΒΎ, ὁῃ8. χαθϑῦ ἴδϑοὶ ὑα] γοὶύδ, αὐδρανθιβίηο ἀἰνθυςαπηθηῦθ 16 τηθη- 

χίοπδῦθ ρῃ]δηᾶο]6. 

υϑηᾶο Π6110 5θζίοπὶ βϑρὶ ῦ8}1 τηϑθσα ἴῃ ὑαύύα, νἱοίπαησα 46] τηδρρίηθ ΠΠθ61Ὸ τἀπὸ 

δ] Ἰδηαο]δ, τηπθοδδ, οἷὃ ΠΠ]Π]ΒΙΉΘΠῸ ὃ 5ΘΙΉΊΡΓΘ ϑυϊἀθηΐθ ἰἴὰ οοηγθΡρηΖε, 6118, τ ΡῬΊΟΥ 

Ῥᾶγίθ 46119 ἤρτθ ἴῃ ῥγοβϑιτη δὰ, 46] Ππιδθ ροβέθγίουθ 6] τηδυρῖηθ τοϑθο. ΑΘΡαβὅδηζε, 
αἱ ἤρθαυθηῦθ, Ρ61 πὴ αϊγθ ἴῃ ὑπύθ ἱ βορϑοϑῦθ, σαὶ [αβοθυθ! ἴῃ ἰϑρθοῖθ 4161} οἷθ 

ΡΒ ΘΙ ΠΠΡΌΠΟ ἴδ τηοοϑδ, ραββαπᾶο ὑγα ἰδ 1" 9 18, 25 βθυὶθ 4] βρῇ ηδη 016 τηποοβθ, Ορραϊο 

ὩΘΡῚ] ἰπὐθυβυϊχὶ ἔγα 1 σῇ ἱδπῆο!θ 46118. 15 50 γ16, δβϑϑιιπιοπο ΡῈ ἀπ οοτίο ὑταδῦο 2618, 

βοὐψομηιθοβθδ, τΠ ἀθοοῦβο Ῥἱὰ Ὁ ΠΊΘΠῸ γϑυθϊοα]6, ἀϑοθπάθηΐθ ὁ ἀϊδοοπᾶθηθο τἰβρούνϑ- 

τηθηΐθ 6] ἰΔΌΌΤΟ ἰὨ ΘΡΙΟΤΘ 6. Π6] ΒΙΡΘΡΙΟΓΘ, 6. 8] βῇοοοδπο ροὶ Π6] 5010 πιοᾶο ἃ ρθη- 
Π6110 4116 Ῥ856 46110 ρῬῶρ1116 ἀ6118, τηποοϑε. [)8 ααθθῦο σαιη ἰατηθηΐο αἱ αἰ ζίοπϑ τίβαϊθα 

68:6 γϑυδηηθηῦθ ΔΠΟΗΘ 16 ἤΡΓΘ ἢ Ἰοπύϑηθ 8118. ἰογὸ ἱπϑθυχίομθ οαύδηθα 48] τηδυρίηθ 
ἘΡογΟ ἀββουΊγοπῸ ΠΠ ΘΟΠΊΡΙΘΒ80 τ ΔΡΟῸ Ὀἱ Ὁ ΠΊΘΠΟ ΠΥ ΘΘΌΪΑΤΘ αἱ ΘΟ ΠΟ ἀρουΐο γ γ80 

1 τππϑῦρῖπθ ΠΌΘΓΟ. 

ῬΘΡ ἰὰ ΠΙΒΡΡΊΟΤΘ Ὁ ΠΪΠΟΙῸ οβύθηβίοηθ (6110. ᾿ΠΒΘ. ΖΙΟΗΙ ὈΟΟΟΔΪΐ π01160. αἰ θη 

ΓΘ ΊΟπΙ 6110 ἀπ ἸΔθΌνϑ, ϑοθπαο ὁ] 0010 6116 Ἰθρρίθιο αἰνουθι θὰ αἱ αἰ θχίοπθ 6 ααϊπαϊ 

Αἱ ὑθυτηϊ δ ΖΘ, ν 818 ρι6 Θϑϑυψαπιθηΐο απιϑιηῦο ἢν Θιββϑυῖθο τἱριιδιἄο 8116 οὐἱσίπὶ οαΐδπθθ. 

ΤΑΙ ἰπβϑυΖί ΟἹ 001180 ἀθοῖῦθ. θοθθχίοπὶ ἀρρϑίοπο ρἱϊι ϑυϊάθηθὶ ὁ ρ61 19 π|6Π0 Ὀἱὴ Βρᾶγ80 

ψΘ͵50 ἃ Πἴπθα, πηθαΐαπδ, οἢΘ πο 8110 ραυθὶ! Ἰαύθυα]ῖ: 1᾿ Θοοθχίοπθ δθοθηπαῖα ρῸΡ 1] 
0010 ἱπίθυ ον θ ὃ αἰβθδὶ ἸΏ9Π0 ἤθασθηΐθ ῬῸΡ 16 ἸΠΒΘΥΖΙΟΩΪ τη θ086. 6.6 ΠΟΙ Ρ6} α116116 

οαΐδηθθ, ἴῃ ααδηΐο ο6 δσαπηθ νοϊῦθ 1θ ἔργο βαρι να} 4611. ραγῦθ πιθαϊδπα 46] Δ θΌτο 

1 θυῖορθ 6, 41 απθδῦθ, απ6110 οἱ ῬΓΟΒβΙπθ 8118. γέρια ογῖβ βὸπὸ ἀϊγϑύθθ, ποῖ 5010 ἴῃ 

ΒΘΠ50. ϑηὔθι-ῬοϑύθυΟυ 6. 00118 τηοαα! ὑὸν ἀοθουιδδ8, πγ8ι θη 06. ἀ]απθαπίο τηθα αὶ πηθπΐθ ἴῃ 
δαΐῖθο ἀῶ οοδυϊ αϊγθ ὑηϑ 56Γ16. σοηψίππα 8118. ΡΟΥΖΙΟΏΘ ροϑίθυοσθ 46] Ἰηϑυρῖπθ ΓΌ580. 

ΝΟ] ἔϑύο, ἴῃ ὁ] 16 β ]η 4016. τππιοῖρανθ ΠΟ ἤδππΟ ἀποογα τϑρρίαηθο 1] ἸΟΡῸ βυπαρρο 

Θοτηρ]θίο, 16 ᾿ΠΒΘΡΖΙΟΠΙ τηπθο80 6161160 ἤθγο βαρ δα}! δρραΐοπμο δῆ ῃ6 Ρἱὴ Βραῦβθ: ὃ ρϑγὸ 

ΒΘΙΙΡΓΘ ον  ἀθηΐθ ἴα ὁοηνθρρθηζει 46118. τηδορσῖον Ῥαῦύθ 6110 ἤριθ νϑύβθὸ 11 ραπύο ἴπ 

σαϊ ἴὰ σοηᾶ αἱ ὑγαπβίχίοπθ δὶ οοηθίημδ, π6 118, τηπποοβα: 16 σ απ 016. τηιθοθθ ρἱϊι ρΓοβ- 

51π|6. 8] πιϑυρῖπθ ΠΡ ΡΘΡῸ δαμηθπίϑηο ἴῃ γΟ]Π1Θ ΤἸΠΠΔΠΡΌΠΟ ΟΟΒὶ, οοπιθ πὸ ἀρίίο αἱ ρ»ἱὰ, 

ΔΒΒΡον ρ]αῦθ, ἀυνοὶῦθ 481190 ἤρτθ ϑαριθθα!, 16. αα811 ἀβϑαμηοπο δησῆθ ἰπ απθϑέδ ἸΟΤῸ 

ῬΟΓΡΖΙΟΙΘ ὑπ ἄθοθουβο Ὀἱλ ᾿στορΌ Δ 6. 6 ἐογύαοθο οἤ6. ποῖ πὶ] ἔϑύο 6 16] πθοηϑίο. 

Ῥοὺ' τϑρούνο 8116 Ἰῃβϑυίομὶ θοθθδ]} νἱ πὶ Θηοοτθ ἀπ᾿ αἰ ύτ, ἀΠοσθησα ον ἀθηὺθ Ἠθ] 

πθοπϑῦο 6 Π6] ἴϑῦο 8611: ΕἸ πη] ἀπ πιθϑὶ 611 ουωνιάϑηζα ἔλθ, 16 ἀπ ἸΔΌΡτα: οθθα ὃ 

ἀοναῦΐα 8118. ρυθβθηζα 6] ἐνμόθγοιζιηιν ἰαδὐη δ: ν͵ογῖβ, 81 αυ]6. ΘΟΠΘΙΡΌΠΟ, 8 οἱὰ ρτθὸ- 
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οἰϑδιυθηῦθ 8118, θαβο 6110 ἀρρϑπᾶϊοὶ υ]οθθ 6ἢ6 ἴο οαναυξονίζζϑηο, ἤρνθ βαρ να} Ρὴὶ 

ὨΠΙΘΙΌΒΟ ΟἿ6. 81 ΙΔΡΌΓΟ ἰηΐθυϊοσθ. 6] τϑϑῦο 6011ἃ βοοτίρατβα ἀ6110 Δρρϑηᾶϊοὶ 4611 

»}αγ8 υἱϊίοδα 6] τπϑΡρΘ ΤΌΒΒΟ 6 461 Ὀπθθυοοϊο ἀθῦθο, 601] αὐτοῆδι ἀϊ ααθϑῦ ἰδ πιὸ 5] 

τἰβοοηύγαμο ροὶ 16 οοῃάϊχίομϊ ἀ6] ἸΘΌΡΤΟ ΒαΡΘΓΟΤΘ ἃ ΘΟΙΏΡΙΘῦο βυ]αρρο, ἰπ αἱ ποπ 

οϑἰβύοπο αἰ ἴθγθησθ 5ϑηβ 11 αἱ οοτηρογίδιηθηῦο 46116 ἤρτθ ουὐαπθο-τηιιθοβθ ἀὰ 46110 

46] ἸΔΡΌΤΟ ᾿πθυϊονθ. 

5016. ραυτθὶ Ἰαύθυϑ! ποὶ βαρρίϑηηο αἱ ρἷὰ ὁοῖπθ ῥἰὶ τᾶρο βίδηο 16 ἤθγθ 0 σϑππὸ 

811ὰ ραγίθ ροβύθυϊονρθ ἅ9118,. σοπῶ αἱ ρδββδρρίο (μ9] πθομδῦο ρανγ8 υὐϊίοδα) 86 θοπιθ ααθβίθ 

ἐοπᾶθηο ἰηνθοθ ἃ ρϑγᾶθυϑὶ ρἰαὐνοσῦο π] ἄθττηθ ἄθ]1α. τηποοϑα, ῬτορυἸδιηθηΐθ ἀθύθα 46] 

1 Ότο. ΟἸύμο ἰὼ ΘΟΙΠ ΠΘΒΒΡ, ΟΥ̓Θ, Θ0116 Ὀγΐτηα ΠῸ ϑοσθηπϑύο, ὑ8}1 ΠΡΟ σϑηηο Βοοτα- 

ῬᾶΡΘηᾶο, δὶ Θοπιρουθᾶπο Π6116 ἰπβθυχίοηϊ οαΐαπθθ ἔτ 1 [Ὁ]Π16011 Ρθ]οϑὶ δὰ ἴπ 4116]10 

Ῥοοοα]1 8] ἄθγπηα ἀ6116 τηποοϑα ἰδθὶο-ρθηΐδηδ γα 18. ΘΠ 4018 τη ποῖραρθ 8110 ϑέθϑβο 

γτηοᾶο ὁἢ6. 6116 ῬουΖίοπμθ 8 816 ρρορυϊθηηθηύθ ἀθϑύα, βθηζδ Ῥοιὸ 6[16 ἷἱ ἄθ 5ἰβύθῃη 5ὶ 

Ῥοββϑθμηο σοηΐοπᾶθιθ. 1.6 ἤδυαθ σι αγιθο-ηνμσοβαθ Βοπὸ δαύῥοντθ ὑθ] σοῦ ΟΟΒὶ ΘΘΆ 156. 6 ΘΟΒῚ 

ἸΡΤΘΡΌΪΘΙΙ ΟἾ6. ΠΟῚ 5ΘΠΊΡΓΘ 51 ριᾳὺ ΘΒΒΘΓ6 ΟΘΡΕΪ 5.118 Ἰοτὸ Ἰἀθη  Ποαζίομθ : απθβῦο ὃ ῥαηῦο 

Ῥἱὰ αἰ 6116. φαδπίο ρἱὰ 51 οοῃβίάθγαπο ἱπαϊ νι δα 101 ο Ρ61 [0 π]θη0 ἃ ΒυΠ]αρρο ἀ6118 

τηπβοοϊαύπι δι τηϊπηοῦ τιο]ῦο τοραβύῦο: τῆθπὸ αἰ ῆ116. τίθθοθ πϑύαγαϊπηθπίθ ἴα] 1Δθηξῆ- 

οδΖίοηθ 6] ἔθίο 6 π6ὶ1 πθοηϑῖίο. 

ῬοΥ 11 πιοᾶο 1ηὐίτηο αἱ οτἱὶρίπθ ὁ αἱ ἐθυτηϊπαζίοπθ 46116 ἀθὺθθ ΗΌγΘ τἰβρϑυθ νϑπηθηΐθ 

16] ἄοτγτηδ, 4618. οαΐθ δᾶ ἴῃ 6110 6118. ππποοβδ, αρραηῦο ρϑρομὸ οἷὸ βπρρϑ 8110 0000 

ῬΡΘββοιηϊ, ἴο ποη πὸ ο᾽θ ἃ Υἰ θυ τὶ 81 Ἰανοῦὶ αἱ ὙΥ̓ΒΕΤΉΕΙΒΕ, ΝΕΟΒΤΑΒΤΤΕΝ, ΡΟΡ- 

ὙΊΒΒΟΖΚΙ, Τιῦνυ 6 Ξ5ΞΤΙΈΡΑ ἴῃ ρδγίθ ρὶὰ σἹοου ἀδ}. 

Τηΐογπο αἱ ταρρουε ομ6 ἴθ ἤρτθ βαρ 08} ΠϑππΟ 60] νϑ 1 βίβύθηη Θοϑ δ ]Θ}Ὁ1 11 ἸΔΌΌΤΟ, 

ποὶ βαρρίδιηο αἰ οἱὰ σοπθ ΠΟ ΒΘΠΊΡΙΘ Θ556. βίδηο αἰ ρθη ΖΙ 1] ἐΔοΙ]πθηύθ 48116 ἤΡ ΓΘ 

ἀϊ φαθϑῦϊ αἰθίπη! ὑθυηηϊπϑηθὶ 8118. οαῦθ δα 8118. πππόοβα. ῬΘῚ 1ἃ ἸΟΤῸ ῬοβίΖίομθ, ἃ Ῥᾶγῇθ 

16. γϑυῖθ ὑθουῦὶθ βα}1 8 ἰα πα, οοϑοϊδαχίοπο 46] τηπβοοϊο ΟΡ Ί ΘΟ], ΓΘ, ΠΟΪ ῬΟΒΒΊΘΠ10 ΘΒΒΘΥΙῚΡΘ 

οἢ9 16. ἤρτϑ οαὐβηθο-ταιοοβ6. αὐ γθυθυβαπο ΘΘϑθη ΖΔ ΠΠΘηῦθ 8 ῬΟΓΖΙΟΠΘ ΘΟΠΟΘηΓΙΟδ, ὁ 

βῆπύοτθ 46119 ἸΌΌν8, ῬΟΥΖΙΟπΘ. ἃ. οαϊ, Βδριαθηᾶο ΟῚ] δὐπαϊὶ ρἱλ τϑοθηί!, 51] ἄθυθ ἀ816 

1] βἰσηϊοαῦο ἀΐ τἀπὶ τηιβοοϊο δαθοποιηο, ἱπαϊροηάθηῦο 4811 ρουζίομθ θοοθπίσγϊοα, ἀϊρθη- 

ἄθηζε, απθϑύδ, ἀϑὶ τη 5001} γα 1811: ρουὺ Ῥοϊοηὃ πΟῚ ΒΘΙΠΡΙΘ ἴθ ἀπθ ΡΟΥΖΙΟΠΙ 50Π0 ποὺ- 

ἰαηηθηΐθ ἀἰβυϊηρι 11 ὑπ 4811 αἰῦγα, ὃ οορῦο οἴθ. ἃ ΠΟΙ Τ᾿ ΟΥ̓ ΘΙ ΘΟΙαΓΘ θδύθυμο Π6118, ΡῸ- 

χίομθ ῥἷϊι νἱοῖπδ 8] τιϑρρῖπθ ΠἰΌθΡο ἀ6116 ἸΔ τα, ἴῃ ἀ16118. οἷο ὁ6. ΘΟΡΡΙΓΘΌθΘ Π6}10 

ἄπο ἸΔΌΡνα 1 ἔαβοὶ ρὶὰ ϑοοθηύτιοί ἀ6118. Ῥογίοπθ ᾿πύϑυπϑ, ὃ δὐύγανθυβαῖο ἀ8110 ΠΌΤΘ 

οαξαπθο-πποοθο. Παύα ἰᾳ αἰσοζίοπθ αἰθγθηΐθ, [6 ἤρυθ 46] ἄπ βιϑύθιηι 51 ᾿ποΓΟΟΙθ ΠΟ, 

οοῖὴρ Δθθίϑμλο οἱὰ ἀθύθο, βούδο ΔΠΡῸΪ ἀἰϊνθυθὶ, 6 ροϊομὸ 16 πγαδ σινξαγιδο-" οοϑα 6 ὮΘΠΠΟ 

πη ππροτίϑησε, τοὶ αὐ νϑιηθηῦθ βθοοπ δια, ἃ 4061 ἀθὶ ἴαβοὶ (611 ΟΥ ὈΙΟΟΪασθ, ὃ ἔδο]]9 

ΟΕ ΙΡΘ. ΘΟΠ16. α16}}1 οἴϑηο Π]6Πη0 αἰ Θ θη ΖΙ 8 11 Π6Ὶ ραπῦϊ πῃ οαἱ 16 ἤθΡΘ 461} οὐ ῬΊ ΘοΙδγθ 

ΘΘΒΌΤΩΟΠΟ τἢ ἀθοοῦθο ρῥἱὴ σοι ]οαῦο, γῶ]6 ἃ αἰρθ ἴῃ ταρρουίο ἀθρ]1 ἱποροοϊ ΘΗ} 

ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙΙ θα δοφοββουῖ σἰβρϑυθναιηθηῦθ 5811ὁ Ππθα πιθαϊαπδ 6 ΘῈ Ὀ100 8ἱ 101 αἱ αιθδβύθ 

(Απβυ, Ῥβββεααῦχ, ΗΟΥ, 606.) ϑα ἴπ τϑρρογύο ἀθρὴ: ᾿πύγθοοὶ οἤθ ἤᾶππὸ Ἰπορὸ 811 

ΘΟΙΠΙΘΘΒΌΓα: οἷὸ να ]0 ἃ ρίαν ρϑυοῃὸ ὑδίνοϊέω 6110 βθζίομὶ ϑαριθθα! 46116. ἀὰθ 

ἸΘΡΌτα π6110 ΤΘΡΊΟΠΙ Βορτδ ϑοσθηπαῦθ 16 ἤόγαθ σιξαγιθο- νι οοϑαθ ΠΟΥ ΤἸ5Θ] πὸ 60η ΟἸΪδ- 

τθΖΖε οοῖαθ 5116. ραν Ιαῦθγα!, ρϑγάθπᾶο, Ρ6 ρᾶᾷϑβϑαῦθ ἔγα [6 βὐγθύῦθθ τχϑρ]θ Ἰαϑοῖαῦθ 

4811 Ἰποροοίαυϑιὶ αϑὶ ἴϑϑοι 5.118 ᾿ἴπθα τπηθαϊαπδ, θα 8118 σογητηθβϑισα, 11 ον ἄθοονϑο ῥὰ 

Ὁ 1θποὸ ὑϑροϊδυταθπίθ δηθιο- ροβύθυουθ οὰ δἀδύξαπαοβι, 0 ἄθοουβο βίπιοβθο, 861 



12 ΑΙΒΌΝΒΟ ΒΟΥΒΒΟ 

ΒΡδιΖὶ ἸοῦῸ Ιαβοϊαὐὶ ΠΠρορὶ. Ἦὶ βρϑοίδπιϑηθθ π6] ἡθοηαΐο 6 ὨΘΡῚΙ ἱπαϊν ἀπ] οἱονδη βϑί μαὶ 
6116 δὶ ραὸ ὁπ τϑίαὐύϊνα ἔοι ὰ αἰ θυθηζίαλθ π|6}10 τϑρίομὶ ἀϑύίθ 16. ἄρτθ οαΐαποο- 
ἸΏ Ό0056. ἦδ 4161160 606, ργονθῃίθηνθ δὶ πιιθοο}} τϑαῖα] ο ἅ8116 ἄπ ῬοΥΖίομὶ 611 οσθ]- 
ΟΟ]Δ 16, νϑΠΠῸ 8. ὑθΓΙΏΪΏΘΘ 8118. οαὐθ οὔ 4115 πιποοβα. ΝΟ] δά α]δο 1ὰ ΘΟΠ ᾺΒΙΟΠΘ, ΘΟΙῚΘ 
Βἰὰ ΤΙΘΟΡαΔΡΟΠΟ ῬΔΡΘΟΟΩΙ ΑΛ, (Κιδιν, Απβυ, Βεχ, Ῥαβεμααῦχ, Ησαμ, 666.)), ὃ 
Ὁ αβύδηζε, ἴβο116; ὃ αὐἰπαϊ αὐ110 θθη 5ύθ 1 Π1γ6 ὁΠ6 51 ἀθῦραπο υἰΐθηθγο οοιηθ ἤδναο 
Ομ», θ0-ηνμθοϑαθ 5010 4110110 0Π6. ὁ ἴῃ Βθζίοῃηϊ τὰπ ρο᾽ ΒρΘ658 Ορριγο ἰπ ῥῶ ρ]ϊ βου} εἰ 
ΡῬόΒββ8η0 βθριϊγθ αἰρθυθαπηθηξθ. ἀ8118, οαδθ 8118. πιποοϑᾶ. 

“ςς ἈΡΡίδιπο τρϑύαθαπιθηῦθ δοοθηηαῦο οοιηθ 4 ογ ἀϊπαγίο ἑαύδο 16 ἤρτο Θαὐδηθο- ΠΊΟ056, 
ΔΠΘἾΘ. 40}0118 Ῥἱὴ ῬΓΟββίπηθ 8118. γίρια οὐδ 8118 Ἰοτὸ οτὶσίπθ απίογίονθ, αὐὐγανθγθίηο [ἃ 
ΒΘ.16. ἀοἱ ἔδβοί οὐ θ᾽ οο 1]: [816 ἀϊβροβίχίομθ βαθῖβοθ δαῤῥωνία ψα81616 Θοοοζίοπθ ἴῃ αυδπίο 
666 8Ισαπθ νοἱίθ (Τ16. 15, α) δἰ ροββοπο ζἰβοοπύγατθ ἕββοοῦθ ἀϊ ἤρτθ τηπβοοϊανὶ βὐγτίαίο 
ΘΗ ΘΡΟ- ΡΟ ΘΡΙΟΣΪ ἀθοορρθηδὶ βοῦδο 1| ἀθυπηδ 46] τηϑυϑίπθ Πἰθθρο, ἔλα ἀπθδίο δᾶ ἱ ἔαμβοὶ 
Ῥίὰ Ῥτοβϑίμηι 811ἃ. γύπα ογὶβ 461] οὐ] ΘΟ]αΡθ, ἴῃ ραἶθα ὁμ6. ἀϑυδὶ ἰμβοθῦθ ποι δἱ ἰπέρο- 
τηθύψομο Ῥαηύο ἔνα (1611 οὐ Ῥἱοοϊανί. Ὑογδιηθηΐθ οἷὸ ὃ ϑοοθίοπδθ οᾶ ἴο 1πὸ στίβοοη- 
ὑγαῦο θυ] ἀθηῦθ 8010 ἴῃ ΡΟΟΪ οδδὶ δά ἴῃ απο παϑαγϑηθηῦθ ποὰ ἴῃ ὑπθδθ 16 βοζίοπὶ 
Ῥυδύϊοαῦθ 491160 νϑιῖθ τϑρίοηὶ 46] [ΔρΌγο: πιὸ ρῶγβο δαῤίαγία οΠ6 [816 αἸΒΡΟΒΙ ΖΙομΘ 5ἷδ, 
ΤΆΘΠΟ ΤΆΓδι 81110 ῬδΡδΪ αὔθ ]1, ΟὁΠ6. ποῃ 811. ρατὺθ πιθάϊϑηδ, 4] ΔΡΌΓΟ ἱπίθυίουθ οἷθ 
ΠΟΙ 8] ΒΌΡΘΙΪΟΓΟ: θϑδῶ ἀ᾽ ΔΙύγοπάθ ριᾳὸ οθουΘΓ6 Π01]᾿ δἀα]ο (8|5.....5.. τὸ 47. 8ηη}), 
ΘΟΙηΘ Π6] πθόηϑίο ὁ Π6] Ὀϑηηρίηο. ΑΠΟΠΘ [81 ρτθ δὶ ρογίαπο ἄδ] ἄθγιηδ 4611 σαΐο, 
ἄονο ααθβύδ 51 ὁοπέϊημδι 60118, ρατέθ δηῤθυΐορο (ραν οίαῦνγα ἃϑὶ πθομδι}) 6118 ζοπδ 
αἱ ὑγδηβί ζίοπθ 8116 Ῥ8}01116. 6118 ρουχίοπθ ροβύθιϊουθ ( Ῥαγ}8. υἱϊϊοϑα) αὶ αυθαὺ αἸ ἴτηδ. 

Ενα ἱ ΤηΌΒ0011 γϑ1811 16. οἱ Εθγθ ρἷϊι ζϑ οἰ] πηθηΐθ αἱ ρόββοπο Βοδπ δῖα ΡΘ ὁ ἢ 410}10 
᾿οαὐδηῃθο-ΠηΙ6056, Υ8ΠΠῸ ἴῃ ἰβρθοὶθ τἱοογάδθὶ 1] τη. γεαάγ αι ἰαδίϊ ἐη[ογῖογῖθ ρον 1] 
ἸΔΡΌΡο σονΡΙβροπάθηξο, 11 γι. συφοηιαξίοιι8 ἴῃ ῬΡοβϑτηϊ δὰ 46118, Θοτητηθϑθαγα, 6 [δ ῬΟΙΖΙΟηΘ 
ἸΔ0Ό1816 49] τι. ψιαγαἴτι8 ἰαδῖϊ δι ρογῖον δ ὍΘ 11 1 ΌΤΟ Βαρουῖογθ, ρθν ϑηξρθμρο 16 ᾿Δθθτα 
Ῥοΐ, 6. οἷὸ βρθοίδ!ηϑηῦθ θὲ οαϑὶ ἴῃ οαἱΐ 16 βϑζίοπὶ βαρ θθα!ϊ ποι βίθπο δββοϊαξαμηθηΐο 
ῬΘΡΡϑῃα!οο]νὶ 8110. ΒΌΡΘΓΗ͂ΟΙ βίου πα ϑα ἰηΐογμα 6110 ΙΔ ΡΌτα δύθβϑθ, ἱ γι. ὑμοϊθίνὶ. ῬΘΡ 
1 ρυῖτηΐ ἀρ )ἴϑιη0 πούδυθ θουη6, οοηὐγδυϊδτηθηΐο 811 ἀββοῦίο αἱ ἄου (ἴοο, οἷδ,; νι. 65), 
Β' ῬΟΒβδΠΟ ὈΘΗΪββίπηο τἰβοοηῦγανθ ΠΌσΘ οαΐδμθο- τη θο56. ΔΠΟΠΘ Ῥυπα, οἢ6. 48] ρύόββο 
ἴδβοῖο, Ῥϑυρϑῃάίθοϊαρθ ὁ ἰθρϑϑγιηθηΐθ ΟὈ]αῸ Π6110 βοζίοηὶ ΒθρῚ 8}, οοϑυϊαιθηῦθ 18 
τηᾶδβδβδ, ἀοἱ απϑάγαὐί, 5] ἀϊρανύαπο ἔνθ ἀθϑυϊηθύθ 8118 ππποοβᾶ οὔ 8118 οἰιὐθ; οοβὶ ϑρρυμΐο 
ἴὰ ΕῚΡ. 15, ἀϊτηοθῦγα ΘΟ Π10 81 ὑπονίπο 46110 ἤρτθ οαῤδηθο-ππιιθοθθ ἱπουοοίδηςὶ 16. ἔργο 
ἀθοονγθη νϑρ  ΟΔ] πηθηΐθ 461 πὶ. αὐδάγαβο, ρτΐπια 6.6. ααθϑῦθ, ῥἰὰχ γϑρβὸ 1] ΤΊΔΓΡΊΠΘ 
Προγο 46] ἰΔθΌγο, ὐύγθνθρβῖπο ΟὈ]απδπηθηΐθ 18. Θοταραρίπθ ἃ611᾽ ον δίοιαγὶς ῬΘΡ Ῥογύδυϑὶ 
8,116. τηποοϑα: οπἀθ Θϑϑιηΐ δ ἀο ϑϑζίοηϊ ἰβοϊαῦθ αἱ ραὸ τἰπηδπθιο ἴθ ἀαθθῖο ἃ α819 
βίβύθπηδ, Ὡρρδιυύθησθπο [α]}1} ΠΡΓΘ αὐὐγαυθγβδηῖ, 56. 1016 βϑζίοηὶ νἱοΐπθ ΠΟῚ ΒΟΘΘΟΥΡΆΠΟ 
ὃ. ΤΊΒΟΒΙ ΔΑ ΠΘ ΠΟΥ ͵πθ. ΑἸΠΟΠΘ ἴῃ βοζίομὶ βαρὶθυα}} 50} 181 ρογὸ ἴῃ απδῖοῃθ ἱπαϊνί ἄπο 
6118. ποδίτα βύθβϑϑ ΤΆ ΖΖα ὃ) ΒΥ Παρρο Θοοθζίοπα! πιθηΐθ τοραθίο ἅ6118, πηπβοοϊαΐαγα, [8}0- 
Ὀα]θ τίθϑοθ ἃβ8δὶ αἰ 1160. ἀθύνα ᾿ἀθηὐΠοδσίοπηθ: ἱπ ααθϑῦϊ οδθὶ ΘΟΡνΌΠΟ αϑϑαὶ θ6Π6 16 
ΒΘΖΙΟηΪ ΟΥΙΖΖΟΠ Δ]1, Ρ61 ααϑηΐο απϑθῦθ ᾿πύθιοϑϑίηο Π6116 ν} 18 ῬΟΓΖΙΟΗΙ (61 ΙὩΡΌτο 
Ῥαμθ ΠΟΙ ΒΘΠΊΡΓΘ θα] ἀἰϑύθη 48] ππδρρηθ ΠΡθτο. 

ΠΙδρϑύθο 8118 ἕοστηδ 491] Ἰϑῦθγο, οοπϑίθγαύθ ποὶ οδδὶ ΠΟΥ ΠΊΔ]Π1 6 ααἱηαϊ τοϊαξῖνα αἱ 
ΤΠ ΡΒΊΟΙΘ Ὁ ΤῊΪΠΟΡΘ ΒΥ ΠΈΌΡΡΟ 4918. τηπιβοοϊδύπιρο, 51] ραὸ ἈΒΒΟΙΡΟ 086 16 Πόγαο ομίαηθο- 
ηγμθοϑαθ δ θοίρθημο οοβίθηῤθιηθηῦθ 8110 συ αρρο σθποΡα]6. 46] ἰϑῦῦτο βίθθβο. ΝΘ 116 



ΒΙΟΕΒΟΗΒ ΜΟΒΕΟΠΟΘΙΟῊΒ 501, “ μυβοῦτ8. ΟΥΤΑΝΕΟ-ΜΌΟΟΒΌΒ ΤΑΒΙ ἡ 18 

1 θῦτα, γοϊαμιίποβθ, υτονθβοίθῦθ 811᾿ θβύῦθυπο (ἰδυγθβ υοϊμηγυγνοιν868. οὐὐ ἰΐρριι65. ἃϊ Β:ΟΟΗ), 

ΘὈραβύδηζδ, Τ8γ6 Π6110 ΓϑΖζΖθ ὉΠΏΒΠΘ ΒΈΡΘΙΪΟΙΙ, ααδπᾶο ἰὼ οοβὶ ἀθύϊα ὑπτηϊάθσζε, 46] 

ἸΑΡΌΤΟ ποη ἀϊροπᾶδ ἅδ᾽ δἰθθγαζίοηὶ 46] τἰνϑϑυμππθηθο οαὐδπθο-τηιοοβο 6118 σοηϑ αἱ 

Ῥϑϑβδσρῖο, τηῶ Θββθηζί!πιθηῦθ ἀᾶ τἀπὶ ἕουθ βυθαρρο 4610 ἅπθ ρογζίομπὶ 46] ηι. ογδέοιν- 

ἰαγὶβ, 16. 4811} π6110 βϑζίοῃὶ βϑριθῦα}} ργθϑοηΐδηο δϑαρογαῦδ 18 ἰουτηδζίοπθ δᾷ 1, οἢ6 

ῬαΓΘ ΠΟΡΙΙΘΙΤηΘηὖθ 5] τἰύρονα ἴθ ὑαύίθ 16 ΙΔ Ότἃ, τϑπᾶθπᾶο ῥ᾽ δοαῦο 1 ΔΠΡΌ]Ο ἔογπηδίο 

4116 ἀχθ ὈῬγᾶπομθ 46111,, ΔΌ ίϑηιο ῬαγΘ ἀπ Θαμηθηῦο ΠΙΠΠΘΓΙθῸ (6110 Πόγαθ ομέαριθο- 

ηρμοοϑαθ: ΟΠ 5010, πη ΥἹ ἰδ ΘΖΙΘΠα]ο ἢ δἀἀθηβαιϑὶ ροἱὰ ΡΟ παηΖίαῦο ἴῃ ἰαβοθοθ αἱ 

ἀούϊο ἔργο ϑᾷ ἀπ ἄθοϑουῦβο αἱ δ} ἴββοὶ ρὶὰλ οομαρ!!οδῦο, αα18}6 δια ΘΒΘΙΏΡΙΟ 51 τβοοηῦγϑ, 

ΠΘ]18,. τᾶσΖα, πορτῶ (ΘἸΑΟΟΜΙΝΙ), ἴῃ ουΐ 16 ἸΔΡΌΤα, γο] τη πο586 βοηῸ οδδυ οι βύϊομθ. Οοπ- 

ὑγαυϊδιηθηῦθ ἃ αἀαϑηΐο 51 νϑυῆθα Π6118. τηϑρο]ουϑησζα, 61 οδδὶ, ἴῃ ἰβρθοὶθ 51.118. [1πθ8 

τηθαϊδηδ, 461190 ἀπθ ἸΔΡΌτα 6 ρ]ὰ βρὶοοαύαπιθηθ ἃ] Δ ΡΌΓΡΟ ἰπΐθγίουθ ον α᾿ Δρ᾿ δα ϊπη9 ὃ 

Ῥἱὰ φγοπαποίαθο 1᾿ΔΡΡου ϑβοϊδηηθηΐο, 19 ἤΡΥΘ Ρἱὴ ῬΓΟΒΒΙ 16. 8] τυ ρῖη6 ΠΡΘΡῸ ργθϑθηύδπο 

ΔΙΙοΡὰ ἅ6116 βϑχζίομὶ βαρὶυθα], ποι οἱϊ ἀἢ ἄθοοῦβο 81} Ἰποῖίτοα ΟΥΙΖΖΟη α16, τηδν ἴπνθ00 

τὴ ἄθοουθο ρἱϊ ὁ πῖθπὸ πούῤαιηθηθθ νϑυθϊοα!θ 4818. ὁαὐθ 8118 Ζοπδ αἱ ὑγϑηβίζίοηθ αὐυγᾶ- 

ΨΘΙΒΟ 8118, ρογζίοηθ βιρθιῇοία]θ. 4611 οὐ ῬΊΘΟ]δγο (Ὀτᾶποδ, ϑπύογίογ 4611}1)); 6 5010 16 ἤρτθ 

606. οὐ ϑίπϑηο ρῥἱὰ ἀϊβύα! πιθηῦθ 48] τηᾶροῖπθ Πἰθθτο, αὔραν θυβαπο 1 ΟΥ̓ Ῥ] ΟἾΔ ΓΘ 8] Ῥαηὔο 

αἱ οοπριαησίοπθ 6116 ἅπθ Ῥυϑποῆο 461} 1,, Ορρυγθ 18 ῬΟΥΖΙΟΠΘ ΒΡ ΊουΘ 4611 Ὀγᾶποδ 

ψορῦϊοα]θ. [πὰ αποϑὺϊ σαὶ ὃ ϑυϊἀθηῦθ ΒΘΙΏΡΥΘ, ΟΟΠ16. α᾽ ΔΙ ΡΟΠθ ἈΠῸ ἢ 6 ἢ6116 8106. ΤΌΓΙῺΘ 

46] ἸΑΡΌτο, ἴὼ ὁοπνθσρθηζδ 6118 ΤηΔΡΡΊΟΥ ραῦῦθ ἀ61186 ἤθγθ δ] ρυαηύο ἴῃ οὰϊ 16 ἀπθ 

ῬΓΘΠΟΙΘ δἰ Ὁηίβοοηο: 5010 1] ἄθοουῦβο θὶ βίῃροὶ ἔαβοὶ ὃ μὰ ὑοσύποβθο 6 θοιηρ οδῦο. 

ΝΘ116 ἸαρΌτα β οὐ! }} ({ὸυ»,65. 77,08. αἱ ΒΙ1,ΟΟΗ) ἴῆνθοθ 1] ἄθοοσϑο 46116 ΠΌΤ Θ οαύαπθο-τη 0086 

ἃ ῥἱὰ βϑιηρ!ϊοθ: [ἃ ϑουδρ]θσσα, 46] τηδΡρῚη9. ΠΠΌΘΓΟ 46] ΙΔΌΡγΟ ἀϊρθηᾶθηαο Ρθῦ 1ὸ ρἱὶ 

ἅδ᾽ ὰἢ τηΐπουθ τϑὶύϊνο ϑυ!αρρο 46118 ῬουΖίομθ τηϑυθίπα]6 ἀ6]]᾽ ογδίοιμίαγῖδ, δοηθ [81 

ΕΡΓΘ βόπὸ ρἱὰδ βοαῦθθ ρϑὶ ὑαθύθ, 1᾿᾽Δηιρίθζσα 491 ἰϑΌθγο δᾶ 11 ἸΙοσοὸ οοπιρογύβιηθηΐο ῥ]ὰ 

ΒΘΙΏΡΙΪ6θ. ῬΘῚ 16. ἔοσιηθ ἰπθυτηθαϊθ ([ὸν)»068. ἡ!οθ))108. 4] ΒΙ,ΟΟΗ), οοβὑϊ 6 η01 18 πιϑρρίο- 

τϑηζΖδ, ἀθὶ οὔδϑὶ ἅδ᾽ π16 θϑδηλϊπαδὶ, να 16 απαϑηῦο Δ ίϑιηο ἀθύθο π6118 ἀθϑου ΖΊ9η 6 σΘΠΘΙΡΆ]Θ. 

ἘοΙαὐϊνϑιηθηῦθ 8] τηοᾶο αϊ ργθβθηύαρθὶ Ἃ6] βἰβύθιηιδ αἱ ἔθγθ οὔθ οὐ οἱ οὐϑαρδ 

ἨΘΙ1ἃ τᾶσδε ΠΘΡΤα, 10. 0 παῦμαρἰπηθηῦθ 5881 ῬΟΟῸ ἀδ ἃροΊΠηρΡΟΥΘ 8118. ἀθβουϊ ίοπ βούθο 

οΒηΐ δβροῦθο τηϑριβίτα!θ ἀδύδηθ ἀὰ αταοομινι. ΜΊ ρᾶγθ ὑαύῥανία αἱ ροῦθι' Ἀββθυ "6 606 

Π611ἃ ΤαΖΖδ, ΠΘρΡδ, δᾶ Οἢ6. Ῥγθϑθηθὶ ϑρίοοαῦο 11 οδρδύθογθ 4161] δυτονυθβοϊϑιηθηῦο ἀθ] 

ἸΘΌΡτο (οοἸ]θσίομθ ΝοοΥὶ 46] ποβίσο Μαβθο: ηἱ ΠΠ 6 ΥἹ1 αἱ ατάοομινι, ΧΥ͂Π το), βἰδ 

[86 απθϑῦο οαγδύϊθυθ τηϑηο, ὁοΙη6. 6116 ἰϑρΌτα ὈρΙοδιηθηύθ βοὐλ] 6118 οἱονδῃθ 

Ἰπαίδηδ, ἄδ 16 ϑϑϑηηϊηαία (πη ΧΧ, 60116Ζ. ΝΟΡ171), ρᾷγθ, ϑμθηθ. 60118 πδύθγα ἢ ο501118- 

21οηΐ, 51 πούδ οοβύδηὐθιηθπίο θα θυ ἀθηὐοιηθηῦθ ἀπϑ αἰβροβιζίοπθ αἱ ἀϑῦδο πηαβο0 10 ῥ]ὰ 

οομμρΠοδύδ Ο.6 π6118 ποδί ὕιζζθι: 1 ἴϑι801 οῃ6. 1ο οοβυϊαϊδοοπο, δ πῸΠ 6. ΠΘ]]᾿ υ]δίτηο οᾶ80 

(μ681 αι816 ρϑιὸ ποῦ τϑΡΡΙΠΡΌΠΟ 1] ρυδᾶο ἀἱ οομιρ!]οδχίομθ ἀ6011] 8101) βόπὸ ρἱὰ 

ΠΠΠΘΡΟΒὶ, Ρἰὰ οοιηραῦθ!, Θ0η ἸΠΒΘΡΖΙΟΙΙ Οαΐδηθ6. Ὀ]ὰ οϑϑῦθβθ, ἃ Π 0.6. ΟἹ γΘ ἰὼ ΘΟΙΏΠΊΘΒΒΊΓΘ, 

ὁῆ6 ποῃ 6118 φγϑησίββίτηδ, τηϑρϑιουϑηΖϑ, 6] οδϑὶ 48 πΠ16 ϑβϑιηηϑῦ 46118. ποβύγα γϑΖΖᾶ. 

Τὰ ΘΟΠΊΡΘΏΒΟ 1] Ιοῦο ἀθοοῦβο δὐγανθιβο 81 [Ὁ 501 4611 οὐ ῬΊ ΘΟ] αρθ ὃ ρὲ οπάπϊοβο, ῥἱὰ 

δ 1]9 18 σΘομἤαβίομθ 60116 ἤργΘ αἱ Δ|0ὉῚ 5᾽βῦθηη, ἴῃ ΘΟΠΊΡΙΘ580. οἱοὸ ϑ8δὶ τῆθπο ἀ1Π6- 

ΤΘΠΖΙΘΌΙ6 ὁΠ6. Π611ἃ τᾶζζαι Ὀἴϑποϑ. 

Οθϑυ αμηθηΐθ ἴο πο πὸ ἃναΐο τηϑύθν! 816 βυϊβοϊθηῦθ ΡῸ. ἀηᾶ ΘΟΙΩΡΑΓϑΖίοη6 ρῥἷὰ οβύθβϑα 

46] τησβοοϊο Π6116 νϑιῖθ ΥϑΖΖθ: πη]. Ὀαβύδ 5010 ΔΙθυηθ ΓΘ. οἣθ τϑϑ]τηθηῦθ Π6110 ΤΆΖΖΘ 

ἀπηϑη6. ἰπἰθυϊουὶ 19 ἤδγαο οιἐαγιθο-ηυμοοβαθ ἰαδὶϊ θοπο οοδύδηθθγηθηίθ ρῥἱὶ βυ ]αρρδῦθ οἷ6 

Π8119 γϑζζθ οοϑὶ ἀθὺϊβ ΞΈΡΘΥΙΟΥΙ. 



14 ΑΙΡΟΝΒΟ ΒΟΥΕΒΟ 

Ἦο δοοθηπαῦο, αὶ βϑοοπᾶδ 91] ορρογὑαπϊ δὰ, αἱ ὀαταύθθυὶ αἱ ἀθύῦθο πιυβοοῖο πο] οἐὰ 
ἰμξδη 110, Π0] πθοπαῦο ὁ. Π6] ἔθίο:: ταὶ τἰπηδπθ ἃποοντῶ ἀδ υ θυίτπθ 1] οοπιρον ατηθηῦο 
ὩΘ]10 ΒΥ ΠαΡΡο οπὐορθηθύϊοο 418] ἸΔΌΌ1Ὸ πἀπιᾶπο: ἴο πὸ ἔαύθο ἃ [8168 τίριαυᾷο πυτηθῦοβθ 
Βθίομὶ αἱ Ἰθῦγα ἔθύα!! ἀ8] ρυϊποίρίο 40] 89. τηϑθο ἃ] ἐθυτηΐπο 6118, στανίάδησα. Οἰὰ 
0116 ἸΔΌΡτα αἱ ἔϑθϊ 81 ργϊποῖρίο ἀ9] 30 τηθ86 (Τππρῇίοσζα 48] γϑυύϊθθ ἃ] οοοοῖρϑ οι. 4,5), 
Π8119 418}} τπηϑηοδηο ΘΠΘΟΙΡα, 16 ὑγδοοῖθ αἱ β ἰδη 016. τηιθοϑθ 6 βθθθ 698 6 19 Ηθγθ οὐ Ὁ]- 
ΟΟΙδιὶ ΘΠ ὈΡΙΟΠΔΡΙΘ ΠΟΝ 5000 8ΠΟΟΡα ΔΡΡΥΠρΡραίθ ἃ ἰαϑοθυθί, πὸ βοπὸ αἰ θυθη σία ὉΠ 16 
ἤρτθ ἀϑὶ αυδαναῦί, 5] ῬΟΒΒ0ΠῸ 5ΟΟΥΡΘΘ ἴῃ Βοζίουι βδρι υα!! 46110 ΠΌΡ1]16 τηυβοοϊανὶ 
ΘΑ ΓΙ ΟΠ ΡῚΘ 8, ἀἰτοζίοηθ πουβαηχθηῦθ ἀπίθγο- ροβύθιϊοσθ. ΝῸ116 ἅμ δ γα αἱ Ἰαδὶ 46118 
Ἰΐπθα πιθάϊαηδ, τἰβαιθαπο π6116 ϑθχίομί βαρ θα}1 ἴῃ τηοᾶο αβθαὶ ρὶϊι ΘΒ ΐαο 666 π611᾿ δάα]ο 
19. ΠΡ} ἀθἱ τπιιθοο}1 ἱποίϑινί, [6 408} ἀἰβίδοοδμ οβὶ ἀδἱ ρυπηΐ τά ιπηθηθ! ἅ6 118, ππδ πα] θοῖα 
9. 410] τηᾶ 800 1818. ΒΙΠΡΘΥΪΟΡΘ 51 ρουθδηο 8118. ραυῦθ ρυοίομ δ 46] υἰγϑβυϊμπθηίο οιδδμθο, 
ΤρΡΘ ΙΔ ηἀοσὶ ἴῃ ἀνϑηθὶ ἃ γοηύαρ]ῖο οοη ἀἰτοσίομθ 6110 ἤργθ ἑαηΐο Ῥὶὰ οθ]ααα απδηΐο 
Ῥἰὰ οἱ Δ]|Ποπὐμηΐατηο ἅ8118,. γύρα ογῖδ, ἴῃ βαἴδα οἢ6. 16 ΗΌΤΘ ῥἱὰ ργοβδϑίπιο δὶ ααθϑῦδ, ΞΟΠῸ 
ἀαδϑὶ οὐ Ζχοπία!!, 16 ΗΡΡΘ ρἱϊι ἀἰδύθηθι αὐδϑὶ νϑυ θα] πηθπΐο ἀϑοοπάθπθὶ ο ἀἰθοοπαθπίϊ: 
811 αὐθδοοῖί ἀθὶ ρυϊπλ  Ἶν1 πλπι500}1 ἱποίβινὶ βόπὸ ρϑρὸ παραγ! πιθηΐθ ἴῃ τπ ρίδηο τἰβροῦ- 
δἰνδηιθηΐθ βιρθυίοτο οὐ ἱπίθυϊουθ 8] πηϑυρῖπο ϑιάθγθηδο 46110 ἄπ ἰθΌνδ. Τπο] γ6, 6 οἱὸ 
ὃ Ῥὴδι ΟΠΔΡΟ 4] ΙΔ ΡΌτΟ ἱπίθυϊουο πὶ ρροβϑί ἰδ δὰ 6118, οοπιηοθϑιγα, πο] ΒΡΘΙΙΟΙΘ 1π ἀπ 
Ῥαμίο θαυ] ἀἸβύμηξθ δ, ααθρι᾽ αἰ θίτηο ὁ 4818. Ππιθὰ τηϑάϊαπθ, 16. ἤρτθ ΘΗ ΘΙ Ο-Ροβύθυι ον ὶ 
Δο6: ἱποίβινι ὑοπάομο δᾶ ἱπνϑᾶθιο ΠΠ ἸΔΡΌτο ῬΟΓ δαῤία Ιὰ βι8. αἰύθζζα, ἀϊ ρυῖθα οἢ6 
19. ἤρη119. θιμθυϊομδανῖθ δηθουρο- ροβύθιϊου: οοοαρϑηξ [ἃ ρογίοπο ἰδοῦ 46] ΙΔΌΌΡο 6 

τ ΘΟ ΠΑ 5θηΖδι ᾿ΠΒΘΡΖΙΟΠΐ οθ560. ρϑίοπμο δρριπίο οοπθϊπυδτο ἴῃ δ]ΐο δα ἴῃ θᾶβθο τἰδροϑὺ- 
θἰνθιηθηΐθ ῬΘῚ 1] ἸΔΡΌΤΟ ἱπίθυϊουθ 6 ῬΘΡ 1] βιιρθυίουθ, ἰὼ βουῖθ αὶ {6116 ἄρ᾽ τηπβοο 11 
ἱποῖβιν! ᾿ΠΒΘ θη 151 81 π]δ ΒΟ 6 ΠΡ] οα ἸρΡϑἸδη 51 8118. οαΐθ. 

Τὴ ἔουϊ 911 πιϑύὰ 46] 830. τηθ88 (γονῇ, οθ66., ὁπι. 5) Βο ὑγοναῖο οἷθ 16 ᾿ϑῦῦγα 
Ῥιθθθηύδπο βιὰ [ἃ ἴονὸ σδγαύθου ἰϑύϊο8, σασνα 5118 ἔθσοία, δηύθυϊορο: Β0Π0 ΘΟΠΊρδΙΒὶ ἱ 
Ῥυΐπηΐ σαί τηθηϑ! αἱ ρ Ὠἰϑη 4010. πλιθοθθ 6 βϑθϑοθθ, 4118110 ἃ βυθαρρο το αὐϊναπιθπίο ρἰὰ 
ἀνϑηζαῦο. ΟΟΒῚ ρτ6 11 γι. ογδἰσιζαγῖβ ἀθθῦμηθ οἱὰ [ἃ ἀἰδροβίχίοπθ ἀϑβηϊίνα ἱπ ααδηΐο 
1 βαοί ἔδβοὶ -- σογηροϑῦϊ δαύανία αἱ ἤθτθ θιμρυϊοπανίθ -- αἱ οοπιρονύαπο ἰπ ϑυΐδα ἀδ 
ΘΘΟΘΠΠΑΡΘ Β᾽ὰ Ἰὼ οδΡαὐ ον βύϊοα, ἰουτηδσίοπθ δ 1, 40] ἸΔΌΌΡΟ ἃ οοπιρίοίο ΒΥΠΌΡΡοΟ: 1] 
ἄθοοῦϑο 46110 ἤθτο ἀθὶ τηαβοο]! ἱποῖβινὶ, αα8]6. Δ θίαπιο ἀθϑοῦιΐο Ῥγθοθαθηξθηιθηΐθ, ὃ 
ΘΥ]ἀΘΏ ΙΒΘΙΠ10 Βρθοῖθ ἃ] ᾿ΔΡΌΓΟ βαρϑυοτθ: 19 βόγαο ομξανθο-νμοοϑαθ αἰὐλνανθυβδηξὶ οοπ ὁ 
ἰρθζίομθ δηύθιο- ροβύθριουο ἰὼ βϑγίθ 9116 ἤβργθ οὐ Οἱ θο]δν} 6 ο.6 ραίομο οοηθϊπιδνθ, Π6116 
βθζίοηϊ βαρ θα}, ὙΘΙΒῸ ἰὼ γύρα ογὴβ 1θν 50110 46118 ἤρυο ἀϑὶ τηυβοο!! ἱποίθινί βόπὸ 
Βοθρβίβϑίπηθ, ὑαῤίαγία, ρϑρὸ πούῤαιηθηΐο αἰ ουθηζία Ὁ} 4811. αἰύνρο. Νὸ 41 ΙΔρΌτο 86 ρ6- 
τίονθ, ηὸ ἃ] ἸΔΡ το Ἰπΐθυίογθ πὸ ρούαϊο ἀἰθυθηισίαι"θ οοπ οογέθζζα, μ6110 ΒΡΘΒΒΟΙΘ 416118, 
Ῥονχίομθ 1 ϑγα, 46] ΙὩρΌτο 16 ἤρεθ ἀϑὶ αχαδάτϑιϊ. 

Ααθϑῦθ ἴηνθοθ υἰβυ]θθηο ον ἀθηθὶ 4] ρυϊποίρίο δά 8114 πιϑύδν οἶσθα 6] 49 τηθ86 
(νϑεῦ. ὁοθο., ὁπ. 7,6; ἀπι. 8): ρὰι θϑαροταῦθ, ἀποονῷ ὃ ἴδ ονπιδζίοπο δά 1, 46] η!. ογϑί- 
ὁμέαγ δ ΔΘ116 ἄτι ΙΔ’ γα, ἴῃ σαΐϑα οἷθ ’ὰ Ὀγϑποα ὑγραθνθυθαὶθ ραδσᾶε 1] ΤΑΘΙΡΊηΘ 1100 1Ὸ 
491 Ἰᾶθθνο 6 ἴὰ Ὀγῶποι σου ἰβροηάθηῦθ ἀ6] ἰαρθυο ορροδίο: 16 ἤθγθ ϑῃιθτίοπα!! γϑαϊδ! 
ἄοἱ αὐϑάναθ! βοπὸ Ὀθῃ αἰ θυθησίαθθ 6 δὶ ρόββοπο βθριίνθ βἰ 4116110 ἃ ἄθοοῦβο ψϑυὶῖ- 
6810 ὑθγιαϊπδηδὶ 818. οαδθ οἂ 8118 Ζοπᾶ αἱ ρϑββαροίο, βία 416}16 αὐῤνανουβδηθίὶ ὃ γατῖο 
Ἰίνθ!ο Τ᾿ ον οο]δν6 θ᾽ βίπηρθιθ 8118, βοὐψοιηϊιθοβα. 1.96 ἤρεθ ἀθρὶϊ ἱποίβι νι ποι ῬΓΘΒΘῺ- 
ἴδηο μὰ πη ἄθοουθο θοβὶ ποὐφαπηθηίθ δηὐθρο- Ῥοβύθυουθ ΘΠΟ 6. Π6]18 Ῥογζίοπθ δθγθηῦθ 



ΒΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΕΟΙΟΘΙΟΗΕΒ 801, “ μυϑοῦμυβ ΟΥΤΑΝΕΟ- Μ ΟΟΒΌΒ. ΠΑΒΙ ἡ 5 

461 ΙΔθΌτο, τηᾶὰ οομπιϊ ποῖοι ἃ Ῥγοπαποίδγϑὶ 1 ΟΡΠ αἰ ὰ, 811᾿ Θβῦθυμο 46110 βὰθ ἢἤργθ, αὐ8]6 

51 σἰσονα Π6118 ΙΔ θΌγτα ἃ οομηρ]θῦο βυ αρρο. 1.6 ἔργο δηθθο- Ροβύθυ!ουἹ ἴπνθοθ, 60116- 

δϑηθ! ἀϊγουναμηθηῦθ ἰὼ οαὐο 8118 πηποοβα, Β0π0. ἀϊ ἔαυθο ἃββθδὶ δαπηθηύαὐθ. 

Τῃ [οὐϊ ρἱὰ ἀνϑησαῦ Π6110 βυη]αρΡρο, ἀδ118 πιθίὰ ἀ6] 45 τηθβθ αἱ σγανιἀἄδηζα 8118 

χηϑύὰ 461 69 (Ἰππρῖι. νοῦ. ὁοοο., ὁπι. 9,ὅ, 11, 14,5) ἴο πο τἱβοοηύγαθο, βϑαῖνο 1] οι δυθθυο 

ΘΙΙ τ οπαρῖο ἄ6116 ἤρτθ πηυβοοϊαῦὶ ἀθὶ ναῦὶ βἰβύθῃϊ, [ὰ ἀἰβροβίζίοπθ ἀθῆηϊίνα, ἃ οὐ] 

Βο σἰρουαξαμηθπύθ δοοθηηδῦο π6118,. ἀθβου Ζίοηθ σΘΠΘΓΆ16. Οὐδὶ ρα}Θ 6119 ἸΔΌΌγῶ αἱ ἐουϊ 

ἃϊ 238-80 οἴῃ. ἀϊ Ἰυηρῖι. ἀδ] νϑυθίοθ ἃ] οοοοῖρθ 1ὰ οοϑυραθθισ ὃ σοτηρ!ϑύθιηθπῦθ 1ἀθηίοδ 

ἃ 40611ἃ 606 ποὶ ὑγονίϑιηο 8118 πδϑοῖξα: 19 ἤρτινθ ἀδίθ ἀδ ΑΈΒΥ ἃ αἰπηοβίγδζίοπθ 6] 

ταύβοοϊο αὶ Καμπιν, τἰργοάποοπο οδαυυαιηθηύθ ἑαύθθ 16. σοπαϊχίοηϊ οἷ δὶ τἰύγονϑημο 48] 

79. τῃθ88 8116 πᾶϑοίθα 6 Πθὶ ῬΥΪΠ1 1681 αἱ νἱδα οχύρϑ- ὐθυηϑ,. 

Οοποϊαάθηᾶο φαϊηαϊ! ροβ50 δἰἴθυεμηανθ ο16 οἱὰ πϑὶ ὈυΪτη] Τα η Ὁ] 46] Δ ΡΌΓΟ, δ558ὶ 

Ῥυΐπια Θποογα ΟἿΘ 51 αἰ θυθησίηο πθὑψαμηθηῦθ 6 ἀϑῆη! γϑηηθηΐθ 16 ἤθγΘ τϑαϊ8}1 Ρ᾽Ὸ- 

Ῥυϊδιηθηΐθ ἀθύϊθ ἀ6] ἸαθΌτο, ποὶ ἐγονίδπιο ἤρτΘ ΠηΠΒ6Ο]ΔΡῚ ΘΙΏΡΡΙΟΠΔΤΊΘ, 11 οα] ΘΟΙΏΡΟΥ- 

ἐαηθηῦο ΘΟ] πιὰ οϑαύαμιθηθθ ο0 416110 4616 μόγαθ σμέᾳηθο-Ἠλμοοϑαθ (61 ἸΔΡΌΓΡΟ ἃ 

ὁομιρίοὔο βυθαρρο: ααθδῦθ ρτμηθ ἤθγθ οαθδπθο- τη 6056 ρδῖΟΠ0 πηϑι ΘΟΠ Πα Ζί ΟΠ 6180 

ἿΠ τηδγρίηθ ΠΡοΡῸ ἀ6] ΙΔ ΡΌτο 461160 ἤρνθ ἀθὶ πηιβοο ]] ̓ποῖβιν ; ῥὴὰ ὑαρα] 6011ἃ Ἰῃηναβίοπθ 

6118 ρουζίομθ πιϑυρίμα]6. 46118 ἀπθ Δ ΌΓα ρθ᾽ ρᾶγύθ 46110 ἤρτϑ τϑάϊ8}1 ἀθὶ αὐυδαάγδιϊ 

Ὁ ῬΘΙ ἴο πθΠ0. Ῥ.Ά]ΠΘΙδηηθηῦθ, ὁοπίθιη ρον πθϑιηθηΐθ ἃ ααθϑύδ ἰπυϑβῖο ηθ 51 αἰ θγθησία 1 

Ῥδᾶρίθ Θββθηζί8}]6. 46] πηιβοο]0 αἱ ΚΎΒΙΝ, 6 ποὶ ἴαβοὶ ῬΠ1 ῬΓΟΒΒΙΤΗΪ 8] τηϑΡΡΊη6. ΠΠΡ0ΘΓῸ, 

6. πρὶ ἔαϑοὶ ρίὰι ἀἰβύδηνι. Ῥϑὶ 1ὰ ρτονθηΐθησα αἱ αιθϑὺθ ἤθΓΘ 8] δυσθΌθῸ οἱοὸ τὴ ῬΥΪπιῸ 

οοηύτ!αῦο ἅα ρατῦθ ἀοὶ πιυβοοὶ! ἱποίβῖνὶ, τἰσθπαθ! σουηαπθιηθηῦθ Θοπιθ Ῥαρυϊ ᾿η θρτημδ 

4611 οὐ θ᾽οοϊδυθ θϑύθυμο ; βηδπηθηῦθ ἀπ σοηύγ θτῦο Ῥ᾽ὰ ἱπηρονῦύδη θ Ρ61 πΊΘΖΖο 46] πηι560}1 

τα} βαρονβοῖα}} ργοργϊδιηθηῦθ ἀθυθί, βρθοῖθ ἀθὶ ων. ψιαάγανί. Ὑ Θάγθιμο θὰ ἐδγαϊ 

αὰ816. νον δἱ ἄθθρα ἄδιθ ἃ απθϑὺϊ τϑροῦδὶ: ΡΥ οὐ ῬΟΒΒΙΔΠΟ ὉΠ ΘΡΤΉΘΙΘ 5010 --- 8 

Ῥαᾶτῦθ ἴὰ ἀρυϊναζίοηθ 4θὶ νϑυῖ τηιβ60}} ἀδὶ ἀπ αἰ ογθηῦ βδύγδῦϊ οοθυϊαθηθ ΡΥ ]πηἰ ῖνα- 

γτηθηΐθ ἴα πιυβοοϊδαύανα βοὐύοοαθδηθα 46] ο0110 --- ὁΠ6. ἃποῖθ 18 οπίορθηθβὶ ἄθροπθ Ῥ61 

16. φγονθηῃΐθηζ, Ῥ6 1 ἰἴὰ ἀϊρθπάθηζαε 46] τησβοο]ο ουὔθηθο-τηθοβο 46] ἰαῦθυο ἅὰ ἀθύϊα 

τηυβοοϊαύαχα βούςοοαύαποα ὈΥϊἸὑϊνϑ. 

τα. ϑϑηυνέααο. --- Ἐτδ 16 βοϊπηιηηῖθ Απὐτοροὶαϊ, οἰτ6 δὰ τῇ σίονδηθ Οὐδηρ (δώρημα 

ϑαίψνιια Γ,. Φ) (ὅ), 16 σαΐ ἸΔΌΌνα ἕαρομο ρἱὰ ρϑι δ! πηθηὺθ αὐ Π]Ἰσζαῦθ 48] Ῥροΐ. ΟἼΑΟΟΝΙΝΙ, 

ἴο πο ρούανο εδὑπᾷϊθγθ ἄπο θβθιιρ!ανὶ αἱ Οἰπιραησὸ (“4ηε]γορορλἐϊιοοιι8 ἐγορίοαγίο8. ΒῚ. ἢ 

6 ὦ }.ν.), τὅπὸ αἱ ον (Οογϊα φίπα 1. Θϑοῦῖ, Φ 7ιν.) 6 τἀπὸ ἀϊ ΘΟἸΌΡοπο (Πψίοδαίο8 

Τα». Ὁ 7αν.). : 

Ὅονο ἀϊομίανασθ, 6 απθϑύο βθῦνα 8Ώ0ΠΘ Ρ6Γ ῬΙΘΟΟΠΙΘ. ΑΙ ΓΘ 501 ΠἸΠ10. 1 ΘΡΙΟΥΪ, 

6η6 Βο ἀογαΐο προθϑϑδυιϑιηθηΐθ ἀϑαΐισθ 41 πῇ τηϑύθυ δ] 9. ΠΟΙ Βθαρ᾽Ὸ ρου οὐθαιηθηῦθ 

Θοηϑοῦναίο θα αθαύνο Ρ6᾽ πιϊπαΐθ ΤἸΟΘΓΟΠΘ ΠΊΟΡΟΒΟΟΡΙΘΩΘ. 6. οἷὸ 1 ἰΒρθοῖθ Ρ61} οἱὸ 

6[6 5ἱ υἰξουῖθοθ 4116 ἤπθ ὑθυμηϊμδιχίομθ 46116 ἤρΓΘ 8118. οαὔθ οϑᾶ 8118 πιπσθοθδ: πη 6011- 

ῬΙθϑβθο ρογὸ {1 ἄθοοῦβο ἅ68119 "όγαορ ομέαηθο-ηοοϑαθ ἰαδὲϊ Ῥοϊδὸ Θββ0γθ 5θ:ΊρΓΘ βθριηίο 

60 οϑαύίθχζα, ρὶϊ οῃ 6. βυ ῆοίθηῦθ π6110 βϑζίομὶ 8, τὴ6 ργυϑύϊοαἑθ 60110 Τηθ θ51 16 ΠΟΙΤῚΘ 

(ὦ Ῥοὺ Ἰὼ οἰ αββι βοδσίομθ 6 ἴὰ ποιπιθηοϊαύατνα, 6011 ἱπαϊνιααϊ! ἀ61 ναυὴ ογαϊηὶ αἱ ΜΑτατη οΥἹ ἄδ. πὶθ 

βέπα!α!ϊ, τὶ βόπὸ αὐδοηπαῦο ἃ 4π6116 αἱ Η. Ο. ἘόκΒΕ5 (4 Παραᾶ- Βοος ἐο ἔδιο Ῥρτριαίοο, 2. νο]., Τιοπάοη, 1894) 

8 ἀϊ Ἐ. 1. Ῥπούκββακὺ (Οαέαϊοσιβ Δαηιηναϊἑεινν ἑαηι ἐΐ; φιίάηι Κ055 111 Βοτο]ηὶ, 1894). 



16 ΑἸΒΌΝΒΟ ΒΟΥΒΒΟ 

Βθβτθ Ῥ6᾽ ἰὼ ποβίγα βρϑοῖὶθ 6 Π6110 βίβθββθθ φϑρίομί 6118 ἅππο ἸδρΌτα (Ἰἴπθα τηθαϊδπδ, 
Ῥδυῦϊ Ἰαῦθνϑ] 1, Θοπιπηθβϑισθ 18 1816). : 

ϑιρνία ϑαίηγιι5. Π.. Ὁ 7αν. --- ΝΟ Ογϑηρ 11 βἰδύθμιδ ἅ6116 ἤῦτθ οαὐδπθο- ππιθοθθ ἀ6] 
ἸΑΡΌτο σϑηπο ἀϊ ρἱὰ βὐυάίαίο ἅα ΘἸλοομτινι 6 δ Ππχ. ΠΟ ἸΔΡΌΡο ἰπίουίουθ δὶ ργθβοηύδ 
Ἰθρβθυπηθηῦθ ἄθριθβθο ἴπ Θου βροπᾶάθησε, 6] τηδρῖπθ 106 ΡΟ, ἴῃ ἰβρθοῖθ ψβῦβο δι ραυύθ 
τηθαΐδ, ἴῃ ρυΐβα 6η6 18. Ζοπῶ αἱ ὑγϑηβίσίοηθ ὃ Πτηϊδαύα, ἰπ ἀναηὺϊ 6 ἷπ ἀϊθύγο, οὐθ βὶ 

οοηδίηπδ τἰβρουθ ναπηθηῦθ 0118. οὔθ 6 6011, πιπθοβδ, ἄὰ ἅἄπθ ὩΠΡῸΪ, βιηαββί. 

Β.118 Ἰπθα πηθαϊϑπϑ, 46] Δ ΌΌΤῸ ᾿Π ΘυΊοΓο 1] τηῦβοοϊο οαὐαπθο- πηπθοθο ὃ τοριβίδ- 
τηϑηὔθ ϑυαρραῖο: 19 819 ἤργθ ΘομΙΪ ποίδπο 508 186. ὑτ, 16 ὈΓΪΠῚΘ 56116 αἱ [Ο]Π 6011 ὁ 
απθϑῦθ 5010 βθρδγαῦθ 8] πηδῦρῖη6 ΠΙΌΘΓΟ 5010 Ῥ61 τῃθΖΖὸ 4] δ]οαπὶ [ββοθυυ 49] οὐ θὶ- 
ΘΟΙΆΤΘ θα ἤδηπο ἀπ ἄθοοῦβο απδδί οὔ σσοηία!θ. 1 ἴμβοὶ δὶ ἕδππο ὑοβίο ρίϊι οοιπραθι 6 
ΒὑρΑΌΪ 6. Π6110 ϑὔθϑϑο ὑθῃιρο διυμηθηύδ, 1 ΟΠ ααἰδὰ ΙοΡῸ 48] Ῥᾶβθοὸ 8411 ]ύο, 48’ ἀναπίὶ 
ἴῃ ἀϊθύρο, ρθι' ρογθαγβὶ 811, ραγύθ ροβύθγϊογθ 4611, ζοπᾶ αἱ ὑγαπβίζίοπθ δᾶ 8] ραῃΐο ονθ 
ααθϑύα 51 οοηὐπαδ 6011. τηποοβα. Δ116 Ἰογο ἱπβουσίοηὶ οαδϑηθο ἱ ἐμβοθίθὶ δὶ θϑέθπάοπο 
ἴῃ αἰύθζζα, δι5ϑαὶ ῥἱϊ ο16. π6118. ποβύγα βρϑοῖθ: ἴο ΠῚ Πὸ ρούαδὶ βϑρυϊθ ἴῃ βοχίοπὶ ϑϑυῖδ] 
ἤπο 8118, 84:-8ὅε 5ορὶθ ἀϊ 01Π160011. 1ᾳ σταηᾶθ τηϑρρίογδηζε, ἀοἱ ἔββοὶ ρϑγὸ, ἃ πο} 8 6116111 
86 οΥἱρίπθ ῥἱὰ ἀϊδύαμύθ 4Ὁ] τπδυρῖπθ ΠΡΘΓΟ, ΘομΘΡρΡΌΠπΟ ον! ἀθηξοπιθηΐθ γ 1580 1] ραπίο 
ἴπ οαΐ 1ὰ σοπδ αἱ ὑγδηβίζίομθ δὶ οοηύίητια, 60118, τηποοβα: 1 ἔθσχο ροβίθυϊουθ αἱ ἀθίία 
Ζοπὰ ΤἸΠΊ8ΠΘ ΘΟϑὶ ΘΟ] θἰἈπιθηΐθ οοοιραύο (8116 ὑθυιηϊπασίοηὶ αἱ ἀούίο ἤρτθ, 6119 
40.811 5010 ΡΟΟΪἰβδίπιθ δρείναπο 8118 ραρθ αἰαὶ 4611α. τπποοβα: 11 ταιβοοϊο φαϊπαϊ Ἀβθα Πι6 
τη ἤρα ΤΘΡΟΪΔΡπιθηὐθ ἐγ 8 ΠΡΌΪΆΓΡΘ ἃ θα 56 δηίθυῖουθ. Οὐτη τἰβα!δα, ἀπομ6. ἄδ 118 ἤρυτδ 
ἀαΐα ἀὰ ΘἸλοομτνι (Τὰν. 1, ΕἸΡ. 45), 5.116 1ἴπθα τηθᾶϊαπε 46] ἸθΌτο ἰηΐουίουο Ῥϑτθ 
6116 19 β ]8Π010 τηποίραγο 5] ἐγονίηο δα ὑπὸ ἀϊδύαπχε, 48] τηδυρῖπθ ΠΡοτῸ τοϊδξϊνε- 
τηθηΐθ ΘΌΡΘΙΙΟΡΘ 8. 41 6}18. 461160. ΘοΥ Ἰϑροπ θην ρΠϑηο]ο 461] ποπιο; 16 τᾶγο ἤθγτθ ὁ᾽6 
ἴῃ δΙοιηθ βθΖίοπὶ ρϑβϑᾶπο οι α] θη ἃ ἀθὺδθ οἶδ Π4016 ἀββίπηο πο ἀἢ ἄθοουσβο νϑῖ- 
ἀἴοα]9. Ῥ6. δυρίνδνθ 8118, ραγὲθ ῥ]ϊ αἱύα 4118, ππαοοϑα. Νοη οϑὐαπίθ 19 βυίμαρρο βέσθου- 
αἸπαρῖο 46] τηυβοο]ο, ἱ βίπρο]! ἴαβοὶ δἱ ῬΌββοπο Βθριηγθ ΠΟ ο θ6π6 ἱπ ἑαΐξο 1] ἴοῖὸ 
ἄθοοῦβο. 5.}16 ῬδΡΌΪ Ἰαύουα] ἀθὶ ἸΔΡθνο ἱπίουίονο 4611 Οὐδπρ νἱ πὰ ἀπ Θοπηρου απηθηΐο 
11} Ἰποίτον, ὩΠΘ]ΟΡῸ ἃ 4116110 βορῦα ἀθβοῦθίο: 16 ἤρτο ρἱλ ἀϊδύαπθϊ 4118 Ιοτὸ ΟΥΙΡΊΗΘ 
θαύδηθα, 8118, γύρα οὐἷβ ὁὐσιιραπο 511 ἰηξθυβεῖσὶ ἔνα ἱ ΓΟ]Π10011 ἃποηθ ἧι Ἰοπίαηΐ (Άπο 
γΟΓ80 18 995-405 56110). Ὶ πα. ἀπὸ ἀἰβθυθηζα, ἀ8118. ΤΠἰπθα τηθάΐδαπδ ἴῃ ααδηΐο ἱ ἐαϑοϑίθὶ 
616 10 ΘΟΙΠΡΟΠΘΌΠΟ ΠδηΠΟ τιπᾶ, αἰ ΡΘΖίομθ τηθη0 δϑοθπάθηδθ οᾶ οοθαρᾶπο ἀπ᾿ ᾶῦθα αἱ 
ΤοΡΙΠΪ πα σίοημθ τηπσοϑα οἱ ἀπιρία, ἱπναάθηάο ἴὰ ρᾶρίθ αἰύα 46118. τοῦθ μοῦ ἀπ 
ὑγαῦῦο πηδρρῖονθ. Οὐτηθ τἰβα!ύα. ρατ6 8118. ἤρατα ἀϊ ΘἸΑΟΟΜΙΝΙ, δὶ τἰβοοπίγαπο ἐαϑοοϊ 
Ἰπα πα  ἰαπηθηΐο ὀαύδηθο-Ἰη 0081 8Π6116. ὈΡΪπια, 6110 4118, τιδββδὶ ἀϑἱ ἕμβοὶ 46] τη. αὐϑάταίο 
Ῥαγύαπο ἔργο δὐύγδνθυβϑηθ ΠΟΥ ῬΊ ΘΟ]Δ ΓΘ ῬΘ᾽ ῬοΡθαΒὶ 8118, ππποοβα. 1 ἔαϑοὶ 4611 ουθίοοϊαυθ 
ΔΡΡϑίοπο ρἱϊι βρδρρδρ] δῦ, τηθη0 βυ]]αρραῦὶ! 616. Π611 ἼΠΟΙΙΟ 6 Ποη ἀθϑηΠοηο πδξι8]- 
τηθηΐο 18, ἀἸβροβίχίοπθ βϑοιηθύγιοα δ 1, 46118, ποβύγα βρθοῖθ. 

ΑἹ ἸΔθΌΡΟ βαρουίουθ 1] πιι80010. ὃ σΘηΘΡΑΙΠΙθηὐθ Τη0η0 ΒΘ Παρραῦο: γϑῦβο [δ ᾿ἴπθα 
τηθαΐθπα, (ΒῚΡ΄. 85. 4 Θτασονινη) 16 ἤθτθ οαὔδηθο-πηιθοϑο ῥἢϊ νἱοῖπθ 8118 ἴόῦο οτἱρίηθ 
σαύδηθα, 8118, τίτηδ, ῬΟΟΘα19 πο Οὐόαρδηο 91] ἰπύθυβυϊὶ ἔγα 16. ρΥΪ πη ϑϑίτηθ βουῖθ Αἱ [0]- 
Π0011 ῬΘ]οϑὶ ϑοῖὴθ 41] ἸθΌΓῸ ἱπίθυϊουθ, πιὰ ἰηνθοθ δὶ σἰὑγοναπο βοῖο ἔγα ἃ 45 6 1 ΟΣ 
ἔτα ἴὰ ὅ5 6 Ἰὼ 6᾽ βου]θ αἱ {0]]160]1, 1ἴπ΄ σθαι Θμ 6. 8ποηθ ἱ ἔαβοὶ ρὰι νἱοῖπὶ 8118 γύρνα ογὶβ 
βᾶπηοΟ ἀπ ἄθοοῦβϑο πούῤαιηθηξθ οὈ]ία 0: γ6 180 [ὰ Ππθδ τηθαϊδπδ 1᾿ ΘΠ ααϊδὰ ὃ ἀοοοηξαδύα 
ἈΠΟΟΡα ΡΘ᾽ Οἷὸ 6110 ἀούψὶ ἴαβοὶ ἰδ ργοβϑίπιϊ ἃ] υχδυρίπθ ΠΠΌΘΓῸ 58ἱ ρογύδπο 8116 ραγίθ 



ΒΙΟΒΗΟΗΒ ΜΟΒΕΟΙΟΘΊΟΗΒ 501, “ μυβοῦττ ΟΥΤΑΝΕΟ-ΜυΟΟϑῦΒ 1ΑΒῚ » ἽΠ 

Ῥὶὰ βρουβϑθπίθ 6118. Ζοπὰ αϊ ὑγδηβιζίοηθ, 6118. 4816 ὁοοαρϑπο ρἱϊι 46118, πιϑίὰ, υἰβ}1- 

ὑδηάομθ οοϑὶ ἀπ᾿ ρθῶ αἱ ᾿πβϑυ ΖΙομ6. οἱὰ ϑϑύθϑα Ομ. ἼῸΠ 8] ἸΒΌΡΓΟ Ἰηΐθυϊοσθ. Α116 ραυθὶ 

Ἰαῦθγα!! 46] ἸΔΌΌΓΟ ϑαρθιυΐουτθ 16 ΠΌΡΘ ἤϑῆπο 18 ἰογο ὑθῃπηϊπδχίοπθ μἱὴλ ἰπ δἀἀίοίτο ὁ 
οἷοὸ γϑῦβο 11 1ἰπη08 ροβύθγρίοσθ 6118. ζοῦδ αἱ ραβϑϑδθρῖο δᾶ 8118 ραῦΐθ μὰ θαββῶ 6118 

τηποοϑ. [ὼ ὑαύνα, νἱοίπθηχε, 4611 ΔΏΡῸ]Ο ὈΟΘΟ816 16 ΠγΘ οαὐαηθο- γι θο86. ἀθογθϑθοο πο 

τ ΡΙ ἀδηηθηῦθ ἀ1 ΠυΠΘΙῸ ἴῃ σαϊδα 6η6. ΟἹ ααθϑῦο ΠΟ Τἰυ5011 ἃ ἀπ οβύγϑΘ θη 661- 

ὕθζΖζϑ, ἰδ ϑβιβύθηζδ: οϑυΐο 1] ἸΟΤῸ ΠΌΤΠΘΙῸ ἄθυθ θβ5θ 16 παι] ηηθηῦθ ᾿πίθυ οσθ ἃ 416110 

66. 5] τἰβοοηΐγα Π6118 σρᾶπαθ πιδρρίογθηζε αθρ]1 ἱπαϊνι πὶ 4011 ποσῦγα βρϑοίθ. 

«Αρε)νορορίηιοοιις Τγορίοαγέοθ ΒΊΟΥ. --- Π Οἰπιρδηχσὸ σϑππθ αἱ οἷὰ βὐαδίαδο π6118 

ΘοϑΟιθπιίομθ τη]οΡοβοορῖοα 46], ἰΔΡΌνο ἀὰ Πεχ: ἴοὸ ΘΌΡΙ ἃ τηΐα ἀἰβροβίζίοπθ ἄπθ θβθιη- 
ῬΙΔΡΙ βίονδαηὶ, τῇ πηδΒοηϊο θα ἀπὰ ἔβθιημηΐηδ. ΝΘ] σομηρΊθθθο 1 τηπβοο]ο ὃ βυ]Πὰρ- 

Ῥαύίθβμηο: ἀπ βθυϊβοθ ὑαύνανία ἀὰ α16110 481 ΟΥὐδηρ δηχίδαϊδο ρϑυομὸ, βρϑοϊδιτιθηΐθ ἃ] 

ἸαθΌτο ἱπέοριουθ, 1 [αβοϑῦδὶ 5οπὸ πιθηο οοιηραῦθϊ, τη Ρἱὰ βραῦϑὶ θα δ|Πδτραῦϊ. ΝΟ] ΙΡΡΥῸ 

᾿πέθυΙοΓΘ, 58] οαἱ τιϑΡρρίηθ ΕΠ ΘΓῸ πηϑηθᾶ ἰὰ ἀθριθϑβϑίουθ πούδὑα π6] ΙΔ ΌΌγο 4611 Οὐδηρ, 

16 ᾿πβϑυζίοηὶ οαΐδηθθ, 8118. ραρῦθ πηιϑάϊδμϑ, ΘΟΙη6 81 41161186 Ἰαὔθυ]1, οἱ δϑύθηοπο ϑποοῦα 

Ῥ᾽ὰ αἰπύ! πηϑηΐθ 8118. γέρνα ογὶβ. Α]1δ. ἸΟΤῸ ἰμβοΡΖίομΘ τηπσοβα 16 ἤῦΓΘ ΠΟ 5] ρογτίδμο 

Ῥίὰ οοπιθ Π6]] ΟΡαμρ; ἃ] ὑθυζο ροβύθυϊουθ 4611 σοπὲ αἱ ραββαρϑίο, ἴπ σαἶδα ἅδ᾽ ἃ55ι- 

ἸΏΘΡΘ ΠΘ110 5ΘΖΙΟΩΙ ππᾶ ἤρατα ὑυϑΠΡΌΪΕΓΘ, πιδὶ 5010 508 186 ΠΌΤ γ8ΠΠῸ 8] Ππηϊδ6 ροδβύο- 

τίουο αἱ ἀθυθα Ζοπᾶ, τπιθηΐτθ ἰὰ τηϑρθῖον ρα ὁ0π ἄθοουβο ἰϑρρουιηθηῦθ βίπποβο, [6 
Ῥ᾽ὰ ἀϊδύαηθί Ὁ] τηδγρίμηθ ΠΟΤ ὁοη ἄθοοῦβο ἃἰαυδηΐο ἀβοθηάθηΐθ σϑππὸ 8118. ραγίθ 
ΑἸδα ἀ6118 τηχθοϑα 46] ἸΔΡΌΓΟ, 6118 Οσοιρθπο 60116 ΙοῦῸ ᾿ἰπβθυζίοηὶ (γ. ΕἾρ. 15 αἱ Ἠπχ), 

ῬΘΡ ἀπ ὑγαῦίο τοὶ αὐ νδιηθηΐθ αβϑδὶ θἱϊι δτηρῖο, οἷιθ ΠῸΠ Π6118, βρθοῖθ ποβῦγϑ 6 π6 1} Ογϑηρ. 

ΤΟ ῬΘΙ1 θα δ! οοἱ ἸοΓῸ Θπουτηΐ ἘΟ]116011 ον Γποϑὶ 6 το αὐϊνθ ρ ἰδπᾶο]θ, ργοίοπαδιηθηΐο 

δηηΙἀαυϊ ἔγα 1 ἔαβοὶ 4611 οὐ Ῥίοοαρθ, ὁοταθ ραγθ 16 Ὀγΐπιθ ϑϑυῖθ αἱ ρῃ θη ο16. τηπθο86, 

ΒΟΠῸ ΑΕΪΠΑῚ γϑυδπηθηΐθ αύνο οὶ ἅθ ἀθυς! ἔαβοὶ. Οπθϑοϊ ἴῃ ΘΟΤΏΡΙΘθθο ἤδηῆπο 8] ΙΔΌΡΓῸ 

Ἰηΐθυίουθ ἅπ ἄθοουβο ρἱϊ πϑύῤαιηθηξθ βαρ δῥα}6. οἢ.6. Π6118 ποβύγα βϑρθοῖὶθ 6 πο] Ογδηρ, 

ἷπ βυΐῖθα 0Π)8 1] Τηιι86 010 ἀιββιιπιθ Π6110 βϑζίοπί νϑυβῖοα} δηξοιο- ροβύθυ!ϊουὶ ἀπ ἤρατα 
δ αβύδηζδ, γθροϊδυηηθηθθ του ΠΡΌΪΑΓΟ. 

ΑἹ ἸΔθθνο βαρθγίονο 11 τηυβοοῖο οαὐδηθο-τηιθ050. ὃ τπθπῸ ρυοπαποίαἑο οἢ6 811 1πἴ8- 
ΤΟ, ἴῃ ἰβρθοῖθ γϑῦβο [ἃ 1ἴπθᾶ τηϑᾶϊαπδ: 16 ἰμβουΖίοπὶ οαΐαηθ8 50Π0 τῆθπο οϑἕθϑ86, Θοϑὶ 
ΘΠΟΙΘ 4116110 Πηθ050: 1] ΙΟΡῸ ἄθοουϑο δ᾽ δ8881 τηθηὴ0 ΟὈ]αὰ0 οἢ9. 01} ΟΥϑπρ, Ῥϑιὸ πο 
ΘΟΒῚ ϑδρ᾽ 068 16. ὁοτὴ6 ἃ] ΙϑΡΌνο ἰηἴϑυϊοσθ. [πῃ ργοβϑί πηϊὑὰν 46116 ᾿πβουχίοπὶ οαΐϑηθθ ἱ ἔαβοϑίι 
Ὁ 16 ἔθγθ ἰβοϊαῦθ 48] τησβθοϊο οαὐαηθο-Ιηοοθο ΠΟ ἀθοΟυΤΌΠΟ ΠΟΡῚΪ ἰπίουϑύϊζὶ ἔγα ἱ 
ΤΟΠΠΘΟΙΣ οαν θυ μοϑὶ ρϑι]Π]Θ]δπηθηύθ 8] ἰοτο 8580 Ἰοπριδι απ}, Τη8, Θσϑθπᾶο αἀαθϑυϊ ΟὉ]1- 
ααδιηθηΐθ ἱπηριϑηθαῦ! ἄ8] Ῥᾶβ80 ἴῃ αἱῦο, ἅ811᾿ αυϑηθ 8117 1π4]ϑῦγο, 11 ἱπογοοίδπο ααδ81 
ῬΘΡΡϑπαϊο]υτηθηΐθ. 

Α αἰϊβοτθηζα 4611 Οὐδηρ, 161] ΟἸπηρθηχὸ ἱ ἐαβοθὺθ ἅ6] τηιβοοϊο οαὐδηθο-τηποο80 
Π6116 ἀπθ ᾿ΔΌΌτα οθϑθᾶπο ρυδαδῥθιηθηΐθ ΟἸγθ ἃ ΘΟΙΠΙΠΘΒΘΊΓα, τηϑη θπθηοσὶ ΒΘΙΠΊΡΓΘ 
ϑριοοαῦθ ἰὰ ἰογὸ ἀϊγθζίοπθ 6 ἴϑ ἀἰβύϊησίομθ ἔλα ἱ βἰβύθιηι 46116 ἄπ ἸΔΡΌΓ8. 

Θονία αὐια 1. ἀθοῖ, Ὁ 7αν. --- ΝΟ] ον 18, ἴῃ οαἱ 11 τπχαβοο]ο οαξαηθο- ΠΠθΟ80 νΘΠΠΘ 
ΔΙΏΙΩΘΒΒΟ Πηδ ΠῸΠ ΓΙ Οθιοαΐο ἀα σα! (87), ἴο Το υἱδγοναῦο Θὺπ ἀπὺ βυΐιρρο αβθδὶ 
ΤΏΘη0 Ῥγοπιησίαῦο, τ] αὐ νδιηθηΐθ αἱ ἄπ Απύγοροϊϊ ρυΐπηα βυπάϊαθὶ ; ποπ βοῖο, τη ἴο 
ΒΒΙΘΪ ῬΓΌΡΘΩΒΟ δα διημηθύῦθιθ ὁἢΘ. Θ880, Ρ61 11] ΠυμηθῸ οὶ ἴαβοὶ ὁῃ6 1ο οοβυϊαίβοοπο, 
ὃ ΘΠΟΙΘ ΤΏ600 5υΠαρραῦο οἷθ Π6118 βρθοῖθ ποβύίγϑ. 

ΑἹ Ἰαῦθτο ἰπἔθυϊονο ἰὼ Ζοπὰ αἱ ραββαρρίο ὃ σοῆνϑϑθα ἴῃ ἀϊτοζίοπθ ϑηξθιο-ροβῦθ- 

ϑΈκιξ Π. Τομ. [Π]. σ 



18 ΑἸΒΌΝΒΟ ΒΟΥ͂ΒΕΟ 

Τἴοσθ: 11 τηβοοῖο ΟΥ̓ΌΙΟΟ]α"6. Π6116 βοζίομὶ βασι να}} ἀθϑύτηθ ἴα ἴουτηδ αἱ απ Τ, ἀϊ σαΪ 

1ὰ Ὀγᾶποα ὑγᾶβυθυβαίθ οὐοαρθ ργθοϊβϑιηθηῦθ ἴα ῬΟΓΖΙΟΠΘ Ροἷλ Βρογρθηύθ 46] ἰϑῦθτο. 1 

ἔλϑοθῦθ! οαθαπθο- τ θοϑὶ οοσαραπο π᾿ αἰύθζζα 8116 ἸοτῸ οὐἱβὶπὶ σαύδϑηθθ ἀπ᾿ Θδῦθηβι 9 η0 

Ἰπἀ Ὀϊδιηθηῦθ πΐποῦθ ὁη6. πη Π6]1᾿ ΟΥδηρ 6. πὶ] ΟἸπηραηχὸ: ἀθυθ! ἔδβοὶ, βρϑοι δ πηθηῦθ 

40.611: ρἱὰ νἱοίπὶ 4118. γύρνα ογῖϑ, ᾿ᾶπηο, ἃπδϊορδπιθηύθ ἃ] ΟἸμηρδηζὸ, πὰ ἄθοουβο απδδὶ 

βδρὶυνα16. ὁοη 1ἰθυὶ βἰπποβι θὰ; 461 ἔαϑοὶ ρἱὰ Ἰοπύδηϊ 8 θα ηὶ Β0Π0 ἴηνθο06 δ]αυδηΐο ἃβ6θῃ- 

ἀϑπθ! ἀ8118, οαὐθ 811 τηποοβδ, βθῆσθ ρου ἄνθῦθ ἀπ᾿ ΟΠ αὐδὰν ΘΟΒῚ Ῥγοπαποϊαῦδ Θ0Π0 

π0 1} Ογδηρ.. Ἐἶδϑὶ αὐὐγανθύθϑηο 18. 56 018. 46ὶ ἔββοὶ. 4611 συ θΊ οοΙα ΓΘ, οἤθ οοβο ΓΘ ΘΡῸ ἰδ 

Ῥγᾶποδ, γι θα 16 46] ΤΘ, ἃ οομηποίανθ 48] ραπίο ἴῃ οαἱ απθϑύδ 51 Ὁη͵806. 8118. Ὀγϑηοδ, 

ἐγάθυθιβᾶϊθ. Τ᾽ ἸΟΤῸ ὑθυτηϊπαζίομθ 5ἱ ἴα ἃ Ομ] ποῖδΘ 48] 11πη1ῦ0 Ῥοβύθυ!ΟΥΘ ὁ σϑϑῦϊθο- 

τ 4611. Ζοπᾶ ἀϊ ραβϑαρρίο: ὃ ἃ πούδυϑὶ σῃ6, ποη οϑύθηθθ 1] ΠΌΤ ΘΙῸ ΠΉΪ ΠΟΙ 6] ἔδβοὶ 

οαὐδηθο-Ππθο8ῖ, αθδὺϊ 51 σἰβοοηῦγθηο 511 ΙΔΡΌΤΟ ᾿ηΐθυίουθ 46] αου 1] ἅδ᾽ ΤΠ. Θϑϑμη]- 

παΐο ἃποῆ6 ἔτα ἰὰ 4 6 ὅδ 5616. ἀ] ρ.δηᾶο]θ τηποοβθ. Θαθϑῦο 5] βρίθϑδ δη 016 00] ἔαὐθο 

66. ὑϑίαπὶ ἄϑὶ ἔδϑοὶ οὐἱ ρθη δὶ ρὴὶ ἀϊθυδ! ππθηὐθ 48] τηϑυΡΊη6 110 6170 ἤϑηηῸ ππ ἄθοοῦθο 

ποη δϑοθηᾶοπίθ, πη8, δὐύγανογϑαῦα ἰὰ τηδβϑδ, 46}} ΟΥὈΙ ΘΟ ΓΘ, ΡΙθοῶηο [ἢ Ὀᾶ550 Του ϑη 0 

Θοϑὶ τ ἃΓῸῸ ἃ Θοηγθϑϑιθὰ ὙΘΙ50 11 τηϑΡρίπθ ΠΠΡΘΓΟ: οἷὸ ὃ ϑδβοϊαὐδιηθηΐθ ἀΐνοῦβο ὅδ 

ααδηῦο ΔΟΡίδιηο νἱβῦο ἤἥποιδ. ἴο ποὺ ἢῸ ννθυθο αἰ ῬΓΘη ΖΘ ΘΒΒΘΠΖΙΔ]1 ἔνα ἰὼ ρᾶνίθ 

τηϑάϊα 6 16 Ἰαῦθυϑ!!, ὑτᾶπηθ ὁ6. ἴὰ ἀἰϑροβίζίοπθ οὐ ἀθβορι δ Τὴ] ρϑῦνθ ρὲ βριοοδύδ 

δρραπίο Ἰαύθνδἰτηθηΐθ. 

ΑἹ ἸΔΡΌΤΟ Βαρθυουθ 1] τηβ0010 ὃ Θποορα ρῥἱὶ ἀθροϊπηθηῦθ βυϊαρραῦο : ἱ ἔαβοὶ βοδυβὶ, 

ταϑι θθη. αἰ θγθηΖί 111, ἤϑηηο ἢ ἄθοουβο θἱὰ ΟὈΠααΟ 6. ποὰ 8] ἰΔΌΌΤΟ ἰῃΘΡΊΟΓΘ, 

ἴῃ απδηΐῦο Οἢ9 ὕβ!αμὶ νϑηημο 8ἃποθ 8118 πιοίδ ροβύθιιουθ ἄθ]α σοπὰ αἱ ὑγϑηβίζίοη9 

ὁ0Π ἄθοοῦβο οὈ]]αϑιηθηῦθ ἀϊβοθπάθηῦθ 4811 α]ῦο ἃ] Ῥᾶβθβθο: ἴῆνϑοθ ΠῸῚ 51 ϑϑύθπαομο 

8,11. τηποοϑϑι ργΟρυδιηθηΐθ ἀθύθα ὁοπιθ 81 ἰΔΌΌΓΡΟ ᾿πῇθυ Ιου, ὁββθηο τηο] 00 ΒΟΌΤΆΘ 16 

ἄρτθ ὁ᾽6. νᾶπποὸ οἰδιθ 11 Πτηϊδθ ροβύθυϊοσ αἱ ἀθύδα χζοπϑ. 3110 ρα Ἰδύθγα!! ἀ0] 

ἸΔΡΌγο ϑαρουίοσο ἱ ἴαβοὶ οαὐθῃθο- 0051 ϑρρδίοπο ῥὴ πυμηθΓΟϑὶ ΟΠ6. γΘ6 180 ἰδ ΠΠπθἃ 

τηθαϊδηϑ. 

ΝΟΠ16 ἄπ ἸαρΌγα 1 ἀϑθυϊ ἔαβοὶ ἀθουύθθόομο ταρ ἀδπηθηῦθ αἱ ΠΌΠΊΘΡῸ ἴῃ ΡΤΟΒΒΙ πη ὰ, 

6118, οοπηπηθθϑασα, θα ΟἸὐτο αὐθϑύα τὰΐ ἔὰ ἱπηροββί 119. ϑποπθ ἴῃ 611 βου} ἃ ἀἰτο- 

ἀίοπθ ἀϊογθηΐθ (οὐ! σζοηῦθ!! ἃ βἰηϊδίγα, βαρὶοῦα!! ἃ ἀθϑύσα) βυθ Πγπθ οοη οθγίθζζα, [δ 

οϑίβύθηζϑ. - 

Ἡγϊοϑαίο5 Τα». Ἐπ. αϑοίί, Ὁ 7αν. --- ΑποΠ9 π6] ΟἸΡΌΟΙΘ 1] τι. ομέαγιθο-ἠυμοοϑι8 ἰαδϊ ὃ 

τοί αὐϊνιαθηΐθ αϑϑδὶ τηθη0 ΒΥ] αρραῦο ὁ186. πθρ]1 ΑἸ Απίροροϊαϊ. ΝΘ 116. ἄπο ἸΔΌΡτα νἱ 

μθῆπο οὶ Ρ611 ὑβ 1} οοπ [Ο]]10011 ον θυποβὶ Ῥἢὴ ΠΠΊΘΡΟΒΙ 9, τ Ια !ν ϑιηθηΐθ ἃ] να Π10 

Δ61 ΙΔῦῦγο, μὰ ρυϑηάὶ οἢθ πθρ]1 αἰἐσὶ Απίνοροϊαϊ ἤἥποτα βὐπαϊδθ! ; θθ8ὶ βόπὸ αἰτοῦ 

4411 ἀνϑηθὶ 41} 1παϊοῦγο, 48] Ῥθ580 ἴῃ δ]ῦο Π6] ἰΔὈΌΡΟ ΘΌΡΘΙΙΟΤΘ, 8 ΠΠ᾿ ἰύο ἴῃ ὈδΒ80 8]- 

ΤΙηἴουίογο. ΠΠ σπβοοϊο οΥ ὈσοΪαγΘ πῸη ἀϑϑιηθ ῥοἱὰ ἰὰ ἀἸβροβιζίοημθ αἱ ἀπ 1, ο αἱ τα Τὶ, 

τηϑι 4016118. ἀΪ πη᾽ αϑύϑ. ΠΠ ΙΔ ΡΌγο Ἰηἴθυ ον 81 αἰ ουθηχία ρἱὰ ἀπόονα, ρογομὸ 1] 50 ΤιϑΓΡῚη9 

ΠΡΘΡῸ ὃ ἰουϑθιηθαΐθ οοηϑθϑθο ἰπ δνϑηθί, ααδδὶ ἀρραμπύϊο: 1] Πτηϊδθ ροβίογίογθ ἅ6118 

Ζοηδ, αἱ ρϑϑϑαρρίο ὃ βορπδῦο ἄδ απὸ ἰθρρθτα ἀθρυθββίομθ ἴπ οουἸϑροπάθηζε 46118, απι8}0 

νἱ [ἃ ἂπ ονϊαθηΐθ ἰβροθϑίπιθηῦο θρὶ0611816, οἢθ ΟΟΥΓΘ ὑγδβυθυβδιτηθηῦθ ΡΘΓ ὑαύίο 1] 

ΙΔΌΡτο: [Ὁ ἀθρυθβϑίοηθ ὁ βοϊοαύαγα ὑγάθυθυβα!θ ὃ Πἰτηϊθαῦδ, ροβύθυουτηθηῦθ ἄδ πὰ ΒροΥ- 

δθηΖδ, ἴῃ Τϑρρογίο 46118,. ἀπα]θ βύδῃπο 16 Ῥυΐπηθ οι 8 Π6016 Τηθ0086. 

ΑἹ ἸΔθΌτο ἰπΐθυίουθ 16 ἤρυθ οὔ ἱ ἐββοϑίθ οαδαπθο-πππθοβϑὶ οομαϊ ποίϑηο 6511 ἰηΐθι- 

δυσί ἴγϑι 1 ρυϊπιὶ [01116011 σανθυποβὶ, ἀθοοστοπο ῬΘΓΡΘηἀϊοοΙαῦὶ 81 ἸΟΤῸ 8.580 ΠΙΒΘΡΊΟΓΘ 6 



ἙΒΙΟΒΕΟΗΞ ΜΟΒΡΟΙΟΘΙΟΗΕ 801, “ μυϑοῦμῦβ ΟΥΤΑΝΒΟ- ΜΌΟΟΒΌΒ ΤΑΒῚΙ "» 0, 

605 ἀϊγθζίοπθ ΠΙθυθιηθηῦθ ϑϑοθπάθηΐθ, σϑηΠ0 ἃ ὑθυτηΐηϑῖθ 811 15ρθϑϑιτηθηῦο θρ [6 11816 
Ῥτϑοϊϊαϊο δᾷ 8118. τηποοβϑα ἱπηπηθαϊαὐθιηθηῦθ νἱοῖπδ: 1 ἔββοὶ βϑυῦὸ ΠΟῚ 51 ῬΌββΌπο Βθρ ΓΘ 

Θοϑὶ ἀἰδυδ! ηθηῦθ ΘΟ Π16. Π65}1 Αἰ ὑγ]Ὶ Απτοροϊαϊ, 50π0 ρϑγὸ ῥὶὴ Βρου αρραῦ 6 ρυθϑθηῦδμο 

ὉΠ ἄθοοῦθο Ῥἱὰλ ᾿ΡΡΘΡΟΪΔ τ θηῦθ βίπποβο. 

ΑἹ ἸΔΌΡΓΟ βαρθυΐουθ ϑϑδὶ 50Π0Ὸ Ῥ]ὴ Β5οδυϑὶ 8 ΠΟΟΤδ,, ἸΠΟΙ ΟΟἶΒΠΟ ΡῈ ῬΘΡΡΘΠΑΊΟΟ]Δ- 

τηθηΐθ ὁ αὐδϑὶ 1 [01116011 αν ΘΓ ΠΟΘΙ 6 σϑηΠῸ 8118 ρᾶγύθ ροβύθυιουθ 6118. ζοηδ αἱ ὑγϑηβιζίομθ. 

ΟἸύνΘ 18 Θομμ πΊ ϑϑαρδ, ΟΠ ἢο ρούαϊο αἰ Θ ΘηΖΙ ΓΘ. ΟΠ. 5081 551η6. ἔργο οαΐθπθο- 

ΤΩΊΙΘΟΒΘ. 
Οοποϊπάθπαο, ρ6: τἱβρϑέθο 8116 βοίτησηϊθ Αηὐτορομιοῦῖο, 11 ην. ὀμέα60-Ἰ) οο81ι8 ἰαδὶϊ 

ΔΒΒΌΙΩΘ 1 50. πηϑβϑῖπη0. ΒΥ ΠῸΡΡΟ Π61} ΟΥ̓ Πρ 6. Π6] ΟἸπηρϑηζὸ ; 1] τηϊηΐτηο αἱ βνη !αρρο 5] 

δι π6 1 Θου Πα 6. Π6] ΟἸΡΡΟΠΘ 6 1ἃ ἀϊβροβίχίοπθ ῥἱϊ ᾿σγθροασθ π611᾿ Ονδηρ. 

Τὰ θαϊῥο αὐϑύζτο 16 5ρθοὶθ 11 τηιβοοϊο ὃ οοϑύδηὐθηιθηῦθ ροἱὴ συ] αρραῦο ἃ] ἰΔΌΡτῸ 

Ἰηΐθυίουθ: ααϊνὶ 16 ἤρτθ βϑηπο ἴῃ ργθνϑίθηζα ππδ αἰ" 6 Ζίομϑ βδρὶυδα!]6, τηθηύγθ 8] ἸΡΌΤΟ 

ΒΌΡΘΙΙΟΙΘ 16 ἤθγΘ βοῆο οοβύθηθοπιθηΐθ ἀἰϊβοθηάθηθὶ ἀ8118, οαΐθ ἀ6118. πππιοοϑδ. [πὸ ὑα 

16 ἤθτθ οαῤαηθο-τηποοθθ ἀθὶ Δ ΌΡΓΟ ϑαρθυῖοῦθ ὁοοῦρθηο ραῦύθ ἄ6116, τηϑύῦδ Ῥοβύθυουθ 

ἄ6118 σοπὰ ἀϊ ραββαρρίο, πιθηΐγθ 81] ἸΔΌΌΓῸ ᾿π θυ ογ 6 ἀΡτῖ να πο Ῥ θυ αἰ θη θιηθηΐθ 8] ΠἸπηϊξθ 

Ῥοβύθιϊοτθ αἱ ἀθύζε, σζοπὰ θα 8118 ραυύθ αἱύα ἀ6118. τπποοβα. ΟἸΌγΘ ἰῷ ΘΟΠΊΠΊΘΒΒΙΙΡδ, Π6]- 

ΤΟγδηρ, ΘΟ] 6 ΟἸΡΌοΟΠπΘ 16 ἤργθ ουὐδηθο- 0086. Ο ΤΠΒΠΟΔΠΟ Ὁ 5070 ΒΟΔΥΒΙΒΒΙΠῚΘ ὁ 

αἰ ΠΟΙ Πππθπΐθ αἰ θυθηΖί 11}; π61] ΟἸμηραηχὸ ἴηνθοθ βόμπὸ ουϊάοηθὶ οα 1 ἔαβοθῦθ Ππαπποὸ τὰ 

ἄθοουϑο ΤΘΡΌΪΆΓΘ. 

βδη. (δ) οορίἐηηοαοϊτσαθ. ϑαθέλτη. ΘΕΜΝΟΡΙΤΗΕΟΙΝΑΕ. --- ϑοη)}ορ  ]ιθοιι8. ογιέοίιι8 

αν. ὁ δᾶ. --- Τὸ ΙΔ ρΌτγα 46] ϑοηιμορίἐἠθοιι8 ἄἀδι τὰ ϑϑϑηηδῦο 5 αἰ θυθησίθηο δ, α116119 

αἀθρῚ Απὐτοροὶαϊ ρϑγομὸ ἔν {1 τι. ογδιοιϊαγῖδ, ἀ᾿ αἸέσοθθ ροοθο βυμαρραῖο, ἴα. οαὖθ 68 18 

τηποοϑδ Υἱ δα απ ΔΟΡοἠἀδηΐθ ὑθαθαῦο δαϊροβο; 1 ἔδβοὶ ἀ61] ΟΥ ὈΪ ΘΟ ΓΘ ΠῸπ Β0Π0 απ] Πα] 

Ῥαπύο ἱπύθυροβθ ἔργα ἱ [01110011 ρ6 108] 6 ἔγα 16 β᾽ ἰδ πά016 τηθοθθ ΘΟ116 Π6]] ἸΤοτηο, ΠΘΡ]] 

Απέγοροϊαϊ θα ἴῃ ρσᾶπ ραᾶγίθ 46110 ϑοίπητηϊθ 1 ΘΥΙΟΥῚ : 5010 ἴῃ γαρρουῦο 46] τηϑυρὶπθ 

ΠΡΘΡῸ 46] ἸΔΡΌΓΟ ΒΌΡΘΓΙΟΓΡΘ ΔΙΤΊνΘΠΟ ΒΕ. Ιύο 8] αἰβούθο 46] υἰνϑϑυϊπμηθηθο ορὶ 611816. ΑἹ 
ἸΔΌΡΡο ἰπΐϑυίοσθ ἴπνθοθ, οὐθ 11 τηϑΡΡῚΠ6 ΠΙΌΘΓῸ οὔγθ ἀπ σὐγαύθαται οανθύποβα, 11 τπὰ- 

Β6ΟΪΟ ΟΥ̓ ΒΙΘΟΪΆΓΘ ΠῸῚ ΤαρΊθΠρΘ, ΘΟΠ16 8] Βρουΐουθ, 11 ἄθυτηδ 6118, Ζοπα αἱ ὑγαμβί ζίο μη, 

τηϑ, 1 ἴαβοὶ τηϑυ ΡΠ} Π6. 5010 5Θρϑιύδῦϊ ἄδ νϑβϑὶ ϑπουτηθιηθηΐθ ἀἰ]αὐδὶ. 

ΝΟΙ ἸΔΌΌΡΟ ΒΌΡΘΡΙΟΥΘ ποὸπ τη] νϑηπθ ἔα ῦο ἀϑβοϊαὐδιηθηὺθ αἱ ἔγοναῦθ ἄρτθ οαΐαπθο- 

ΤΏ ΘΟ5Θ. ΘΙ80. ἴθ Ῥϑυῦθ τηθαϊϑηδ, 8ηοῃθ. Ρθ. ἰὼ οδὐςινα ΘΟμβθυνζίοημθ 46] ρϑζζο, αἱ 

Βαΐδα Ο0. ἼῸΠ ΡΟ580 ἰπῃ 8᾽θὰη τποο Θβοϊ πάθρηθ Ῥυθηθου ϑιηθηΐο 18. πηϑηοδηζϑ. 51.116 

Ῥϑυθὶ Ἰαύθγα!! 11 τηϑυρηθ ΠΡΘΓῸ ἴπ βθζίοηὶ βϑρὶθῦα}} δὶ ργθϑθηΐα ἕου θιιθπῦθ οοηνθθβο; 

11 πππηϊξθ ροβύθυϊοσθ 4611, Ζοπᾶ ἀϊ ὑγϑηβίχίομθ ὃ βϑριαῦο ἄβδι ᾿ΠῸ ΒΡΙΡΌ]ο, 1᾿ δῃ θυϊοῦθ 

ἴηνθοθ 5] οοῃθϊηπδ ᾿ηΒθηβ᾽ Β]Πτηθηῦθ π6118. οαὔθ 46] ἸΔΡΌΓο: 1 [01116011 ρ6]οϑὶ δὶ ϑβϑύθπϑοπο 

Β51π0 811ἃ ραγύθ ρίὰ βρουρϑηῦθ 46] ἸϑΌΌΤΟ, οπᾶθ ἰὼ Ζοπδὶ αἱ ραβϑϑαρρίο ὃ τϑ᾽ αὐϊνδηιθηῦθ 

τηο]ο τἰβύρουθα. 1,96 ἤθρτθ οαὔδηθο-Τη 0056 8010 508156, ΓΑΡΡΤΠρΡρΡαίθ ἴῃ 6511 Γαϑοθύν ; οὐἱ- 

Βίπδπο ἔλα 6]1 ᾿πύθγϑυιζὶ 6110. ῬΓΙῚΘ 56} 16 ΑἹ [Ὁ]1Π10011 6, Θ0η ἄθοουθο ἱτΡθρο ϑυτηθηΐθ 

ΒΙΠ.050, [1 ΘΟΙΏΡΙΘΘΒῸ. ρϑῦὸ μὰ βαριῦα!]θ (ηοη ἀἰβοθηαθηΐθ), ομθ. 4 6110 46116 ἔργ ἀ9] 

ἸΔΡΌΓΟ ΘΈΡΘΓΙΟΓΘ π09]} Απύγοροϊαϊ, 51 ρογύϑπο 811ἃ πιιθοϑδ ἴῃ ργοβϑδί τη δὰ, 6] τπηϑυρὶπθ 

ΠΠΡΘΡο. 

ΤΙ ΙΔΌΡτο ἰπἴθυϊουθ ἴπνθοθ ργθϑθηΐδ, οἱὐτθ 811 ϑούαβια δοοθηηεῦθ, ἀθὶ νϑβὶ, απ 80]- 

οδὔαγα, 56] τηδυρίηθ ΠΠθ6γο, πῃ οΟΥΤἰβροημάθηζε 6118 πηϑύδ ροβύθγϊοστθ 46118. ζοπδ ἀϊ ρβ8- 
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Βδρϑίο, ρῥ᾽ὴ ργοπαποίαθα 46118 ᾿ἴπθὲ τηθάϊδηδ, 6 ἀθϑυϊπαῦα ρΡΟ ΔὈΠΠθπὔθ δἃ ΘοΘΟρΊΘγΘ 

ἴὰ ρᾶγΐθ ρὶὰ. βρογρβηῦθ ἀ6] Ἰ8ΌΌΓΟ Βα. 

ΤΠ Ππαϊΐθ ροβύθυϊουθ 4611 σζοπὰ αϊ ραββϑαρρίο ὃ βϑρῃδίο ἀδ πὸ 5ρΙβΌ]0 πϑίϊο, 1] 

Τπηϊῦθ δη θυ οΘ ὃ ἴηνθοθ ἑογ οιηθηΐῦθ οὐδαδο: [8 ζοπᾶ αἱ ραββαρθίο ὃ τηοῖδο ῥἱὶι διηρίδ 

616 8] ἸΔΡΌΤΟ ΒΌΡΘΥΪΟΓΘ: ἴῃ ΘΟΥΤΙΒροπάθηζε, 461] απο οὐΘ θϑδδ δὶ ὀοῃηύίπαδ, 60118,. οὔθ 

ΥἹ πδῆπο 416110 Β6ΓΪ6 41 ΘΠΟΥΊΩΪ ΡΠ 4016 ΒΘ 8666. 1,0 ἤρτο συὔδηθο-Τη 0056 Β0Π0 8 Π0}6 

ααὶ 5όδγῦβθ, αἰ βο"]Ππηθηΐθ αἰ δ θη Ζί} 0111, ἐογύθιηθηΐθ βἰποθθ 6, οἱὸ ο6. ὃ ᾿πὐθυθοβδηΐθ 

8 Θοημδθραθηῦθ 8118. ὁπ ΟΥ πιδζίομθ 6] ΙΔ ΌΌΤΟ, τπο]ῦθ 6] ἸουῸ ἄθοουβο ἀθβουῦϊνοηο ΟΟ1η- 

ῬΙοϑδινδιηθηῦθ αηϑ, οαρνῶ 60118 οοπνθβϑι θὰ τ νοἹῦδ 8] τη ρῚΠ6 1Π0Θ1Ὸ : ΘΙ σα Π 0 ῬΟΟΠ6 ἤΡΓ 6 

ν8ΠΠΟ 8] [Ππηθ ροϑύθυϊουθ ἅ6118 σοῦ αἱ ὑγϑηβιίοηθ, ἴὰ ΠιΔΡΡΊΟΥ Ρϑυΐθ ρογὸ 8118 

Ῥᾶυύθ αἰύα 4611. πηαοοϑα, ἴῃ σαΐϊβα Ο6, Βρθοϊδ᾽ πηθηΐθ 4..6116 ρ᾽ὰ ἀἰδῦαπ!! 8118 ἸοτῸ οὐἱ- 

δῖηθ ὀαΐδπθα (81 τηϑῦρίηθ ΠΙΡΘΓῸ, Πϑηπο 11] ΙοτῸ ραηΐο αἱ ὑθυτηϊ πη 20 η 6. 8118 πηθοβδ 

δα ἀπ Ἰἴνθ6 110 ἰηΐθγίοτθ, 1 ὁη6 βρίθρα 11 Ἰοσὸ ἄθοοιβο δ 8700. 

ΟἸύγο 1ὰ ΟΠ] Θϑβα δ, [6 ἤρτθ σαΐδηθο- 0056 5Β0Π0 8Β5ο] αὐϑιηθηΐθ τηϑποϑηῦ!. ΝΟ 110 

ἄπο ἸΔΡΌτα 16 βῃ δ Π 016 τηθοθθ ΠΟῚ ΡΊΠΠΡΌΠΟ οΟΒῚ ἴῃ ῬΓΡΟΒΒΙ Πὰν, 416] Τη Δ] ΡῚΠΘ 6 ΡῈ 1 

ΘΌΡΙΆΠΟ ἀπὸ ΘΠ] αρΡο {πη ε ]ββίτηο. 

ϑαθέδμα. ΟἘΠΟΟΡΙΤΉΒΟΙΝΑΕ. --- ΠῚ ααθϑύδ βούδοϊ 5118, 186. ουϊ ν8}16 ΒρΘοῖθ. 8010 

δΡραμπίο 4116110 66 ρἱὰ ἐμοὶ τηθηῦθ οἱ ῬΌΒΒΟΠΟ ἀΥΘΓΘ ἔγϑ 16 τηϑηϊ, ἴο πὸ ἃνγαΐο 8. ἀϊ- 

ΒΡΟΒΙΖΙΟΠΘ ὑπ τηϑύθυ 816 πιο]ῦο ΘΟ θοπἄϑηνθ 6 οἱοὸ :- Οεγοορίἠἠθοι8 βαϑαθιβ ἵ,. (ὁ 8α.), 

Οὐγοορ. Οορῆμι5 1,. (ἢ 8.4.}, Μαωρασιι5 Ἠθιιθϑέγίριδ. Τ.. (6), ασαοιι5. ἔμιμι8 Ἐϊ. θοῦ, (ἀπ 

ὁ δᾶ. ϑα ὧὰ ἴϑύο αὐδ81 ὃ ὑθυμηΐηθ), ΜΜασασιιβ γἼόϑιι8 Τ,.. (Ὁ 6 ὁ 8ἅ.), Ῥαρῖο 8ρἼγηῶ 

ἘΠ. Θϑοῦ, (Ὁ δα.), Ογηορὶηοοιι8 πῖφον Ἰλϑδια. (ἀπ6 ὦ 84.). Αποῖθ. ἃ ααθδύδ ἔδηη!ρ] ἃ Ρ- 

Ῥδρύθηθνδηο ἴῃ τηϑρΡΊογϑηΖδ, ἱ ῬΕΙΠηδ βύπαϊαῦ 60Π ΒΘΖΙΟηΐ ΤῊ] ΟΡ ΟΒΟΟΡΙΟἢΘ. 46] ἸΔΌΡΓΟ 

ἅα Ῥεκπβεααῦχ (22) 6 εχ (82). 

18. ἀἰθροβίχίομθ βθηθυα]θ ἀθὶ πηι80011 οοβύϊδαθηθ! 11 ἸΔΌΡΙῸ 6 αὐϊη4] ἃποῆθ ἀ6] 

τηυβοοῖο οαξθηθο- ΠΠΟ080 ὃ ῬΓΘΒ550 ἃ ῬΟΟῸ ἰἀθηύίοα ἴῃ ὑαο! ἱ βορρϑὺθ ἀδ τὴ βύααϊδῦ!: 

Ϊ τϑρουῦ ἀὰ πὶ ἃναῦ Ρ6᾽ απθϑῦ αἰ τηο ΡΟΪ ΘΟΙΠπηϑηο οϑαύμαμηθπῦθ οοη 4161} ἀ 661] 

Αὐδοῦῖ βοργϑ οἰδαῦ!: [ἃ ἀθβουϊζίοηθ βθραθηῦθ ὃ ααϊηα] τ] Θυ]0116 1ῃ τηϑββίτηδ ἃ δα ] 1 

Οοϑγοορι θοϊηί. 

ΤΙ ἰΔΡΌΓΟ ΘαρθυΊουΘ Π6116 βοζίομὶ βδρὶ να} ἀἰπιοδύσα ἀπὸ Ζοηδ, αὶ ὑγϑηϑίζίομθ τλο]ο 

τἰϑυγουνα: 1 101Π10011 Ῥ6]051 51 βρίπρομῃο ἤμπο 811ἃ ρουζίοῃθ ῥὰ Βρουβϑηῦθ ἀ6] ἸθΌΓΟ 9 

16 ὈΕΪπΘ 56116 αὐϊη6] Πδηποὸ ἀπὸ ἀϊΓθχίοπθ νϑυύϊοα]θ ὁ απδδὶ, αἱ ραΐθα ὁἢ6 1 ἴαβοὶ 46]- 

Τ᾿ ΟΡ ΘΟ]δ1 6, βθζίοπδῦὶ ὑγαβνθυβα! ηθηὐθ, ϑΡρϑίΟΠΟ ΘΟΠ16 βροβύδ! οι ἀουβϑίτηθηΐθ ΟΠ16 

ΠΘΘῚΙ ΑΠἰΌρΟΙα: π61 Γωρῖο 8ρἼνγηα 1 [01]10011 Ρ6]1081 49118. Ῥυϊπηδ 561016 ἤϑπηο 8ηΖὶ ἀη8 

ἀἰγοζίοπθ ἰθρρουτηθηῦθ ορΠ δ 4411 πα ]Θύρο ἴῃ ἀγϑηῦ!, 481 Ῥᾶβθο ἴῃ ἰῦο: ἴῃ Ορ ἢ οᾶ80 

16. σοπᾶ αἱ ρϑβϑαᾶρρίο 46] ἸΔΌΌΓΟ Βαρουουθ οὐσιρα ἰἃ ΡΟΥΖίοπΘ 1 θυ ουο 46118. [βοοῖδ 

ψΘΘΌθΟΙαΓΘ 46] ἸΔΌΡΓΟ 6 ἢοπμ ἄθνθ θϑβθῦθ ν βι 116. 481] δϑύθι πο. 
16 ἤρτθ οαϊϑηθο-ηοοθ8. 8118 ρᾶνύθ πηθᾶϊαπα 46] ἰΔΌΡΓΟ ΒΌΡΘΙΙΟΙΘ. 8070 ΒΟΔΓΒΘ: 

ΟΟΘΌΡΘΠΟ ΘΒΒΘΗΖΙ ΔΙ θηὔθ 8118. [0ΓῸ οΥὔβίπθ οαὔδηθε, 91] ἰη ουθυϊὶ ἔγα 16 Ῥυῖπιθ 4 ὁ ὅ 

ΒΘΓΙΘ. ΑἹ [01116011 ὀανθυ ποδὶ: 4116110 οἱ ῬΥΟβϑίπηθ. ἃ] τηϑυΡΊη6. ΠΠ 06 ΓῸ ἱποΙ ΟἾΔ Ώ0 ῬΘΙΡΘΏ- 

αἸσΟΙττηθηΐθ ἱ [01110011 6 51 ἀἰτίροπο πἀπ16] ἴῃ ἴββοθῦν ἃ ἄθοουβο οπάμ]οβο, τηὰ ΘΟΙη- 

ῬΙθϑϑίνδιηθηΐο βδρί δα], 8118 τἰβυγουθα ζοπαὶ αἱ ὑτϑηβίσίοπθ δα 811ἃὰ ρᾶυῦθ θαββὰ 6118, 

τηόοβϑ. ΞΟρΘυ Ιου αθηὔθ 8118. βθυΐθ αἱ [01116011 οδνθγποβὶ, 16 ἤθγΘ οαύδηθο- ΊΠ 6056 50Π0 

ΒΟΔΓΒΙΒθίπηθ, ΠῸἢ ϑἀππαῦθ ἴῃ [ἀβοθῦθ, ἃ ἄθοουβο Π ΘρΌΪαΡῸ 6 αἰβοθπάθηΐθ ἀ81]᾿ α]ῦο ἰπ 



ΒΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΕΌΙΟΘΊΤΟΗΒ 501, “ μυϑοῦτ5. ΟΥΤΑΝΕυΒ- ΜυσΟΒΟΒ ΤΑΒῚΙ 21 " 

Ῥᾶ550, ἀ81] ανϑηθὶ 811 1παϊ]ούγο. 5011ἃ. Ἰπθα τηϑᾶϊδηϑ, ΒΟΠῸ ΠΕΠΊΘΡΟΒΙ5ΒΙτη6 16 ἤργ6 σα δ! 

ἂν ἄθοουβο θυ δ] πηθηΐθ αἰβοθπάθηθ, 9Π6 νϑηπο 8. θυ ΠΗ Π8 16 8118. οαὐο ἔτ 611 ἰηΐον- 
ΒΖ ἀϑὶ Φ01110011 ον θυ ποϑὶ ἱπογοοίδηο οοϑὶ νυ οδἸτηθηῦθ 16 ἤρτθ οαδαηθο-τη 6086. 

Ῥοτίαπαοοὶ Ἰαὐθυ πηθηΐθ 8118, Ἰἰπθα τηθαϊδπδ 46] ἸΔΌΡΤΟ Βα ρουίοσθ, [6 ἤρτθ οαΐδπθο- 

ΤΏΠΘΟΒΘ 8ΠΙΘηὔΆΠΟ ΡΥδᾶο ἃ ο᾽ϑιο αἱ ΠμΠΠΘΡΟ: ἱ ἴδβοὶ 5] ἴϑηπο ρἢὴϊ πυμηθγοβὶ, Ρἱὶι 
ΘΟΒρΙ σα. 5.119 Ῥανῦϊ ἸαύθΓΆ}} 5] ὑθονϑπο ἴαβοθῦθ! ποθ ἔργα βθυΐθ αἱ 01]110011 ἀδθαὶ Ἰοπέϑηθ 
ὧδ] πηϑρρῖηθ ΠΠΡρθτὸ (205-925 56}10) 60Π ἄθοουβο τϑἰ δ ϊναπιθηΐθ Ὀἱλ ΒΘ ΠΊΡ1166, ὁῃ6 πθρ] 
ΔΙΟΡῚ ῬνΙτηδῦ! : ἀϑύθ! ἴδβοὶ ῬῸΓ ἃ ἸΙοῦὸ αϊγθχίοπθ ἄθοιιββδπο ϑηθοτα, ῬΡΟΡΡΘΠ ΑἸ ΘΟ] Δ πἸθπΐθ 
168. ῬΥΪΠΊΘ. 50 ῦῖθ ΑἹ [Ὸ]ΠΠ0011 ἃ ἄθοουβο δβοθπᾶθηξθ: ἱπο] 6. 5110 ρϑγϊ δύθυ} δ] οαπὶ 
ἔδβοὶ ΡΊνᾶ πο 8118 πηπθοβα Ργορτίδ 46] ἰΔΡΌγῸ, ραβϑᾶπᾶο ἅπομθ ἔτα ἴα 85 6 45 βϑυΐθ 

αἱ ρ]ηδπ016. Ππηθοθθ 6 5] ρϑγᾶομο οοῖηθ αἰ δοπβιιθίο Π6] ἄθγπιδ, 611, πηποοϑα βύθββϑ. 
ΤΣ πούθνοϊθ ἃποοτα ἴὰ ἔρθαπθηζσα, 0118 απ816 ααθϑῦ [Ἀβοθῦν! 51 δϑβοοίθπο 8116 το ἅ6] 
ηι. χιαάγαξιι5 ἰαδὶλ ϑιιρογῖογ 8 αὐϊτανθγβδηθὶ 1ὰ. πηδββδ, 4611 οὐ ῬΙσοϊατο (ΒῚΡ. 25) Ρρθν ρου- 
ὕδυϑὶ 8118. τηποοβα, ἀἰβροβίσίομθ οἱὰ τυἱοογάδία δῦτθ γοὶϊύθ 6 ἔβοῖθ ἃ ἐγᾶυγθ ἴῃ ΘΓΡΟΓΘ 
ΠΘ11 ἀθὑθυτηϊ πϑζίοπο ἀθὶ πηαβ00] 1. 

Θ.Π16. Ραυύθ τηθάϊδηδ 46] ἸΔΌΡΤΟ ἱπέθυίουθ ἱ [Ὁ]1Π16011 ρο]οβὶ 51 ΒρΡ᾿ΠΡΌΠΟ ῬΌΓΟ τηο]ο 

ἴῃ αἰῦο, ἴῃ βυῖβα δι ἈΒΒΌΠΙΘΡΘ. πῶ αἰ ΘΖίοπμΘ απδϑὶ ὙϑΡ 6816. ὁ Ῥ61 ἴο πιθπὸ ἴογἐθ- 

τηθηΐθ ΟὈ] τα ἀ811᾽ Δ] 0ο ἃ] Ῥᾶββο, 481] αυϑηθ 41} 1παϊθύνο. ΝΟ] Ῥαρίο 8ρ]ιγηα 1ϑ. ῥυϊπδ, 
56110. ΑἹ Τ0]Π0011 ον ϑρποϑὶ 8.118, ᾿ἴπθα πηθᾶϊαπδ οοσιρα οβαὐῥαιηθηῦθ [ἃ ρᾶτίθ ρἱὶι αἰτα 
49] ἸΑΡΌΡΟ ὁ ἰὼ Ζοπα αἱ ρϑβϑδρρίο ὃ αυϊπαϊ υἰβυγου βϑίτηδ. 5.116. ραΡΟὶ Ἰαύθγα! ἴῃ οαΐ 
ἱ ΞΟΠΠ0011 οανθυποϑί πιοάϊῆοδπο ἰδ. Ἰογὸ ἀἰγθζίοπο ἱπ συΐβα ἄδ ἀϊνθηΐτθ αιδϑὶ οὐζζοη- 
[811], 18. Ζομᾶ ἄϊ ρϑββαβρίο ὃ δββδΐ ρἱϊι διηρίδ. 1.6 ἤθγθ οιθδπθο-τη 0059. 5018 ραγίθ 
τηθαἴδηδι ΘΟΠ10. 581116. ῬΑΙῸΪ ΙΔ ΘΓ] 5000 τηο]δο ῥἱὰ ΔΡΡΟΠἀαΠὉ] 616 ποτ 8] ἸΔΌΡτο 5αρθ- 
ΤΊΟΓΘ: Θ556 ΟΥ̓ ΠΘΠΟ ΘΟΠΊ8 αἱ ποῦτηδ ἔτ ἴθ ῬΡΠΊΘ βουὶθ αἱ Φ01Π16011 δ οβίθπάοπο 

απθϑῦθ ᾿πΒθΡΖίοηΪ διβθβδὶ θἱτ ἀἰβύθ! ταθηῦθ 8118 γέρηα ογῖβ 6.6. πο 8] ΙΔΡΌΓΟ ΒαρΟΓΪΟΓΘ. 

16 ἤργθ β0πὸ ρογὸ ρὶϊι Δθοπᾶδηνί 6 βύϊραθ, βρϑοῖθ πΠ61 Οὐγηορίιοδιι5 ὁ. π61 Ῥαρῖο, ἴῃ 

φϑΡΡογίο 461160 ὈΓΪΠῚΘ 50116 αἱ {Ὁ]Π|601] : αἀπ16110 ὁῃ6. οὐἱβίηδπο ρῥἱϊι ἀϊβύ! ππθπΐθ ἴγθοθ 
81 ϑάππϑπο ἰπ ἈΒΟΘθῦ] Ρἱὰ ἸΒο αὐ, 1 α18]1, 5011 οὐ ἀββοοίδθὶ αἱ βοθι! 46] τῇ. απδ- 
ἀγαῦο, αὐζγαγουβαπο 1 ἔαβοὶ (1611 οὐ ἱ οοϊασθ, 19 ἤθγθ σαΐαηθο-τηιθοβθ ΠΆΠΠΟ ΡΌΠΘΙΔΙ- 
τηθηΐθ ἀηδι αἰ ΓΘ Ζίοηθ βαρ 0816. ὁοπ 1ἰονὶ βἰηποβί ὰ, 5.118, Ἰἰπθδα τηθαϊδηα ρϑυρθη ΘΟ] 16 
ο απδδὶ 8118. ἀἰγθχζίοπθ ἀθὶ [Ὁ]110011: χ16116 ῥἱὴ φγοββίπηθ 8118 γύρνα ογίβ δυυῖναπο 8] 
Ἰἰπῖθθ ροβύθυϊονθ, ἀ᾿ ΔΙ γοπᾶθ ροθο τπϑροαΐο, 4611, ζοπαὶ αἱ ἐγαπρίχίοπϑ; 16 Ρὶὰ ἀϊδύδηίι, 
ὑδίνοῖθο, Ἰορβϑιτηθηῦθ ὈΡ]Ϊ. 19 ἴῃ ἰύο, δὶ ρουάοπο π6116 ραγϊ αἱδθ 4611 τηποοβα. 8.116 
ῬδυθΙ Ἰδῦθυϑ! 461 ἸΔΡΌΤΟ ἱπίθυϊουθ π6] Ρωρίο 6 π0ὶ Ογηορίμηθοιια μο ὑγογεαῦο 6βϑ]] ἴα- 
ΒΟΘΥ ὁ ἤρτο ἰβοϊαῦθ ρϑββδπῦ! Ρ61 οἴ πηρθυθ 8118, πηποοϑα ἔργα ἴδ 45 6 ὅδ βουΐθ ἀϊ ρῃΐδη- 
ἄο]9 τηοοβο. Εἰ ἃ ποίαγθί οἶθ, ἃ ἀϊϑγθηζα ἀϊ ααδηΐο Ρθίαπηο γίβίο Βριοοαΐο π6]- 

ΤΠ Οπιο 9 π0]1᾿ Ονδπρ;, Τϑυϑιηθηΐθ 16 βίηρο]ο ἤρτο οὐ ἱ ἐαβοϑύνί, ἄορο αυϑῖ αὐἰγανϑγϑαίο 
Ἰο βίσϑίο 49116 ρῃιδηο]6, ρίθραμο ἴῃ αἰδο ρθῖ ρογίαιβὶ ἃ] Ππηϊ06 ροβύθυουθ 4611, σοπα 
αἱ ρῬϑββαρρίο: ἴδ ἴοτὸ ὑθυπη Πα Ζίοηθ 5] ἔδ οἱοὸ δ τπ ἀΐργθββο 8110 βύθϑϑο ᾿ἴνϑο 6118 
Ἰοτο οὐ ϑίηθ. 

Ῥρίπηϑ 911 ϑῃρΡΌ]ο Ῥοθο816 [6 ἤθγθ οαὐδηθο-ππθ0586. ΠΟΙ ἀπ πα ΐβοοπο ΒΘ ηβὶ δἰ Ππηϑηΐθ; 

ΤΠ θη ΘΠ ἀο81 ρογὸ ὈΠῚ ΠΙΠΠΘΙΌΒΘ 8] ΙΔΡΌΤΟ Ἰηΐουίουθ. ΟἸγθ 18. ΘΟΙΠΠΘθθαγα ἱ ἅπ6 5]- 
βύθηηϊ ΒΟΠῸ 8 ΠΟΟΡ8 πούῤδιηθηΐθ ϑυϊἀθηθὶ, ὁομ ἄθοουβο τϑροϊ αν ηθηΐθ βαρ δῥα]8 6 601 

ΠΘνῚ βἰπποβιθὰ 16] Ιοτὸ ἄθοοιθο: ρογίαπάοβί ρἷϊ ἰπ δἀάϊοίγο Π6110 βρϑβϑβοῦθ 4616 

ϑθδποῖθ ὈΡΙπηδ, οθϑβαὰ ΟΡῊΪ ὑγϑοοία 46] βἰβύθιηθ ο6. ῬΥΟΪ ΠΡ ΠΟΥ ΟΡ ᾿αὐογ πιθπύθ 11 51- 
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βύθιπδ 46] ϑΌΡΓΟ Βαρϑυίοῦθ, ροὶΪ α06110 ἀ611 1πΐϑυῖουθ. Θυθδύο ἰαύθο ὃ ουϊάθηΐθ ἴῃ ἑαυε 

1 Οδγοορί θοϊηὶ δ πιθ ϑϑϑιηϊπδῦϊ ϑα ἴῃ πιοᾶο βρθοίϑ]θ 1ῃ ἀ9}1}1} ἴῃ οὐ] πο τὶβοοηύγαϊο 

ὍΠ ΠΠΒΡΡΊΟΙ ΒΥ ΠΌΡΡΟ ΟΟΙΏΡΙ Θϑϑῖνο 46] τηβθ0 10 6 οἷἱοὸ πρὶ Πωρίο 6 π6] Ογηοριμηιθοιι8. 

Ἑδρονοὶ ἰάἀθηθίο ἃ 4101} ργθοθάθηθθιηηθηΐθ ϑπυποίδθ! ἴοὸ ΘΌΡΙ Ῥατο ἴπ ἀπ ἴθίο ἃ 

ἐουιαΐπθ αϊ ωραριιβ ἔγμίβ: ἴῃ απθϑύο ὃ ἀὰ ποίδυθὶ ὁΠ6. 8] ΒΤ Βα ρου ῖοΡο ὃ ϑυϊἀθηὺθ 

6 Ὅθη ϑνΠαρραίο 11 ἐμδογοιζιονι Ἰα δ ϑιωρογίον 8, 60116. τηϑἀθϑίτηθ ρϑυ ]οο] αν ὰ αἹ σὐναῦ- 

ἤασα 461] πϑοπϑύο ὑτηβπο; 8 ΠΟ. 6 αἱ 50Π0 ῬΓΘΘΘΏ 16 νἹ]Π]Ποϑιὰ οαγαὐυου βύϊομθ 461 τὰ- 

ῬΘΓΘΟΪο 6 ἴὰ ὀοπνθύρθηζα ὃ ααθϑύθ αϊ πποῦθ 6116 ΠΡ} 1116. θυ  ὈΓΊΟΠ811 ἃρρδνθθηθηθὶ 8] 

ΤΑΊΒΟΟΪΟ οαὐδηθο- τη 0080. 616] ἸΔΡΌΓΤΟ. 

Οοτηρ!οσδίναπιθπξθ ποὶ Οδγοορ  ὑθοῖπὶ ποῦο ααἱπαϊ ἀηδ. τἱἀυσίομθ Π6110 ΒνΠ]αΡΡο 46] 

ΤηΌΒ6010 ΘοοοΙηραρπαηίθϑὶ δα τπιηδὶ ΤΠ] ΠΟΙ ἸΓΡΘΡΌΪΥΙ ὰ Π6] ἄθοουβο ἄθὶ 801 [8506] 6 Θ0η 

ἀπη8. ἀϊγοζίομθ βαρ δα] αἱ απθϑῦ! ἢ ἀοοθηθαδύδι ΠῸῚ 5010 δ] ἸΌΌΓΟ ἱπ ΌΤΙΟΤΘ, Θοτηθ 

ΥΘνϑηιο οἷὰ ὑσοναῦο ἰπ αν 511 Απίγοροϊαϊ, Θβοίαβο 1 Ογδπρ, τηᾶ 806 81] ἰΔΌΌΤΟ 

Βιρουίορθ. Νοὶ Οδγοορί θοίηϊ ὃ ᾿πο] 6. ΔΠΘΟΤα, οἱλ ργοπαποίαα, [ἃ αἰ θυ θηζα, αἱ θυ ]αρΡο 

46] πηχβοο]ο π6110 ἄπ [ρῦν8, ἀἰβθγθηχα οἤθ. ὃ τη] Π0}6. ΠΘ511] Απύροροί αὶ, ποραύϊνα 

π6 1} ἼΠοπιο. 

Ῥδπι. σοδύααο. --- Ὡϊ απθαύω ἔθη] 18, ΘΡΌΪ ἃ αἰβροβίσίοπθ πᾶ Ὁ 8, αἱ Αἐοῖθ8 

γραρήϑβοιιβ 1,. (ϑαθίθπι. ΟἾἜΒΙΝ ΑΒ) ἴῃ. οδὐθινβθίτηο βύαῦο αἱ ομβουσαζίοθπο οα ἀπ Θβθηι- 

ῬΙαγθ Ρρᾷγθ ϑάπ]δο αἱ Ἡγοθίθ8 βοηϊοιιῖι5 (σα ὕει. ΜΓ σΌΤῚΝ ΑΒ) οὐ πηδτηθηῦθ οοηβθυναῦο : 
1ὼ τηΐῶ ἀθϑου  ΖΊΟΠ6. 51] Υ] ΘΓ 566. απ] ΠᾺ] ΘϑβθηζΖι δ πηθηῦθ ἃ απθϑϑὺ Ὁ] τηο. 

ΟοπιρΙ!οϑϑιγαταθηύθ 1] τι. σμέαηθο-ην οοβιι5. ἰαδὴλ οὔἵνθ μ6110 ἄπο ἸΔΌΌτα ἀπὸ βυ]αρρο 

αβϑϑῖ ῥἱὰι σοπβ᾽ ἀθιθνοίθ αἹ αἀπδηΐο ποῖ ΔΌΡΙδ τἰβοοηύγαθο πὶ Οθγοορί θοϊπὶ, ἴῃ οαΐ ῬΘΓ 

αἰΐτο, 11 πιυβοοϊο μὰ ἀἢ πούθνοϊθ συίαρρο. ποθ π601 Μγοοίο8 ἱ ἴ01]Π10011 οαγ θυ ποϑὶ δὶ 

ΒΡΙΠρΟΠπΟ πο ἴῃ ργοββίπηϊ δὰ, 46] τηϑΡρίηθ ΠΌΘΓΟ, Ῥϑρὺ ἤθη ἢπο 811 ραγύθ μὴ 5ροτῦ- 

δοπίρ 46] Ιφθῦῆτο: [ὼ σοῆδι αἱ ραβϑδορῖο ὃ αὐ]πη6] Γου θυηθηῦθ οοηνθϑϑδ 9, γϑ᾽αὐϊνϑιηθηῦθ 

δὶ Οδγοοριύθοιηϊ, ϑθθαβϑύδηζε, θϑῦθϑϑ. 

ΑἹ ἸΔΡΡΙῸ ΒΌΡΘΥΊΟΡΘ. 51.118, ΠΠπθ8᾽ τηθάϊδηδ, 16. ΓΘ οαθϑῃθο- Τα 0056 Β0Π0 ψΘΙ ΘΙ ΘηΘ 

ΒΟΒΡΒΘ ἴῃ ῬδΙΒΡΌΠΘ 8110 Ῥαρθϊ Ἰαύθγα!!, Ῥἱϊι ΔΌΡοπἀϑηδ! ἰηνθοθ ρον σίβροῦνο αἱ Οϑγοορί- 
ϑοϊηΐ. 1.6 ἤρτθ ϑατηθηΐαπο πούίθνοϊ πηθηῦθ 5116. ραν ] Ἰαῦθυα]1 : οὐ ρΊίπθηο ΘΟΠ16 8] 5010 

8 ΘΟΙΪΠοΙαΓΘ ἀΔΡῚ1 Ἰη θυ χὶ ἔγϑ ἃ 25 6 85 βουὴ αἱ [Ὁ]110011 ρθ]οϑὶ 6 απιθϑῦθ ἱ δάα- 

Π8Π0Ὸ ἴῃ ἴαϑοὶ πιοὶῦο 8]1ρραῦϊ, ἴ α08}} 51 ρουΐϑμο σοὴ ἄθοουβθο διβϑδὶ ΒΠΟΘΟ ἴῃ ῬΆ580 

οα ᾿πἀϊθύγο 8] Πηηϊΐθ ροβύθυϊουθ 46118, Ζοπᾶ ἃ] ρϑβϑδρθίο, ΟΥ̓Θ 50Π0 ΡΆΡ1116 πιοῖίο ἃ1{6: 

ἴηνθοθ 19 ἤρτθ ρῖϊ ἀϊϑύϑηθι 4118, Ιοῦὸ οὐὔἱβῖπθ ἄ811ἃ γὔρθα οὐγἱβ ἤδηπο ἀπ ἄθοουθο ρῥϊὰ 

βορτὑῦα]6, ἱ ἤδβοὶ βόποὸ Ῥἱὰλ ῬΊ60011, ΤηΘΠ0 βἰπποϑὶ, Ρἱὴ ταν]. ΠΘ ἸΠΒΟΥΖΙΟΩΙ 8118. ἡγποοϑᾶ, 

51 ἔδηπο αὐ πα] ΡΘ᾽ ἀπ᾿ Θϑῦθηβίοημθ ΠΊΔΡΡΊΟΤΘ ΟἢΘ. ΠΟ 16 οΥ Θ᾽ ηἱ 4116. αὖθ. 

ΑἹ Ἰαθῦτο ἰπέθυϊουθ ’ὸ βυ]αρρο 46] πηπβοο]ο ὃ ῥἰὰ ργοπαποίδίο, βἰοομὸ 580 ἀριιϑρ]18, 

α019110 46] ἸΔΌΌΓῸ ὁοΥΓΙϑροηάθηῦθ 46] ΟἸπηραησὸ; ἱ βίπρο ἔαθοὶ βόπο ρουὸ ρἱϊ 4118γ- 

δα, οοϑύϊι ἀὰ ΤηδρΟΊΟΡ ΠαΙΏΘΓΟ αἱ Ηρτθ; οοτηϊποῖαπο Θ0116 8] ΒΘ ΟΌΤΟ ΘΌΡΘΓΪΟΓΘ ἔτ 

1ὰ 25 6 85 80 010 αἱ [Ὁ]1Π10011 οδνθ ποδὶ ὁη6. ἀθοιβθᾶπο απδϑὶ ῬΘΡΡΘΠαἸ οοΙ τ πθηΐθ 6 5] 

ῬΌΒΒΟΠΟ ΒΘΡΊΪΡΘ Τη0]00 ἴῃ Ῥᾶθ580 ἤπο δὰ ὑῃ Ἰίνϑῖ]ο ἰμἴθυϊουθ ἃ α06110 ουΪ σΟΥΓΙΒροπᾶθ 

5.118. ἴϑοοῖδ, νθβθ 1816 461 ΙΔ ΡΌΡῸ 1] 50 160 18. 010- σϑπρῖναθ. 16 ΗΡΤΘ ῬγΟϑβίπηθ 8118 γύρα 

ΟΥ8 ἸϑΏΠΟ ἊΠ ἄθοοῦθο τπ ρο᾽ ϑβοθηάθηΐθ 6 ὑ8ΠΠη0 ἃ ὑθυτηϊηθ 6 ἃ] ΠΙΠηϊ06 ῬΟΒύΘΓΙΟΓΟ 
46118. σοηϑ αἱ ραββδρρίο: [6 Ἰηὐθυτηθᾶϊθ ἴῆνθοθ ἤθπΠΟ ὯΠ ἄθοουϑο γϑυϑιηθηΐθ βδρὶ 86, 
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Θ0Π αΌ8]0ῃ6 πἰπαοβι ἃ, τηϑ ΟΟ11ἃ ὑθυμ πϑΖίοπθ πλπθοβᾶ ἃ ᾿ἴν 9110 ἀ61]᾿ οὐἹρίπθ οαὔαπθα: 

Βπαϊπιθηΐθ 16 ἤργθ ῥἱδ ἀἰβῦβ!!, ρϑυὺ βοᾶγβθ θα ἰβοϊαῦθ, Ἀββ πη 0 0 Ὁ ΠΘΟΡδ ἸῺ ἄθοουῦβο ἰθρ- 

Βουτηθηΐθ δβοθπάθηϊθ 6 σϑηπΠοῸ ἃ ὑθυιηΐ μϑ. 6. 8118, τππιόοβδ ΒΌ010ο βοργαβύδηϊθ 8118 τἰρίθ- 

ϑαύστα Ἰαθ᾽ο- σϑηρῖναϊθ. [6 ὑθυι! Π  ΖΙΟμΪ 8118, πηιθοβδ 51 θβῦθ πο πο ΘΟΒῚ ΡΘΓ αἀπδδὶ ὑαύία 

Τ᾿ αἸύθζζω ἃ6] ἸΔΌΌΓο, βρϑοῖθ 4116 ραυϊ 1Ἰαὔθυα]}: ααθϑῦδ αἰ Βροβί Ζίομθ ὃ ἰανουῦῖῦδ, 586. ΠῸῚ 

οοοδδίομαία, ἄδ]1ὰ ρταπᾶθ βοδυβθζΖα αἱ σ᾽ θη 4016. τηποραῦθ 8] ΘΌΡΓΡΟ ἰπῇβυϊουθ:: οουΐο 

1᾿ Θβύθῃιβίομθ 6116 ἰπβθυ Ζίοπὶ Πηιθ086. ὃ στρ υϊνδιηθηῦθ ΘῈ ΡΘΙΟΓΘ. ἃ απ6]11ὰ τἰβοοπίγαίδ 

Π6116. 8018 501] 1216. 

ΟἸτθ ἰὰ ΘοΟμΙΠΊΘΒβϑ. ΥἹ ὨΒΠΠΟ ΔΠΟΟΓᾺ, ΠΕΠΊΘΙΌΒΙ ἔδβοὶ οαὐδηθο-ΠΠ ΘΟ51, ΒΡΘΟΙΘ 

40.611} ἴῃ ὁοπύϊπιιαζίομθ 46] βἰβύθιηδ 46] ᾿ϑΌΡνῸ ἱπίθυίουθ: ἱ ἀπθ βίβύθῃηϊ βοὴ. ρογὸ ποίξα- 

τηθηΐθ αἰδύϊηνι. Εἰβδὶ δββισηοηο ὑπύξαγίο ἀπ ἄθοουβο ΡΙὰ ἰγΓΘΘΟΪΔ ΓΘ Θ0η [ΠΗ  βϑίοπὶ Ρ]ὰ 

ϑοοθηξιδίθ 6 ΠπΊΒΟΟΠΟ ΡΘΓ ΘΟΠ ΟΠ ΘΙΒῚ 601160 ἤρτθ αἀϑὶ πηι50011 γϑα 1811. Τὰ ΘΟΠ αΒΙ0Π6 

ΠΟ ὃ ΡΟΒΒΙΌΠῸ Π6]10 ΒΡΘββΟυΘ 461186 ἸΔθΌτα, ὑθηῦο ὃ ομΐαγα δι ΘΟ ΤΠ Ζίομθ. 6. 56}}- 

ῬΙΙῸ6 ἰὼ αἰβροβίζίομθ θὲ ἴββϑοὶ οαὐβηθο- πο οϑὶ ῬΘῚ τἰβρϑῦθο ἃ 40.611} αὐὐγανθυβδηῦ οὶ 

ΤΊ.Β60]1 τϑ 18}: αὐθδὺϊ ΒΌπῸ αβδϑὶ 5085], οοβυϊαϊ ἀδ ΡΟΟΠΘ ΗΡΓΘ ἃ ἄθθουῦβο ΠΠΘΠῸ 

Βἴππιοβο θα 1 ἐββοθυθ βοπὸ ρἱὰ ἀἰϊδύδηθιὶ ἔγα Ιοσο: ῬΆΤΤΘΌΌΘ οἷοὸ 086. 1᾿Θβα ογδηΐθ ϑυὶ- 

ἱᾳΡρο 461 πηιβοοϊο οαὐδηθο- 0050. ἱπρου δὶ Θ0η 8ὃ ΠΏ ΘΟηΒΘρτιθηΐθ τηΐπουθ οΟΠπἐσΊθαῦο 

αἰγούθο 461160 ἔργθ ἀθὶ αιϑαάγαῦὶ 8118 ππιοοϑα 18018]6. 

ΝΟ] Αἐοῖο8 ραγΐβϑοι8 ἴοὸ ΒΥ] αΡΡΟ Ἃ6] πηῦβοοϊο, ἃ απϑηΐο πὸ ρούαϊο γὙϑᾶθυθ π6110 

ῬΟΟΙΘ βϑζίοῃηϊ ἔαύθθ, ὃ π]ΠΟΓΘ. 6Π6 6] Πψορίοβ 6 υποϊύο 511|116 8, αυϑηΐο γσθῃπθ ποίϑίο 

ἄδ' τη6, Ῥεβεβααῦχ 6 ΒῈΧχ πὶ Οθγοορ  [θο η]. 

βδ. Παραϊζίααο. --- ἴὰ αὰ Ηωραΐο «]αοοῖμι8 1.. πὸ τἰὐγοναῦθ δΙοαπθ δ  10018- 

τὰ ἄθρπθ ἀϊ ποίϑ. 5018. Πηθὲὰ τηϑάϊδηδ, 46] ἰϑΌ τ ΒαρΡΘυΊΟσΘ ΠΟῚ πὴΐ ἴὰ ΡΟΒΒΙΌ1Θ 

Τἰβοοηΐγασθ ἤρτθ πούϊαμηθηθθ 6 οθυύατηθηῦθ οαὐθηθο- πη πθο86: ααθβῦθ ἰην 06 ΘΟυ ] ΠΟΙ ΠῸ 

8. ΘΟΙΙρΡΑΙΓΘ, ρϑυὸ ἀἰβύθιτηθηῦθ 48] τηϑΡυρηθ᾽ ΠΡΘΓῸ, ῬΡοσθάθηαο γθ 80 18 ρϑυ δὶ Ἰαύθυ 8}: 

ἴῃ ὑαύδο 11 ἸΔΌΌΓΟ ΘΌΡΘΙΙΟΥΘ 6856. Β0ΠῸ ΒΟΔΓΒΙΒΒΙΠ1Θ: ΓΆΓΘ ἤΌΓΘ ἰβο]αῦθ 851 συἱβοοπύγϑηο 

ΠΘΡ]] Ἰη θυ βυζὶ ἔτα 1 [01110011 ὀδνου ποβϑὶ, ρῥἱὰ ϑνυϊάθηθ ἴῆνθοθ βοὸπὸ ἱ ἴβϑοθθ ὁ6. 5] 

ΟΥΙΒΊΠΩΠΟ ρἷλ αἰβύθτηθπίθ. 1 ἴϑβοὶ ῥ᾽ ῬΓΟΒΒΙΪ 8118 γώμα ογὶδ 600 ἄθοουβο ἔογίθ- 

τη θηΐθ αἀἰβοθπάθηΐο, δρδβίδηζε γϑυ πο], 1 ἔδβοὶ σοβρίσαὶ ρῥἱὰ αἰδύθηθι ἀ8118. γήρια ογ18 

60. ἄθοοιβο βδριυθα]θ νϑῆηο ἃ θυ ΠΕ} 6 8118. ρατύθ ρὶὰ θᾶβϑα ἀ6 116 τηπόοϑα δα δἱ 

Ἰνθ 10 ροβύθυιουθ 4611, σοῆδ ἀϊ ραβϑαρρίο: ἅποιθ. ααἱ Β0ΠῸ Τη0]00 508 860 16 β θη 010 

ΤΩΌΟΙΡΒ16. 

ΑἹ ἸΦΌΌΓο ἰπέθυιοσθ ἈΡ ϑμιο ἀπ ΘοΙηρογ αιηθηΐο αἰ θυθηῦθ 8118 Πἰπθῶ τηϑαϊαπϑ, θα 

8116 Ῥανῦϊ Ἰαύθνα!!. 5.11 Ἰπθα πιθάϊϑηδ 11 ἸΔΌΌΤΟ 1ῃ βΘΖίοηὶ βαρ] } 51 ργυθθθηΐα βοὺ- 

{116 δὰ αἱῦο, ὁοῃ Ὡρθοπάδηθ! [Ὁ]110011 οδΥΘμοϑὶ 6 τηϑποϑηζδ, οοιηρ οθίδ, αἱ οι ΐθπ 016 

Π6]18. τηποοβϑ: 1] πηϑιΡῚη6. ΠΠΡΘΓῸ ὃ αὐδϑὶ ϑρραπθϊο; ἀπϑ 5016 αἱ ργόβθβθ β]ϑπᾶ016 

ΒΘΌΘΟΘΘ, 8116 α18}1} 51 δηηθίΐομο αθὶ 1Ὸ]110011 ρϑὶοβὶ ταἀϊτηθηα!, οοσιραπο [ἃ ρα ῖθ 

Ῥίὰ βρορροηῦθ ΑἹ ἀθύνο τιϑυρῖηθ. 1.9 ἤθη οαθθηθο- 0056. Β0π0Ὸ θθη νυ θη, ὁοη ἀ6- 
ΘΟΥΒῸ βδρι δα ]0, ἃ ἴββοὶ ρὴ 9511 σϑιβοὸ ἰὼ γέριω ογἧβ, Ῥἱὰ βυϊραῦ 6 νοϊ μη ποϑὶ ροτύδῃ- 

ἀοοὶ ἀϊδύδ!πηθηΐθ. [16 ᾿ΠΒΘΥΖΙΟΠΙ Πηθ058. δ᾽ ἔϑηπο ΟΟΙη6. Ῥ61 11 ἰΔΡΌΤΟ ΒΈΡΘΙΊΟΙΘ. ὈΘ61 
ὉΠ Θϑύθηβίοηθ απιδ8ὶ πριῖι8}]6. ἃ 416118, 46116. οΥΙ ᾽πὶ οαΐδηθθ. ᾿ 

ΑἸΙΘ ρυθ Ἰαύθυ!! 1] ἸΔΌΌΓΡΟ ἱπίθυουθ Ῥγθβθηύδ πΠ ΠΠΔΓΡῚΠΘ 06 Ὸ Ῥγοϊοπαδιηθηΐθ 
Βοϑηδίαΐο, οοῖηθ ΙΗ 40 ὁοπ ἀπ ῬγΟΪπηρϑιηθηΐο ὁ ϑρίβῸ]0 ϑη θυ ΓΘ Ῥ]ὴ ΔΙΊ ΡΟ, ἃ 5θΖίοηθ 

Ὁυιδηρο]ανθ οοπ ἃρίοθ αιτούοπάδίο ὁ υἱνοῖδο ἴῃ ἀνϑηθ; δα τἀπὶ Ῥγοϊπηρθιηθηΐο ροβύθ- 
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τίουθ Ῥἱὰ 95116, τηῶν ῥοἷὰ αἰδο: 611 ανν]διηθηΐο ἔγα ἱ ἀπ 5Ρ1801}1 Βρογρϑηῦ ρᾶιὸ ἀθθθδ 

Θ656Γ6 ΘΟΟΟΪύο δρραπύο 11 τη ρῖπ8 ββου ρ]αῦο 46] ἸΡΌΡῸ Βα ρϑιῖουθ. Πἃ ῬοΥΖίοηθ ῥἱὰ 

αἰύα, 6110 βρίβοϊο δηύθυϊουθ ὃ οοοαραύδ ἅ8110. »᾽Όβ56. β]θη 016. βθΌ8066 6 γϑΙδῦϊνι [0111- 

6011 ταἀϊταθηῦα!! σἷὰ πούαὐὶ βα11ὰ ᾿ἴηθα τηϑαϊαπᾶ : 8116 θα56. 49] ργοϊυπρϑπιθηῦο ροβύθ- 

Τίουθ ἰἴῆνϑοθ βύδ τπ ρτοθθῶ ΡΒ ἰδηάοϊα τππόοβϑ, τηθπῦθ 1 δρίοθ ὃ οὐθαραίο ἄὰ ἅηϑ 

Β6Υ6 αἱ ἰαβοὶ τηβοοϊασὶ, βϑζίοπαῦ ὑγαηθυθυβδτηθηῦθ, ρραῦθθποπῦ οθγίο 811 ΟΡ ΌΙΘΟΪΆΓΘ, 

ΑἹ οαἱ ρδῖθ τϑρργθϑϑηθιπο πᾶ ρου σίοηθ βὐδοοαΐθ. 1.6 ραυθὶ οἱϊι ΘΡρουβι θη] ἀθὶ ἀὰθ Ργο- 

Ταπρϑιπηθηθὶ, ὑγῶ, 16. 48} ὃ οοιηρτθθᾶ δρραπίο ἰὰ σοπδ αἱ ὑγϑηβίζίοηθ ἀννϑ!]αΐα, ΤΆΡ- 

Ῥγθδθηΐαπο ἱ ρυηθὶ ἴῃ οαἱ ἀρυξα σοπᾶ 5] οοπύϊηυδ τἰβρϑυυγϑιηθηὺθ 1π ἀνϑηθὶ 60118. ουΐθ, 

Ἰπαϊοίγο 60118,. τηῦοοβα. ΠῚ τηαβοοΐο οὐ] ΟΟΪΔ 6. οἱ ἰηὐροηηθῦθ οοἱ ϑιιοὶ [8501 ἔνϑ ἱ 1[01116011 

ΘΔΥΘΙΠΟΒῚ 6 8] Βρίηρο ριθ 8116 ραυῦθ ρἱὰ βρογρϑηῦθ 46110 βρίβοϊο ϑῃύθυιονθ 46] τη81- 

δῖπο ΠΌθγο. 

Ῥρὺ αυδηΐο τίρυδλᾶα 16 ΠΌΤΘ οαὐδηθο- τ 0086, Θ586 Β0ΠῸ ββο  αὐϑιηθηῦθ 5581 ΒΟΘΒΘ, 

60π ἄθοογθο ἰγγθροΐθρθ: ὡοῦπθ ἰβοϊαῦθ, ποῦ ἀροταρραύθ ἃ ἐὐθοθυθ, 51 οὔἱβίηθπο νθῃ- 

ἐγϑιτηθηῦθ ἀδρ]] ἰηὐθυϑυϊζὶ ἔγα 16. ῬΥΪΩΘ. 5616. αἱ ὉΠ|6Ὸ1 αἱ οἱ βθριιοπο 1ἃ ἀϊγθζίομθ 

ἀϊβοθηάθπίθ ἱπ Ῥᾶ550 δᾶ ἱπάϊοῦγο 6 ρᾶγθ νϑᾶδπο ἃ] ἄθγμηα ἀ6118. Ζοπᾶ αϊ ρϑββδρρῖο ἴπ 

τϑρρογίο 46] ἴοπᾶο 4611 βοδηδίαύθνα ἀθβουι δα: αἰύγθ αἱ αὐθϑύθ ἤΡΓΘ ῬΡΟΒΘΘΊΟΠΟ ἴῃ 

δἀάϊοῖτο ραββδηᾶο βορτὰ ἴθ ρθη 016. πλαθοβθ ϑἰδπδύθ 8116 θα86. 46] ργῇοϊαπρϑηηθηΐο 

Ῥοβύθυϊουθ Ρ6 1 ὑθυμιϊηδθ 8118, τἸηποοϑδ, βθηζδ Τρ ρΊαηροΡΘ ρογὸ 1᾿ Θρὑγθιηϊθὰ, ΠΌογῶ αἱ 

ἀουθο ργοϊαηρδιηθηΐο, 6 απθϑῦθ ἀθβογίνομο ααϊπαϊ π61 Ιοῦὸ ἄθοουβο ὑπ ἰᾶῦραῶ ον, 

φοποῦνϑ ἴῃ αἰΐο δα ἱπαϊθύσο. ΑἸύστο ἤρτθ οπϊθαπθο- τη 6086, ρἱὰ Ἰοηΐδπθ 8118, ΙοΓῸ οὐἱρ᾽η8 

48] τηϑῦρὶπθ Πἰθθγο, 51 δάππϑηο ἰπνθθθ ἴῃ ἴδβοὶ Ῥ᾽ὰ οοβρίοαὶ ἃ ἄθοουβο πούξαιηθηΐθ 

βαριθνα!6 4811 οαὐθ 81 τηπόοϑᾶ. [ἃ ἰηὐοροββϑαηῦθ Οββου 816. ΘΟΠῚ6 [8}1 ἔαβοουθ, ρμθι 

ἀαθηΐο βοαρδὶ, σοπθϊπαϊπο οἱἐτθ {1 τααρρίηθ δἀθγοηῦο 46] ἸΔΡΌΡΟ ἰπίουίουο 6 δἰ δοπίοπ- 

ἄδπο ααἰπάϊ ποὐὑῤαπιθηῦο 6 ΟΠ ἰδ Ιηθηῦθ 0} ἴαϑοὶ οὐ ἽΡΊπδῦ ρΡΟ Δ Πταθηῦθ ἀδ] τη85061- 

1ᾶγθ 6 ἀϊγούθ! 411ὦ οαῦθ 6 δουυιϑροπάθη ῬῬογοἰὸ ἃ] Πη1186011 ᾿ΠΟΙΒΙΨῚ ἀ6]} ποΙηο 6 ἀϑὶ ρ]- 

τηδῦϊ βαρθυίουῖ. [0 βυ!αρρο ἀθὶ ἰαβοθῦθι οαὐθαμθο-τηοοβὶ ὀγθβοθηῦθ 6110 ἅπθ ἰΔΡΌ τα 8] 

τηϑυρίηθ ἰθθτῸ γοῦθὸ 1᾿ϑἀθυθηῦθ, ἔδυ. δποοσ ἀπϑ νοὶ ΡΘηΒ8 6 δὰ ὑπὰ ἀργῖνδ- 

Ζῖοῃθ ὁ 61 ἰἴὸ τῆθῃο δὰ ᾧἂπ οοπύθαῦο 461} Ἰποῖβῖνο 6 οἱἷὸ ρα ἴῃ αὐδηῦο 80η0 5081- 

Βἰββίτηθ 8116 ἀπθ Ἰρῦτω 16 το αὐὐγανθυβδηδὶ ἀ61] τηυβοο αὐϑαγϑῦϊ. 

ΟἸύτθ 1ὰ οοπητηθϑϑαρα, οοηὐίπιιδ, ΘΠΘΟΥδ" ῬΘ1 τη οογῖο ὑγαύδο ϑροβύδθο 8118 ἔβοοῖδ 

1πὔοθγπδ 4611 ραδποία 11] 50 160 ἀθβουθθο 8116 ραῦὺθ βρουβϑῃηῦθ 46] ἸΌΌΤΟ ἰηΐθυῖουθ. 1.6 

Ερτγο οαὐδηθο-τπ 86. 50Π0 ΡὈΪὴ ΘοαΡ56. ΘΠΘοΓδ, αἰ θη Ζί 01} αἰ ΠΟΙ] πιθηΐο ρον 1 Ἰσγθρο- 

Του θὰ 49] Ἰοῦο ἄθοουβϑο: δἰοιπμθ νᾶπηο ἃ] ἄθυτηδ 6] ἴοηᾶο 6118. βοδπα]ίασα ρτθαουξα, 

6. 4αθϑύθ ρϑίομο οοῃὐϊηπθιθ ἰαὐθδ!ηθηύθ 1] δἰβύθπιδ 46] 1ΔΌΌΤΟ 1Π ΘΙ ΊΟΓΘ : αἸύτΘ ἰπνθοθ 

5: ρογάοῃο πθ|]δ τηποοβδ 6 Πἰτηϊδα ἱ τπϑιρὶηὶ οὔδαδὶ αἱ ἀθύδα βοθηδ]αύθγα, 

Βαροτιᾷ, Τ᾿ιϑιληγ δ. 

6116 Ῥγοβοϊμημηΐθ ᾽Θ ἤργθ ἀ61] πηβοοϊο αἱ ἵἔτιθιν πο πο ποραῦθ ἀα σα (895-96), 

1 αα81]6 ῬὰΓ6. δνυθθῦθ9. βθζίοηδῦο 5601] τηθηΐθ 16 ἰΔΌῦγα αἱ ἀη 7 αν 8ζι:8 8ρθούγιη, 6 αἱ ἅπ 

ΘΙΠ υΐοπθ αἱ Ζυθηομν ηιοϊαποοορίναῖμδ: Ππχ (32), 11 χα8196. σὐπάϊὸ πηϊογοβοοριοδιηθηΐθ 18 

ἸΩῦθτα αἱ ἀπὸ ϑμθηιορθ σγαοὶϊηβ, ποῖ ἴα ὑπὰ ΤηθηΖίοημθ οϑριθϑϑα αἱ ἀθύθο πιαβοοὶο ἴῃ 

αὐθϑῦο Τιϑηλαυ 46, ΡῸ ααϑηΐο 51 ροβϑᾶ ὀΡθάθυθ ὁΠ6 δ 6580 ρᾳ6 51 ροββᾶ γηθΡτΘ [ἃ 

ἀθβουίζίοπθ 46] πλβοο 10 αἱ Καπιν ἀδύα ρθ1 1 Ῥυϊτηδῦ ἴῃ ΡσΘΠΘΓΘ. 



250 ἘΠΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΡΟΙΟΘΙΟῊΒ 501, “ νυβοῦμβ Οὐ ΑΝΕΟ- ΜυΟΟΒΌΚ ΤΑΒΙ ἡ 

Ῥον αἀπορίδ τϑρίοπθ μῸ ροβίο βρθοίδιθ αὐδθηχίοῃθ 8116 βϑχίομίὶ αἱ ἸδρΌ νὰ ἀϊ ὰἢ 

Τιρημιν ηιασαοο (ϑυθΐδμι. ΤΡΜΌΒΙΝΑΒ) 6. αἱ ἀπ [μογὴβ σγαοϊδ (Θαθἴαπη. ΤΙΟΒΙΒΙΝ ΑΕ). 

Οοπέγαναιηθηΐθ 81 δβϑουύο αἱ σσαπμ, ἴὸ αἰἴθυ πιο ἴῆνθοθ 1᾿ ϑϑἰβύθηζα 46] τηιβοο]ο οαὔδηθο- 

τηποοβο 461 ΙΔΌΡγΟ ὅπομο π6116 ῬΥΟΒΟΙηΠΪΘ : 6580. 51 ργθδθηῦα, ρϑρὸὺ τη0]00 τἱἀοίίο, 16 

816. ἤργΘ Θϑϑθηο ΒΟΔΥΒΙββί πῚθ Π0116 ἀπ᾽ ἸΔΡΌΡἃ. 

Ἐ556 τιϑποᾶπο οοιηρ!ουαμηθηῦθ 5118 Ἰἴπθα πιθαϊϑηδ, 46] ἸΔΡΌΥΟ ΒΡΘΡΊΟΓΘ, ΟΥΘ ἴὸ 

Ῥαγθ, οοῖθ σὰ σαι ὁ ΒΕχ, Βὸ ρούαΐο οοηβίαίαγθ ἴδ ἰμ θΡ τ ΖίοΠ0 οομηρ οί ἀ6116 ἔθ᾽ 

4611 οὐ θίοοιαρ. Αἱ αὐ 4611. Ἰἴπϑα τηϑάϊαπδ οϑίβθοπο ρϑυὺ βοᾶγ86. ΠΌΡΘ τη βοο αν οὐἱ- 

οἰπαῖο ἀρ ἰμθθυβυὶ ἀθὶ Ῥυῖπη! [0]]110011 Ῥ6]οβδὶ 6 ἀθοουυθηθ ὁοπ (Ὁ ΕΪ βἰπαοϑιθὰ, δὺ- 

ἔγάνουθο ἱ [αβοὶ τι ἀου ββίτηὶ 4611} Οὐ ὈΊ ΘΟ]α 6, 8118. τηιθοβδ, Ο6 ΓαροίθπρΟπο 84 ἀῃ α]- 

ῬΡΘΘΒΟ 8] πηθάθβίπιο ἰἶν 6110 46118. ἴοῦὸ οὐ βῖηθ. 1.6 ἤρτΘ 51 ἔδπμο δ] αυδηῦο Ὀἱὶ ΠῸΠΊΘΡΟΒΘ 

δα δἀπηδίθ ἰπ [βοῦν ρουξαπάοοὶ ἀἰδία! πιθηῦθ ἀ8] τηδυρῖπθ ΠΡΘΡῸ, ἀρραηΐο ΘοΙη6 ἃὉ- 

Ῥίδιηο νἰβῦο 611} Παραῖθ, ὁ Ῥᾷ 6. δὶ οοπίοπάθμο ὁθῃ ἴᾳ801 ργονθηθηῦ ἀ8] Ἰηδ 866 118 16 

6. ἀθοονυθηῦὶ οἢϊ ὁ τηθποὸ βϑρὶ θα τπθηΐθ 811ἃ οαὐθ. πῶ αἰδροβίχίοηθ ἰἀθηύοθ, ἃ ᾳα6}18 

46] ἸΔΌΌΤΟ Βαρουίουθ, δηχὶ ρἱὴ οἰΐαγα, ρορομὸ 1 ἰαβοθὺῦθὶ 5010 ἸΏΘη0 ἸΣΥΘΡΌΪΙΙ θα 8]- 

ααδηΐο ῥἷὰ παμηθγοβὶ, οϑίβῦθ 8] ἸΔΡΡΥῸ ἰμ θυῖορθ, 5.118. ΠΪηθὰ πιθάϊαπδ, 60Π16 8.118 Ῥ δ 

Ἰαύουα!. 16 ἄρυθ ρουῦὸ ὀθββᾶπο οοπιρ  θϑυδιηθηῦθ ρυΐπιδι 46118, ΘΟΙΠΙΠΘΒΒαΡα,, Ὁ ῬΘΙ [0 ΠΊΘΠΟ 

ααδβὶ οἱδγθ Τ᾿ ΔΠΡΌΪΟ ΙΔΡἷα16. ΠΟ 5010. ϑββοϊαἑξαμηηθηΐθ Ὀἱὶι αἰ ΘΓ θη ΣΙ 0111. ΝΘΙ ΤυΘπηα τ] αἱ 

Πο οοπρίαίαϊο ἀπὰ τ ἀασίοπθ θα ἀπᾶ ΒΘ] οἰ δὰ ΤΠΔΡΡΊΟΓΙ, ΠῸΠ 5010 ἀδὶ ἔδϑοὶ ογθῖοο- 

1ατὶ, πιὰ 8π0ῃ 8. 46116 ἤργθ τϑα]}]}}. 

(οποϊπάοπᾶο 1ᾳ ποβύτα ᾿Ἰπηρ8 Ταβθθρηδ, Ρ6᾽ αἀπϑηΐο τἸραδρᾶδ, 11 πη δοίη 8. σμέαγιοο- 

γηπθοϑιι5. ἰαδὶλ Ῥοββίδπιο δἰθυτηδιπθ 1᾿ θϑἰβύθηζε οοβύδηϊθ ἴῃ δαδϊ 1 ΡΥΪμηδῦϊ 481} ΤΠοπιῸ 

8. ἄδ|16 δοϊπηπθ δηΟροιηου θ 8110 ῬΡΟΒΟΙΠΏΠη1Θ: ῬΟΒΒΙΒΠΙΟ ΡῈ ΘΒΒΘΡΙΡΘ 006 τ]88- 

Ἰομᾶο ἄὰ αποδίθ ἃ 416110 νἱ Πἃ τὰ ῬΓΟρΤ ββίνο ϑαμηθηΐο Π6] 5110 ΒΥ ΠΌΡΡΟ 6. ΠΘ|]8 

88, αἰ ουθησίαχίομθ, ραγϑ 9] απηθηῦθ 811 ατηθηῦο 461} 1πα]ν 1 ἀπ} 1 Ζχαζίοηθ 6 ρδιθοϊρα- 

ζίοπο ἀδὶ τπῦβοοῖ τϑᾶϊα!! 811 οοβύϊθιχίομθ 46] ἰϑῦῦγο 48116 ῬΓΟΒΟΙ πη ΠῈ16. 8611 Απέτο- 

Ῥοϊάϊ. ΟΟ11᾿ δατηθηῦο 6110 βυ!αρρο 51 πὰ Ῥὰ19 πᾶ ῬΙΟΡ Ῥοϑδῖνα τ] Ρ ΊΟΤ 6 ̓ΡΥΘρΟ] νὰ 

αἰ ἄθοοτβο ἄδὶ [ᾳβοὶ ομθ ἴο οοβυϊαϊβοοπο 6 Θββϑθῃζίτηθηΐθ ἰὼ ὑθπάθηζα ἃ ρϑυᾶθυθ 18 

ἀϊτοσίοηθ βαρ θα] 9. 4611, τηρρῖου ρᾶιῦῦθ 46110 β ἤρτΘ π6}16 ἀπθ ἸΔΡΌν, οδναὐνθυβύϊοδ 

δα 65. 6] Οδγοορί θοϊηὶ, θα ἃ. ρουθδυϑὶ 8118. ὑθυτη] Πα Ζίοπθ ππποοβδ ᾿ἱϊ ὙΘ1Β0 11 τη] η0 

ΠΡΘΡο : ἱπο] 6 δὶ ραὸ θυ ηδΘ. ἀηοθοῦα ΟΠΘ. 60] ῬΓΟΡΤΌΒΒΙΥΟ δαπιθηῦο Υἱ πὰ ρα ἰδ 

ἰθημάθηζα 811 πρτιδρ] ϑησει ὁ ΘΙ ἴο Π0Π0 8118, ΘαΠ]ρΡΟΙΘηΖδι ποὶ βἰβύθμι ἀἰβύϊπὑ! 4610 

ἄπο ἸΔοΌτα, ὑδ]ομὸ Ἰὼ αἀἰογθησα ἀϊ συ! !αρρο ἔνα 1 τησιβοοῦϊο (91 ΙΔΡΌΓΡΟ ᾿πΐθυϊοῦθ 9 

4.68110 46] Βα ρουοσο ὃ τηϑββίτηδι π6ὶ ΡΥ πιδ  ἱπ θυ] οσἹ, ΠΌ]]ὰ 611 ἸΙΌτηο. 

οτά. ΟἨἩΤΕΟΡΤΈΝΑ. 

Νοη πὶ τἰθαῦα, οἢθ. ΑἸἐῚ Ααθοῦ] ΔὈΡίαπο οοπαάούθο 46116 Ὁ] ΟΘΓΟΠΘ. Π]ΟΓΟΒΟΟΡΙΟΠΘ 

ΘΠ τηβοοϊαύασα 6] ἰΡΡτο ἀθὶ ΟἸἰγούνου!, ῬῸ 1Ὸ ΠΊΘΠΟῸ ἃ 1ηὴ6 ΠῸΠ ὃ τἱαβοῖῦο ὑγο- 

γΆΓΠΘ ΟΘΠΠῸ πὸ Π611ὰ, οἰδββίθδ, τηθιηοσῖα αἱ ΜΝ ΑΙΒΟΝΝΕῦΥΕ (ἢ), πὸ πὶ παμηθΡοϑὶ ἰδ Υ ΟΥῚ 

οἰδαθ! ἃ τἰραδυᾶο 461] τηιβοοϊο ουθαηθο-Ἰη 0080. Π6}18ἃ Ὀυϊπιὰ ραρίθ αἱ απθϑίο ϑὐπαϊο. 

(ὦ Μαιβοννεῦν Ῥ., Τγαϊό ἀ6 1 Απαϊοηυϊ οὲ ἄθ ἴα Μγοίογίο ἄν “ ὙΦΒρογ εὐ 0. γημγ ἡγιῖιδ. »» Ῥατβ, 

1818, Ῥοΐη. 

ὅκπιε 11. Τὸν. Π1. Ρ 



20 ΑΙΒΌΝΒΟ ΒΟΥ͂ΒΕΟ 

Ῥον 10 τηῖθ ὀββουναίοηϊ τὴΐ 50Π0 56. 10 ἀϊ ρδυθοομὶ Θϑοιιρ τ, [θυ δα δάυμῖ, αἱ Βἢ,- 
ποίϊορἼνιι8. ΚΟΥ ΔῊ. θη εϊγτιηη, β΄ ον 6}. (ἔ81ι. ΕἸ ΤΟΙ ΟΡΗΤΟ ΑΕ, 5 Ὁ, λιϊηοϊοριηαο), αἱ Ὑφδρογιίρο 
ποοέμία ὅΟΡΘΡ. 6 αἱ Ὑ68}ο» 710 τυ ἴγιιι8. ὅροι. (ἔδιη. Ὑ ἘΒΡ ΒΗΘ ΙΠΟΝΊΡ ΔΕ, Βα. ῬιΙεοοίοαε). 

Ν 6116. νδ}18. βρθοῖθ ἀϑ' π16 θβϑιηϊηδῦθ, 1] τηΒ6010 οαΐδηθο τηπιθοϑο 46] ΙὩΡΌγο ὃ πιου- 
[οἹορ!οδιηθηῦο ϑβδϑδὶ τηοαϊῆοδίο, ἴῃ ΘΟΠΊΡ]6550. ταὶ πηθηΐθθ ἴῃ ϑυΐθα ἄδι ὑγου δ 566 5010 
49116 ὑτϑοθθ, 6 αἰιθϑῦθ ΠῚ ΒΘΠΊΡΓΘ, οἷοὃὸ ΠῸΠ ἴῃ ὑδύθ 16 τϑρίοηί, ποίύξαιηθηΐθ 6 οουΐα- 
τηθηΐθ αἰ ΘυθηΖία 111 : ΡῸΡ ἀθϑῦθ γϑρΊοηὶ, Θοπ|6 ρα16 ΡΘΙ 16. ΘΟΠΟΒΟΘΗΖΘ ΒΟΔΡΒΙ5ΘΠΠΘ 
9118. πη υϑοοϊαύαρα, 46] ἸΔΡΌΡοΟ ποὶ Ομ γούθουϊ, ταὶ ρουτθύδο Αἰ ΠΌπάθυπιὶ το αὐ γαιηθηΐο 
αἱ ῥἱὰι ὁἢ6 Ρ6 αὐτὶ ογαϊηὶ, 

Πλιϊηοϊορίμιϑ. --- 1,6 ἀθ ἸΔΌΡΤα σοῦβὸ 16 Πἶπθ8 πιθάϊδπδ, ΒοπῸ ἀθδαϊ τηθπὸ 1.6 οἷ 6 
8110 ῬΑΡΕ ἸΔΡΘΡΑΙ 1 : ΘηΌΓ ΠῚ 06 ρυθϑθηύδπο τ τῇδ τηϑάϊαπο, ἢ 4α816 ἃ] ΙΡΌΤΟ ΒΌΡΘΥΙΟΤΘ 
51 ῬΡΟΪαηρα ἴῃ δῦ ἤπο ἃ ἀϊνί4ογ6 ἴῃ ἄπο πιθὑὰ Ἰὼ τἱρίθσαίατα ἃ Ῥϑαϊρ]οπθ Πἰτϊδαηΐθ 
Ἰη θυ ]οριπθηΐθ 1᾿ ἀρουτιρα Πδ5818, υἱρίοσαίατα οαραυθογ ϑίίοα, ἀοὶ ΕἸποϊοῆ ; ἴῃ ΘΟΙΡΙΒΡΟΙ- 
ἄθηζε, 46] ταῦθ ππϑποθπο π᾿ Θπύνϑπη 6 16 ἸΡΌτα 16 ρ ΐδπᾶο]ο ΤΠΌΘΙΡΑΓΘ, ΒΌΠῸ 855010- 
ὑδιηθηΐθ ταα!τηθηῦ 1 1 [01116011 ΡΘ]οβί. 

ἢ ἸΔΡΌΓΟ Βαρθυῖορθ ἴῃ ὑαύίδ, ἰὰ βιὰ ϑδίθηβδίομθ ργθβθηΐθ ὯΠ ἸπϑΡρῖπθ Πἰθόγο 16ρ- 
βου τηθηῦθ ΘΟην 0880. Οὐοιραΐο 4818. Ζοπδ, αἱ ὑγϑηδίσίοπθ, ἱ οαΐ Πχἱ] ϑμ θυῖοῦθ 6. ροβίο- 
ΤΊΟΥΘ ΒΟΠῸ βορῃηδθ! ἀδ ΒΡΙΡΌΪ διηιβδὶ. ΠΟ τϑυρίηθ ΠΡΟΓΟ 51.118 Ῥᾶγίθ πιϑάϊδπὰ 46] 
ἸΔΡΌΤΟ ἸηθιουΘ ὃ ρθγ0 ᾿θρρουιπθηῦθ σοηνθαβο ἴῃ αἰζο δᾶ πα ὑπὸ ΒΡΘΗΒΟΥΘ 8] αυδηΐο 
ΒΌΡΘΓΙΙΟΡΘ ἃ 6116110 4611) ρου ζίομθ ἱπητηθαϊαὐαχηθηΐο ϑοὐξοβίαπίθ 6] ἸΔΡΌγο, ἵπ πιοάο 
ΟἾΘ. 9580. Π6110 ΒθΖίοηϊ βαρ} δἱ ργοβοπία βούδο ἴοσπια ἀΐ τπᾶ ΘΒΡΟΘΟΙΪα, [πη αύδ 
ὯΔ] γϑϑύο 6] ἰδῦῦτο ἄὰ ἀπὰ βοϊοαθατα ἀπθθιυΐοσθ 6 ἀ8 πὲ Ῥοβῥϑγϊοτθ. 5.116. ραν 
Ἰαῦθ8}1 46] ἸΔΌΌΙΟ ἰηΐθυίουθ 11] τηϑγρίηθ ΠΡΘΓῸ ὃ 60Π1Ὶ0 βοαναΐο ἅδ᾽ πῇ βοῖοο ἄθοου- 
Τθηΐο ἴῃ αἰγοχίομθ ἔγοηύαϊθ, 80160. οθ νὰ δρριοίοπδαπάοβὶ νἱθρρίλι ἴῃς ργοβδί πη ὰ 
4911. ΘΟΠΙΠΊΘΒΒΊΙΡ ; 1] ΠΠπ||9 δηὐουῖορο 4011. Ζοπᾶ αἱ ὑγαπβίχίοπθ ὁσοαρδ πῃ ρίαπο Ῥἱὶ 
ΑἸΐο 46] Τἰτηϊῦθ ροβύθυϊογθ. 1] τἰγϑϑύπηθηθο οαΐδηθο 46116 ἄπο ἰὩρΌγα οὔνο ἃ δοπρί8- 
ΤΆΓΘ ἼΠῸ βύγαῦο ῤυϊβϑίπηο αἱ [Ὁ]Π10011 ρϑ]οϑί 90110 τοαὐϊνθ ρῃἰθπᾶοῖθ βϑρϑοθθ Ῥιὰ 
βύϊραῦθ 6 ψοϊατηΐποϑθ ἃ] ἸΘΡΌΡΟ ἱπίθγίουθ, ϑοοο!]αῦθ 16 ἀπ. 8116 αἰΐτο 6, βούνοπύθδηῦ δὶ 
ΤΟΠΠ6Ο]1, ἀπὸ ὁ ἄπθ βύγαθὶ 461190 οαΡα ον ϑυϊοιθ ρο ἰαηάο]ο ΟὐΤΊΘΟ] 811, ᾿θρρθυπιθηΐθ 
ὁοηθοῦῦθ 58] ἸοΤῸ 8880 [Θπασνβαάῦσπ (8)], ἃ ραρϑῦϊ πιυβοοϊανὶ Πἰϑοῖθ αϑβαὶ τοβαβύθ, ἃ 50- 
οὔθύο ἄθη80, 616 ταρργθθθηΐδηο ἕοτπιὸ τηοαϊῆοαξο αἱ σ απο 16 Βαδονῖρανθ. Θαθϑῦθ σ᾽ ΐδη- 
ἄο]6, ῬαγΘ Ρῥἱλι βυαρραῦθ 6 βυϊραῦθ 8] ἸΔΡΌΓΟ ἰμίθγίοσθ, ποη δυτίνϑπο Ῥογὸ ἢπο 8] 
ΤῊΔΓΡΊΠΘ ΠΠΡΟΙῸ 46] 1800 ΡῸ, πιδπίθηθηοβὶ ἴηνθοθ, ὩΠΟΙ6 18. ῬΥΪΠΙΘ 56110, δ ἀηδ οοΥγΐδ, 
ἀἰθύδηχε, ἀδ, ἀαθθῦο 6 ποθὴ ἰηύθιθθθθηο ραπίο ἴὸ βύγαθο ἅ6116 ἤργ πιιθοο! αὶ ΟΥ̓ ὈΙΟΟΙδΡῚ; 
τηϑηδη0 ΘΠ αὐδο 8.19 ρϑυ δ] πηθά απο 46116 ΙΔ ΡΌΡα, οὐθβόοπο αἱ νοϊαπιθ ρουίαηϑοσὶ νϑῦθὸ 
1] τηϑγρῖπο ϑθυθηῦθ 46] ἰΔΡΌΤΟ 6 Ὑθ80 16 ριιδποῖθ. 

ΝΘ116 ἀπὸ ἰθῦτα βοπὸ πούξαιμηθπύθ αἰ θυθηχίαν ἱ ἄπθ ϑἰϑύθηνὶ ἀϊ ἄρτ οὐριοοϊανὶ 
96. ΤαΪΔ]1, απθϑῦθ αἰ δἰ π6 ἃ ἄθοοῦβο ἀἰβοοπάθηξο οὐ ἀϑοθπάθηξο τἰβρούθ ναπηθηῦθ ρὸν 1 
ἸΔΡΌΡΟ Θαρουΐοῦθ 6 Ρ6. 1᾿ Ἰπΐουίουθ. Π)6110 ἤθγθ οὐ ἱοο]αυ! δ] οιηθ Ῥάββϑδηο, 8π0η6 6] 
ἸΆΡΌΓΟ Βαρογίονθ, ἀὰ ἀπ Ἰαΐο 4]1᾿ ΑΙ Ρο ἅ6 118 1ἰπθᾶ πιδάϊαπα, πο ΒαΡοπᾶο ααϊπα!ϊ Ἰηὐθν- 
ῬΕΖΙΟΗΘ; [8 ΤΠΒΡῬΊΟΥ Ῥᾶγρύθ ρουὸ ὑθυτηΐηδ 8118 σοπδ αἱ ὑγαηβίσίομο δα 118 οαὖθ, ἸΠοΡῸ- 
οἰδηάοϑὶ ϑαὰ ἰηὐγθοοίδηοϑὶ νὰρίδιμθπῦθ σοη ἤΡΓΘ ΟΥ̓ οΟΙΆΡὶ ῬΓΟν ΘΗ θη 48] Ἰαῦο ορροβίο 
Ὁ 005 ἤθρνο ἀϊδοθηάθηθ 4816 Θαγ Πρ πὶ πδβ8]1, ρυΐτηα. ἀἱ Τϑθδίαηροῦθ ἴα πθα π16- 
ἀϊαπα. ΑἹ ἸΆΡΡτο ἰηΐϑυίογθ Ὡθθίδπιο πιπδὶ ἀϊβροθίσίοπο ϑηϑίορα ἴῃ απϑηΐο 6116 5010 ρο6}}9 
ἤργΘ ΟΡ ῬΙΘοΙαρὶ, ϑρᾶγρ ΔρΊ1 αὔθ ἔρμα πιθζο 8116. γα 1811 6 βροδύαϊο ψϑῦβο 11 ΠἸτηϊ08 ροβίο- 
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γἴοσΘ 6118. σζοὴϑ Αἱ ὑγϑηβίσίομιθ, αὐΐγανθύβαπο ἰὰ ᾿ἰπθα τηθαϊθηθ. [6 ΕΡγΘ γϑα 8} δἱ 

Θομηροῦίδηο. δηΔΙορϑιηθηῦθ π6}10 ἀπ ἰαθ τα Θβϑανροηἄοϑὶ 8118. οαὐθ, 811 σοηδ ἀϊ ὑγϑη- 
βἰζίομθ, δὰ δῆοθθ, ΔΡΡοπααπύθηιθηὐθ, ΒΡΘΟΙΘ Π6116 ραυῸΪ Ἰαύθγ], ὁοη ἔϑβοθύθ αὐύγανθν- 

ΒΘ, 4116 τηποοϑᾶ; 11 οοπὐγιθαύο ἀθ6116. τηυβοοϊαύανα, τϑαάϊα]θ 4118 οαΐθ ὃ αἰ ΠοΠπηθηΐο 

αἰπηοβύγθ: 16. π6116 ρογζίοηὶ 1δῦθγα]}1 ἀ6] ἸΔΌΌΤΟ 1 ΘΓ ΊΟΓΘ ῬΘῚ 18. ργθβθηζδ 46118 ΠΌΠΊΘΡΟΒΘ 

Β θη άο 18. 6 βϑὶαῦϊν! [Ὸ]Π10011 βὐγούβαμηθηΐθ βου! ρ δέ]. 

Τῃ απδηῦο αἱ ἔδβοὶ τηυβοο αυ} ου δηθο- 0051 [ἃ αἰθροϑι Ζίοηθ π6 ὃ ϑρθοϊβϑὶτηθηΐθ 

Ἰηφοροββαηΐθ 6 ἀΐνϑυβε Π6116 νυ 16 ΤΘΡΊΟΠΙ 46] ἸΔΌΌΓΟ ΠπΟΠ 5010, τηϑ. 1ϊ τιοᾶο Αἱ] ργυθβθη- 

ἔδυβὶ αἱ ἰα! ππὶ ἔδβοθυθ, ἃ οαϊ ραγΘ οομηροῦθ 1] βἰρηϊῆοαίο ἀϊ οαὐὔαπθο-τηοοβὶ, ὃ ΘΠ 0 ἢ 0 

αἰ ουρθηῦθ ἀα ααϑηΐο ὙΘηη6 ἤποῦϑ, οϑϑουναῦο ἴῃ ΔΙ ΟΡῚ ΟΥΑΙΠΙ αἱ πηϑ 1 ΟΥ]. 

11 Ππθῶ τηϑαΐθηδ 46] ἸΔΌΡΓΟ ἰπίθγίοσθ θα πῃ ὑπύθα, ργοβδι πη δὰ, αἱ ααοϑῦδ, οἱ 16 

ἴθ. Βοᾶγ86. ΠθγΘ οὐ ῬΊΘΟΙΔΡῚ ποπ ἰπὐθντούίθ θα οἱὔρθ 8116 θυ πη πϑχίοπὶ οαΐθϑηθθ, ΤΠ ΡΡΊΠ]Π 
8 ΤἸηῦοο86 4610 ΓΘ. ΟΥ̓ΒΙΘΟΙΆΤῚ ἀ6110 βύθϑβο ἰαΐο ο 46] 1δΐο ορροβῦο ο ἅ6116 αρβοπᾶδῃ- 

Φἰββίπιθ ΠΡ ἀϑὶ πηι80011 γϑα 1811, εἰϑαϊ απο ὁοη ρτᾶπαᾶθ ουϊάθηζ, ἴῃ ἰϑρθοῖθ Π6116 βϑΖίοῃηὶ 

ΟΥ̓ΙΖΖοηὐΔ11, αἱ ἐμβοθύθι τη αβοο αν ἀθοουτθηῦ οοὰ. ΟὈΠ] αἱ δὰ ἀἰνοῦβδα 4811. οαὖθ, ονθ 5] 

Ἰπογοοίθηο ΟΟΙΠΡ]οαδαπηθαῦθ οοἱ ἴα βοὶ ρυῖπηδ, δοοθηπα, 8118, τη δ ηἼ θο]α, ἀα οαἱ Πδηηο 

ΟΥΙΘΊηΘ, οοΙη6 πὸ γαΐο ΡΟ αἱ νυ] ἤοδι 6 1 ΒΘΖΊΟΙΙ 41 δὶ, Βα ]ῦο ἃ Ἰαῦο 46118. ΠΠπθ8 τηθ- 

αἴδπδ: ὑδ}1 ΠΌΤΘ ΘΟΥΓΙΒΡΟΠάΟΠΟ αὐ] Π6] οοτΐο δἃΪ πηυΒ0011 ᾿ποΙΒΊνῚ ἰΠ ΘΓ ΊΟΥῚ ἀϑὶ ῬΕΪπιδή!. 

6. ἤργθ ΒΌΡΘΙΙΟΡΙ πᾶηποῸ ὑπ ἄθοθουῦθο απ851 ΟΥἸΖΖΟΙΐΑ]6. ὁ ἰθροουηθηΐθ οὈ]αυο πῃ ἀνϑηθὶ 

θα 1η Ῥᾶ8580 4818. τηϑπα!θο]δ, 8118. οαὖθ 6 Τ᾿ ΟΠ αα δὰ δαμπηθηύδ, απδπῦο ρῥἱὶ οἱ δ]]οηδᾶ- 
Ὠϊδῖλο Αἱ τηᾶΡρῖπθ Εἰ 600, ἴῃ βυιΐϑα, ὁῃ6 16. αἰ ίπηθ ἤθγ6 οοἱρ θ᾽ μ6116. βϑχίοπί μϑπηο τ 

ἄθοοῦβο αὐϑδὶ νϑυ δ] τηθηΐθ αἀἰβοθπάθηΐθ. Ρουίαπάοοὶ ἴηνθοθ ἴπ δἰύο 6110 5ΡΘββο Θ 

4911. Ῥουσίοηθ ἰἰθθῦα 4168] ἸΔΌΌΤΟ, 8] ἀἴβορδ οἷοῦ ἀ6] βοῖθο ἰϑθῖο- σϑηρῖνα!θ, [β]6 5ἰ- 

βύθτηδι ὃ βθῆζει 1 οΡαΖίομθ, πϑυῤαπιθηῦθ, ομἸυδιηθηΐθ οομὐϊπαθύο δ, πη8, 56116 βύρεαῦδ 

ΑἹ Ῥίοοο! ἔδβοθοθ αἱ ἤργθ πλαβοο αν βὐτιαύθ, 16 αὰ8}}1, ΒΘΠῚΡΓΘ Θοπδί ἀθυϑῦθ Π6116 ΒΖ ΟἢΪ 

Βϑριθῦα]}, βόπὸ ἀϊγούθθ οὐ] αυθηηθηῦθ ἰπ αἷδο θα ἴῃ ϑἀαϊθύγο 48118. οαὔθ 8118. τηποοβϑ. 

ΤΑ] ἐαϑοϑῦῦ οἱ ὑσόναηο π6] ἄθυμηδ, 4611. σαῦθ ΠΘΡῚ] 1 ΡΟ Ζ] γα 1 Ἐ0]Π10011 τααϊπηθη- 

α]1, ομ6. αὐδογῃΐθηο ϑϑβίθηθ 8118. ὑθυτηϊηϑζίοθ 46110 ΠΡΥΘ ΑἹ ΑἸ] δἰβύθιηϊ, 8110 βῦθβϑο 

τῇοᾶο αἱ ἀπ68}}} οΠι6, ρἱὰ ὁδα ἀδ] πηθηύθ, ταρρυθβθηύϑηο δ ὑθγ ] ΠΖίΟΠ8 ἀϑὶ τη 856011 ἱποῖβίν!. 

Ἐ551 νσϑπηο, 5011 οὐ ἀϑβοοίϑιι δα αἰγὶ ἐαβοθῦθι, 811 σοῦῶ αἱ ὑγαηδίχίομθ, τὶ ὑαύνα, [ἃ 5118, 

δΙΡΊΘΖΖα : αὐ] π6] πδηπο πη ΟὈ]αυ ὰ, οτθϑοθπύθ αὐϑηΐο Ὀἱὶ 51 ΘΟ ῃΒ᾽ ἀθυαπο ἴδϑβοὶ ΓΟ βϑιμηΐ, 

8118, ἸοῦῸ οὐἱρίηθ, δὶ Ππηϊῦθ δηύθεϊογθ αἱ ἀθυῦδ, Ζοηδ, ἴῃ. συῖδα 6Π6 16. ἤρτθ ῥἱὰ Ῥυοβϑίπηθ 

8] τηϑρῖηθ ΠΠΌΘΓΟ βοηο πούθαπιθηθθ δϑοθηαθηθ: ΔΙΘαΠΪ Τα ἰαβοϑὺν, ὁ ἤργθ ἰβοϊαΐθ, 

γΔΏΠΟ ἴηνθοθ 8118 ραγύθ ἃ] 410118. τηπποοβϑ. [πῃ ΘΟΙΉΡ]6550. ρογὸ, ρ6᾽ ααδϑηΐο ουἱ θη, ἰὸ 

ΒΨ ΠΌΡΡοΟ αἱ 0811] ἔαϑοθῦθι ὃ πηΐπουθ αἱ α119110 ἀοὶ ἔδβοὶ ἱποίβινὶ. ΑἸ ίδιηο ααὶ ἀπ ἀἰβροβὶ- 

σίομιθ 16. υἱοουᾶθ δθθδὶ θθπ0 αὐϑηΐο ΔΟΡίδιηο νϑᾶσΐο π61] ἔϑίο ὑτηϑπο, 6 ὁΠ6 ποὶ 

γϑάνθυηο ϑηθογδ ϑριθοαῦδ, πὶ ΔΙΓΡΙ ογαϊηϊ : ἀπ ἘΡΘΟΙΘ οἱοὺ αἱ πη ΡΥ Ζίοπθ αἱ ἔαβοὶ 4611 1π- 

οἰδίνο π6 118. Ἰοῦο ὑοὐα!ὐὰ, Π6118, Ῥουζίομθ Πἰθοτα 46] ΙΔ ΌΌΓΟ. 

ΑἹ Ἰαῦϊ ἀ6118. Π1πθὰ τηθάϊδηδ, 18, ἀἸβροβίζιοημθ ἀθβογι δα οθϑδδ ουαδαθαιηθηῦθ ὁ Ρ6 1 ἰὸ 

ΤΏΘΠΟ 51 τϑηᾶοπο πα Θ ΘηΖΙ 11 16 ἥθγο ἀθοουγθηθ ἀ8118. ὁαὐθ 8118 τηπποοβδ, ΘΟΙη6 60η- 

ὑϊηπδχίοηθ 461160 ΠΟ 46] πηιιβ0010 ἱποῖϑινο: ο0η οἷ ῬΘΡΡΘΌΡΘ αἱ ἄονϑι 8 θυ πη81 6. 1᾽85- 

ΒθηζΖδ, αἱ ΠΌΤ οὐδ Πθ0- ΤΠ 6056, 5886 ΠῸΠ 6ἢ6. απθϑῦθ ΘΟ Ρ8Ι0ΠῸ Θ0ΠῚ0 ἀἰθροβί Ζίοηθ παονϑ, 

Ὁ 66 Ρ6} ἴο τθη0 ποη τηὶ υἰϑα δ, οσβουναῦδ δ αἰ ὑγὶ, πὸ ἀδι τὴθ ἴῃ 8]0}Ὶ ΟΥ̓ ΑἸ] αἱ τηϑπι- 

τηϊἕθυ!. Ταξαθεϊ, ἴῃ σαθῦθ 16. ϑϑχίομὶ 4ἃ τὴϑ θβϑριίῦθ Π6116 ραυϊ αὔθ! αἱ ρρθοο ΐ 6561η- 

ῬΙανῚ ἀϊ Πρποϊορίιιδ, ΟἸΥΥΘ αἱ ἀπ δἰβύθιηι αἱ ἤθυθ τη βοο αν! ΟΥ̓ ΘΙ ΘΟΙΑΓῚ 6 τα ]8}1, απθβῦθ 
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αἀἰθροβῦθ νϑηὐγα! πιθηῦθ ἃ 4110110, Θδἰβύοπο δ] οαη 9 5080 ΠΌΤΘ Ἰπ ΒΟ. 181} βυρίαῦθ, [6 απδ}, 
οΥΙβπαῦο 48] ἀθυτὴᾶ 4611. οαΐθ δα ἀπ Π1γ 6110 οἷ. ΘΟΥ Ἰθροπαθ 811’ ἱποῖΡοα ἃ 46 1}10 6118 

τἹΠοθϑίομθ πιιοοβῶ 18010- ϑΘηρῖνα 6, ἃ Ἰἴν6110 οἱοὸ 46] τηδυρίηο δάθροηύθ 401 ἰθΌτο, 5ὶ 

Ῥονύβῃηο ἀδρρυῖπηα οὈ]Π] απδιηθηΐο ἱπάϊοῦγο δα ἴῃ 100, ἀθοιδβδμᾶο ἱ [0]]16011 ρϑ]οβὶ ρϑι 
1ο Ρἴὰ ΟΌΠ αὶ ἴῃ Ὀᾶ580, 51] δββοοίϑηο ροβοῖδ 8116 ἤγθ νου δ! παθηΐθ ἀϑοθπάθηθὶ 46] 

ΤΠ 500 απϑᾶταθο, ἀθοονυθηθὶ ϑαὉ100 ἃ] ἀϊβούνο 46110 οΓἰδη 016. σαάον ἴθι τηοα!βοδίο, 

6 60η 4089 5] ρΡογύϑηο ἴῃ 100 6110 ΒΡ ββοῦθ 46] ἸΔΌΌΓΟ μ61 αὐδιδνθυθαο μοὶ --- 6 αἱ 

οἷὸδ᾽ τὴ ΥΠαβοὺ ΘΟΗΝΊΠΟΘΡΊΙΪ 8010. [πΠ ῬΟΘΙΘ ΒΘΖΙοΠὶ -- [ἃ τηϑβδδ 461] ΟΥ̓ ΘΟ] 6. ὁ ρογῥανδὶ 
Ὁ] ἀθηπια 46118. πιποοβᾶ. Οιθϑυ βοῦν! ἀθθαη0Π0. Ὠ6] ΘΟΠΊΡ]0880. 46] ἸοΓῸ ἄθοουβο ἴδ 

ἤρυτα αἱ ὑἢ Ζ: Β0Π0 ΟΟΡΡΟ βθβδὶ βΒοδ δὶ, ΠῸΠ 51] ΥἱΓοναπο 4116 οὐἱσίηὶ οαΐᾶπθο π6]18 
Ῥατίθ αἰῦα ἀ6] ἸΔΡΌτο, ποη ὃ δα ίανία ΠθΠ0 ΟὨΐαγο 1] δἰρηϊῆοαῖο αἱ γύγαο ομίαγιοο-ηνῖι- 

ὁοϑαᾶθ ἰαδῖϊ, αὐ18}1 ποῖ 16 Δ ίϑηηο ἀθβουῖυτο πὶ Ρυϊπηδίϊ. 

ΝΟΙ ἸΔΡΌΤΟ Βαρθυίοῦθ ὑβονίδιηο 5.118, Ἰηθδ τηϑάϊαηα τππ οοιπρογῥαπιθηΐο ἅ6110 ἤΡΤΘ 
ΤΠ] ΘΟΟΙΪΔΙῚ πτη Ῥο᾽ Ρλι σοΙηρ!Ιοαῦο ὁ.6. ποπ ἃ] ἰΔΌΌΓΟ ἰπ ου]Ογ 6 ῬΘΥ ἱ Ταρροναϊ ἴσα ἴα ταὰ- 

Βοοϊαίανδ, 416110. ΠϑΡΙοἱ 6. 4611 46] ἸΔΌΡΓο. 811ἃ 1ἰπθῶ πιθάϊαπδ,, οἸἐγ6. ἃ βθαῦθ6. ΠΌΤ 

ΟΥ̓ΒΙΘΟΙΑΙῚ ποη ᾿πύθυτοῦίο, βροβύαίθ σϑηίγα] θηῦθ ΘΟ ΤῸ 18. σοπα ἀϊ ραβϑαρρίο, νἱ ἤδηηΟ, 
ΘΟΠ6. 8] ἰΔΌΌΓΡΟ ᾿πέθυϊορθ, ΠΠΊΘΡΟΒῚ ἱπύθϑοοὶ αἱ ΠΡγΘ ΟΥ̓ΌΙΟΟΙαΡΙ ; πηϑηοδπο ἰηγθοθ ἤριο 

ΤΑΙ, 560. ῬΌΡΘ ΠΟῚ 51] νορ]οηο ΘΟηΒ᾽ ἄθυΡαγθ ὁ01Π16 [81 ἤριῸ ἑουῥοιαθηῦθ ΟὈ] 416. ἀρρϑι- 
ἐθηθηθί 8διἃ ἢ ἸηΠ80010 σοτηπη0 8] ρδαἰρ]οηθ 49] πᾶβὸ δὰ ἃ] Ἰαθῦγο. ὯΪ ϑρϑοίδ!ιθηῦο 
Ἰηδθυθϑβδηῦθ ΡῸΡ ποὶ νἱ Πδ οἷ10 48] Ππηδβ06118: 59 ΒρΘΙἼΟΥΘ ὁ πη ρ}10 4811 οϑ80 ἱποίβίνο, οῃ6 
6116. Βθχίοηϊ βδϑ δῦ} 1 σοπΊραΡο δυο ἀουβα!πθηῦθ ὁ Βα ρϑυ]οστηθηΐο 8118 Τρ θραύαιϑ, 
Ἰαθίο- σθηρῖνα!θ, 5 αἰδύδοοδ, τη το ιιϑύο βἰβύθηηδ αἱ ἤθυθ ἀϊγοῦίθ 'π πιδδβίτιδ, ραγύθ γοὺ- 
σα] τηθηῦο ἴῃ 10 ονθ ὑθυτηΐπαᾶπο 8118 Ῥᾶ86. 46] ρϑᾶϊρ] πο ργθάοιθο: αἰύγο ἤρΓΘ ΡῬοτὸ 
ἴπ ΠΠΪΠΟΙ ΠΌΤΠΘΡΟ ΟΥ̓ ΘΊπα πο 4818. ἔϑοοῖα, σϑηῦτα]6 ἀ9]]᾽ οβϑο, 5ὶ ρογίαπο οδ] α αϑηπθηΐο 
Ἶπι ἀνϑηῦ! οὐ Ὁ}1᾽ Θβύθυπο ὁ σῶπηο ἃ ὑθιτηΐηαγ 6. 8118, οὔθ ἔΡΔΠΊΠΘΖΖ0 ἃ 67] Βοαγϑὶ 6 ταᾶί- 
τηθηδα}} {ΟΠ 1601} ρο]οβί. ΑἸσιπο αἱ αποϑῦθ ἤρνο ἐουβοιηθηΐο ΟΡ] .π6, οορίο ΘΟΡΡΊΒΡΟΙ- 
ἀθηδὶ ἃ ἀ11010 ἀθβουυθ. Π6]1ὦ τηθαθθίπηδ, τϑρίοπο 46] ΙΔΡΌγῸ ἰπίθυϊουθ, 5] τἰϊσοναπο 
ἴηι. οὐδ! ΔΠΟΗΘ. Π6]10 ΒΡΘβϑοῦθ 46] [θΌτΓο, ἐγϑιητηἰϑομίαθθ 6 γαυρίδιηθηύο ἰπὐγθοοίαξο 

60116 ἤργθ οὐ ῬοΟ αν : 9556. 5ἱ αἰ θυθησίδηο ἅδ, 46110 461] ἸΔΡΌτΟ ἰπίουϊουο ῬΘῚ ἴὰ Ἰἰοτὸ 
ΟὈΠ απὸ Ρον τίροῦθο ἃ] ρίδπο βαρ δῦ !θ. ὁ βρθοίδ!πηθηίθ ρθν 18, ἱριθρο]αρ θὰ 46] Ἰοτὸ 
ἄθοοῦβο, ὁἢ6. 16 γϑθηᾶθ ρἷϊι αἰ Π61}1 ὦ ἀϊδβυϊπηρτιουϑί. 

ΑΠΟΙΘ. 8110. ῬΑΡΕΙ ἸΔίΘΡΠ 40] 1ΔΡ}1Ὸ Βα ρουίογθ τηΐ τἰαβοὶ τἰηὐνδοοίαρο [ὰ αἰθρο- 
βίζίομθ ὑτοναῦα 8] ἸΔΡΌΤΟ 1 οΡΙΟΓΘ; ααἱ ΡαΓΘ θϑίβύοπο οἱοὸ ἤθιθ 116, οὐὔἱϑίπαθο 4411 
οαῦθ, 51 ὁοηπθύθομο 60110 ἤρ10 ἀθὶ πιιβο0 11 τ 18} ἀθοουγθηθὶ Βα ρου οἰ πηθηΐθ οα 8ι- 
Τῖνϑηο. 60 ατιθϑύθ 8118 ζοπᾶ αἱ ὑγϑηβίζίοπθ οᾶ 811ἃ τπποοβᾶ. ΤᾺ] ἤργῸ βοπο ἱπααυθρίδ- 
τηθηὐθ Οἱϊι 5οδ 86. ὁΠ6. 8] ἰΔΌΌΓΟ ἱπίθυϊουθ, ονὸ ΡΓῸ ΠῸΠ 50π0 ΔΟΡοπαδη : ἃ] ΙΔΡΌΓο 
ΒΈΌΡΘΙΟΓΡΘ ἰδ αἰβροβίζίοπθ ρυϑάθυψα ποη ἃ νἱβί 0110 πὶ δαδύθ 16 βοζίοηϊ. ΟἸύ"6 18, ὁοτηπιθδ- 
ΒΒ, ΠΟ ΤῊΪ Τ] 1ΒΟῚ ὑροναρθ ἤΡΓΘ 8110 α8}} ρούοβδὶ οὸπ οορίθζζα, ἄδνθ 1] βἰσηϊβοαίο αἱ 
ἤῤγαθ ομέαγιθο-Ἰηοοϑαο. 

Τοθρογιιφο ὁ Ἰοβρογ ο. --- Τὰ αιθϑύϊ ἀπ ΟἸρουθουὶ 1ὰ οοπίου "δ Ζίομθ οϑύθυ πᾶ 6 
1ὰ. βῦραθνανδ, 46] ἸΆΡΌΤΟ βοπῸ ριθ880 ἃ ροθὺ ἰΦοπθίομθ: ἴῃ θηύρδμ Ὁ] 1] ταῦθ τηϑάϊαπο 8116 
ἅπθ ἰΔθΌΡα ὃ ἀθθδὶ τπθπὸ ουϊάθηΐθ οὁΠ π6] Ἰυμιοϊοῤῆηιδ: 16 ἸΔΌΡτἃ ρου, βρθοϊδτηθηῦθ 1] 
ΒΆΡΘΙΊΟΓΘ, 50Π0 πηοῖδο τ ἀούψθ βι11. ραγῦθ τηϑᾶϊα ρον γτἰβροῦνο 8110 ρανεϊ Ἰαθθυα!ῖ, ἴῃ βὰρ- 
Ῥογίο 46116. ἀπδ]1 11 80100 Δ ῖο- σοϑηρίνδίο (αβοῖνο φιαρηοίαϊ) ὃ ἀδθαϊ ργοίοπαο. ΝῸ]16 ἅπιο 
ἸΔθΌΡα 1ὰ τηπιϑοοϊαδιιτα, ΟΡ ΙΘΟΙατΘ ὃ ροὐθηξοπιθηΐο βυ]αρραῦύα, ρῥἱϊ τορυδία οὰ ἀρρατῖ- 
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βοθηῦθ 6116 ποὶ ΒἸποϊοῇ, [,ἃ πηπιβοοϊαύπνδ ταϊα]6 ὃ ρατο πούϊαιηθηῦο αἰ ουθηζίαΐα ΒΡΘοῖθ 
51.116. ρδΡΌΪ Ἰαύθυα]} 46] ᾿ΔΌΌΓΟ ΘΌΡΘΥΪΟΡΘ: 41 ΔΌΡΥ πίθου ἴηνθοθ ἴΘ ἔργο γϑ 81] 
ἈΡΡΔΙΟΠΟ ΒΟΆΡΒ6. ΤΙ αὐ νϑηιθπΐθ ἃ] ἰΔΌΡΡΟ ἰπθυϊουθ 46] Πμοϊορίμια δα ἃπομθ ἴῃ οοη- 
Τροηῦο 46] ΙΔΌΡτῸ βαρουίουθ; δα ορηΐ πιοᾶο ἢ] ἸουῸ ἄθοουβο ὃ ρἱϊι ὁ] απο, πηθηὸ ΤΘΡΌΪΔΙΘ; 

ὍΠ ΤῊΪΠΟΙ ΠΙΙΠ]ΘΙῸ Αἱ ἤΡΓῸ 5] ριιὸ βθβι 6. 811ἃ οαῦθ Θα 8118 πηποοβϑ. 
ΝΟΙ τὐἱνοϑθϊπιθηῦο οαύαμθο ἱ {0]11001] Ρ6]051 80Ππ0 π1θπ0 ϑύϊραν 6616 π6} Ζημοϊορλιια; 

19. σ᾽ ἴδῃ ά016. Βι ἀουὶραγο τποαϊῆσαῦθ 50Π0 ΠΙΙΠΊΘΓΟΘ6. ΔΠΟΪΘ 8] ἸΡΌΓΟ ΒΈΡΟΓΪΟΥΘ: οοπη- 
Ῥ᾽ οββϑ νϑηηθηΐθ 1] ἸΟΡῸ οὔγ] 6010 ῬΡΆΓΡΘ ῥ]ὲ οἰ οοπγοϊαῦΐο, βἰοοϊὸ 16 βοζίοηὶ βδρὶυὑ8}} 10 6ο]ρί- 

Β60η0 ἴῃ ᾧγθ ὁ απδύδΡο ρηὐ!. ΟἸ 16 ἃ οἷὸ ποὶ τἰγοθυϊπηθηθο οαΐαηθο 6116 ἸΔΡθνα βρϑοὶθ 

ἨΘ110 ῬΑΡΟΪ Ἰαΐθρα]] νἱ πϑῆπο ῬαΓ6 ΤΑῚ [Ὸ]Π100]1 ΡΠ οτὶ οανουποϑί. 
16 όναο ον αηποο-ημίθοοϑαθ, Ἰη γ᾽ βδτηθηῦθ ἃ ἀπδηῦο ΔΌΡΙ Δ ΠΟ ὑγοναῖο πὶ Κμοίορηιδ, 

6] Τό ΒΟΥ 0 Θ 116] Ἰ68 6) 10, 5010 ἀι558ϊ ρίϊι θυ ἀϑηδὶ ἃ] ΙΔ ΌΌΡΟ Βα ρου ῖουΘ ο6 ποη 811 1π- 
ἕϑυῖορο, ΠῚ ἸΔΡΌΡΟ ΤΠ ΘΡΙΟΓὸ 5.118 Ῥᾶτῦθ πηϑάϊϑηδ ροβϑίθᾶθ ἀπ Ἰηδυρίπο ΠΌΘΓΟ ἸΘορουτηθηΐθ 
ΘΟΉΥΘΒΒΟ, Ππηϊταῦο Δη θυ ]οστηθηΐθ ΘΟ 116 ροβύθι]ουηθηῦθ ἄθ πᾶ ΘρΘοῖθ αἱ βοϊοαύαγα: ἴῃ 

ΘΟΥΤΊΒΡΟΠ ἄθηΖβϑ, 46] ΠΠτη108 δηξθυῖουο 6118, Ζοπὰ αἱ ὑγαπβίχίομθ νἱ ἤϑηπο δὶ στοβϑὶ 0160 1] 

ῬΘΙΟΒῚ ᾿πηρὶ δηὐα ] πιούο ΟὈ]Π] απδηηθηΐθ 481] αἸῦο ἃ] Ῥαβ580, 4811 ανϑηθὶ 811’ ἰπἀϊθίρο. ΝΘ 110 

ΒΡΘΒΒΟΙΘ 46] [80 ΡΟ, ὁδι 8] θη 6 8] 50100 1810 -Θϑηρῖνα!θ γἱὶ Πϑηηο Δ ΠΟ 6 η6] ΠΤ Βρον 0 

Θ. 19] 768,06} {10 ὙΟὈτι5 155 1 ἔα 801 αὐδγανθυβδηθ ἃ 61] ἱποϊϑίγο, οοπ ἰάθπίϊοὶ οαναῦίοεὶ αἱ 
4161} 6] ἸΔΡΌΙῸ Ἰη ουἼοῦΘ 46] Πἠγιοζοριι8. ΜῊΊ ἔὰ ἱπηροββ: 0116 Ῥϑρὺ Τ]οΟποβοοῦῸ οὶ ἐαβοί, 
6ἢ6, Θομ πιδη 0. 1ῃ ΑἸῦο. Π6110 ΒΡΘΘΒΟΓΘ 4611 ρου ζίοηθ Πἰροῦὰ 46] Δ ΌΡΤῸ 1ἃ βουΐθ ἀοὶ 
ἕδβοὶ βορϑίδοθηῦί, ἀββαπηθηο 1] γ]ογο αἱ ἔαβοὶ οαύθηθο-πηποοβὶ, τηϑηῦγθ ἴῃ ὑπξία, ρΡοββὶ- 

τη δὰ 46] τηδΡρΊη0. ΠΡ Θ1Ὸ ππο]ῦθ ἤθγ6. 4611 ΟΥ̓ ῬΙΘΟΙαγΘ ἀβϑίπηοπο ἀπ ἄθοουθο ον οπηθηΐθ 

ΟὈΠΙαα0 ἴῃ ἀνδηνὶ Ρ61" ὑθυτηΠ "6. ἃ] ἀθυπιδ {6118 Ζοηϑ αἱ ὑγαμβίσίοπθ π6 118 ρου Ζίοη6 8π- 

ΤΘ ΊΟ 6, ΟΡΡα 6 8 ποΠ16. 8118 οαΐθ ἔνα ΟἹ Ἰηὐουβυϊζί 46119 οο556 β]θη 4016 ΒΘΌμ 666. ΘΠΠΘ556 

8110. 5616. Βοριὰ γυἱθογάδθο αἱ ἔ01116011 ρ61]οϑβὶ. 
Θ.1ΠΠ16 Ῥαρῦϊ Ἰαύθγα!! νἱ πὰ τὰ πηδΡΡῖπ6. ΠΠ06᾽Ὸ ῥα ποροίαηῦθ ἴῃ ΘΟΠΊΡ]6550 ἰθορογ- 

τηθηΐθ ΟὈ] Ια νΘΓΒῸ 11 νϑβίιθο]ο, ἴῃ βσυῖϑα ομ6 11 πϑῦδο Πἰπηϊΐθ δπύθυϊουο 6118 Ζοηδ αἱ 

ὑγϑηβίΖίοηθ ὃ βἰθπαθο ἴῃ ἢ ῬΙδΠΟ ΒΡ υ]Ο ΓΟ. 8] Πἰπηϊῦθ. ροβύθυϊουο σθηιβθο. Αποθθ Π6116 
ῬΑΡΕΪ Ἰαύθρα! 46] ἸΔΌθΡΟ ἰηΐϑυίονθ ἀθὶ ἄπ ΟἸἰγοῦῦθυ! νὰ ἴῃ ϑβᾶπιθ ταὶ ἔπ ροββί 1} 6 
γΘΡ ἤσαν 6 Ιὰ ῬΓΘβθηζδ, βδ] ὑπιῦὶδ, αἱ βοατθθ. ΠΡΡΘ πη ΒΟ] 1] βύνίαῦο ἰβοϊαῦθ, [6 απι8}}1, ΘΟ πιΘ 

Π6] Ζέἠιοίορλιι8, 81 οΥἸβΊηϑπο ἔργα 511 1 θυβυϊὶ δὶ {011Π160011 ρ6]οϑὶ πιοὶῦο ἀἰβέα πε! 48] τηδι- 

Βῖηθ. 0600, ἀθοοῦροπο ἀϑὶ ρυϊπια ΟὈ] χα αδιηθηΐο ἸηἀἸθῦρο ἔργα 16. πιπηθγοβο σῃΐδη 8016 50- 
ἀουῖραιο πιοαϊΠοαΐθ, 51 8οσοο απο αἱ ἐαβοθῦθ! 46] τι. φαδάναϊο ἀθοουτθηθὶ ραν πηθηΐθ 

ἔρα ΡἿΪ οὔτ] 011 46116. βύθβϑθ β ϊδπ 016. 6 11 βθρίοηο ροὶ πο 11 ἰοτὸ ἀἰβυν θαυσίοποθ. Οαθβύα 
αἰβροβίχίοῃθ, οἷο υ16809 Θυ ἀθη Ἰβϑίτηδ μ61168. ἸΔΡΌ τα, 46] Π ἠμοϊορίμιβ, ὃ ριιγθ, ρθι" ααδηΐο 
ἸΏΘΠΟ ῬΓοπιιηοίαύα, οοϑύθηθθ πο] Κοϑρογιο; ἴτα τηο]ῦθ βϑζίοηὶ αἱ ἰὩθΌτο ἰπξογίονθ ἀἱ 
Ῥοϑρον εἰ. ἀαυ]ἱ 6 πθομαῦὶ, 5010 ἴπ ἢ ΘΒΘΙΊρΡΙδ 6. Θα ἴῃ ααδύθιο βϑζίοηὶ οοηβθοαθνο 
τὴ τ αβοὶ ἀϊπιοϑύγαυα. [ἃ τ ἀασίομθ αἱ [811 ἤΡΓΘ δἱ ριὸ βρίθραν οοπβίβογαπμᾶο ἰδ 
Ῥᾶγῦθ ϑβίριια ρυθβϑὰ 4816. ἤβρυθ γϑά18}1 8118 οοϑυϊαχίοπθ ἃ 6] Ἰ8ΡΌ ΓΟ Ἰηἴθυίονο 46] 17686᾽- 
ἐϊλῖο, τἱάπσίοηθ ομθ, ἀαύα ἰὰ βηϊθὰ ἔλα 16. ὥρθοῖθ οϑϑιηϊπαίθ, τηϑιὶ θυ 06. ἀπὸ δἰαᾶϊο 
ΒΡΘΟΙ8]6. 

Τὰ πηπβοοϊαίανα 49] Δ ΡΌΙῸ ΒΡ ΟΡΙΟΤΟ Π611ἃ 5 ῬΟΡΖίοπθ τηθαϊϑηαδ ὃ ριπ8 βὑγϑὺς- 
δδιηθηΐθ ΘΟ πηθϑϑα 600 8 ΤΠ ΒΟ Ο]ύπι αι 4618 πϑ.1οἱ: 46] τϑϑῦο 11 ἸΔΡΡΥΟ βαρουῖουθ ργ6- 
δϑηΐδ, ᾿ἢ τη ρῖηΠ6 ΠΠΡΘΓῸ [οΥ θιηθηῦθ οοῆνθθ80, 60η 568 151] [ῸΠ]ΟΘΟΪ Ὧ6] υἰνοβυμπηθηΐο 

οαΐδηθο, σοπδ αἱ ρῬαββαρϑῖο τηο]ύο Διηρί, 1816 ἀθ]]ηλϊδαΐα, 5ρθοῖθ ονθ 8ὶ οοῃθίππιδ 60118 
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τηποοβδ, στ 1ῦο αἱ 1δὐϊ 46118, Ἰἰηθα τηϑάϊδηδ, 1] τηδυρῖπθ 1610 51 δρρίαπδ σγυϑἀαξαμηθηΐο, 
18. Ζοηϑ, αἹ ἐγϑηβίΖί9 Π6 51 ϑϑύθῃθ δηοἢῆθ. Ῥ6Ρ τὰ οογύο ὑγαῦθο 51.118 ΒΌ ρου ἤοῖθ νϑηῦγϑ]θ 

461 ἸΔΌῬτο δᾶ 11 Πἰτηϊῦθ ἔρα 1ὰ οαὔθ 6 ἀθύνα σοηϑὶ ὃ βδαρῃαῦο ἀδι πὶ Θ’ΌΘΒ0 Ῥ610 6 τοίαἐίνθ 

δ δηᾶοῖθ ἱπιρϑηθαῦθ ΟΡ] πϑιηθηΐθ ἀ8] θα580 ἴῃ αἱύο, 81] ανϑηῦὶ 811 1πἀ]θύτο ; 1] Πτη] 

Ῥοϑύθυϊονρο ὃ πϑῦδο ὁ βορῃδῦο ἀδι πᾶ βρθοὶθ αἱ ἰβρθββϑίπηθηΐο οὐ οὐἹϑῦϊο θρὶ θ 1816 ἴῃ οοΥ- 

ΤΙβροημάθηζε, 46] αα8]6 ΟΠ ποθ πη 16. 561160 46116 Ῥ8,01116. πηιθοβθ. Νούο ἃ απθϑῦο ρτο- 

Ῥοβίδο θοτὴθ π᾿ θηύγθηαθο 19 ᾿ΔρΡτ 1᾿ Θρ [6110 4611. τηυθοβδ ϑδϑίσηδ ποὶ ΟΠ] γΟὐ ΟΣ] τιπὸ 

βΡΘΘΒΟΥΘ οΥϑη ΔΙ ββίτηο (ΒΡ, 85), βρϑοϊδιτηθηῦθ ἴῃ ριοββίην , 46] την ΡῚπ6 ΠΌΘΓΡΟ, τηθηΐνθ 

γνῶ αἰ πη] Πα ΘΠ 0 6 50 1 Τἰβροῦν1 50 ]0Πὶ 18 010- σθηρῖνα!. Ὑογθο Ια ᾿ἴπθὰ τηθαϊδϑηδ, 49] 

ἸΔΡΌΤΟ Βαρϑυῖονο πιοὶῦθ ἤργο 461] ΟΥ̓ ΌΙΘΟΙΘγΘ, ΘοΙη6. 8] ΙΔΡΌΤΟ ᾿π θυ], ὑθυπηΐπθηο 8118, 

οαΐθ οὔ 811 σοπᾶ αἱ ραβϑδρρίο ὁ ααθϑῦθ, ἴῃ βοζίοπὶ ᾿ἰβοϊαῦθ, ροῦγθΌθΘΓῸ ὑΘΏΪΓΘ. ΘΙΤΟΠΘΕ- 

τηθηΐθ ΘΟη 886. ὁΘ0η ἤρτθ οαὐδηθο-ηπθο56. ΑἸύσο ἤργθ ἀἰβοθηάοηο 811ἃ τησόοβϑδ θα 8118 

ζοηξ, αἱ ὑγϑηβίχίοηθ 4816. ὀρ ΟΠ ρῚ η] 8581 ρρούλιἀθηδὶ π΄ ἀναπῦϊ. Α ᾿αῦο 46118 Π1πθἃ 

πηθαίαηδ, 4110 ἤργθ οΥ̓ῬΙΟΟΙαυ 5ἱ ἀρρίηροηο 1 ἴδϑοὶ βαρι θα! τορυβύδιηθηθθ συ]]αρ- 

Ῥαὺ 461] πηύβοοϊο ἱποῖϑίνο, 06. δὶ οοπηροῦύϑηο 901] πιρᾶο τἱρούπίαμηθηθθ ἀθβογιζο. 

ΝΘΙ1Ο ϑρθββοῦο 461] ἰθῦῦτο ὃ ἔδοιθ 8]Ποσὰ νϑᾶθνθ ἀϑὶ ἔαβοὶ οὈ]ααϑιηθηῦο δηὐογο-ροβύθ- 

Τίοῦῖ, ο΄ιθ, 60116 τποδεα! δὰ ποῦθ, ρϑίοπο οοηὐίπαθγθ ἴῃ θᾶ580 1 ἴαβοὶ (6611 ἱποϊβίνὶ, ροὺ- 

ταπᾶοσὶ ἅδ11α ταποοϑδ 8] τἰνθϑθιμηθηῦο οαΐαπθο. ἦδ ἰπὐουθοβθαηῦθ πούδιθ ΘΟ 6, 5ΡΘοΙΘ πρὶ 

Ὑθρον ἡ ο ἴῃ οἱ 11] Ταὐΐο ὃ ρἱὰ ουϊἀθηῦθ, [811 ἔββοὶ, 81 χα} δἰ ἄθνϑ πθοθββδιϑηηθηΐθ 

ἄδΙο 11 βιρηϊποαίο αἱ “όναωο ομίαγμιθο-ηνμμοοϑαθ ἰαδὲδ, α18.1}1 ΔΌ απο ἀθβοῦιθθθ ποὶ ῬΥΪ τ δΌ], 

δ] τιβοοηύγπο θ6 ΟΠΙΒΓῚ ποῖ ἴῃ ὑαύύα ν]οίπδηζε, 46118, Θοτηπηθθϑανε (ΕἾ. 853), τὰ τἀπϑ 

ῬΘΘΙΟΠΘ οἷοὸὃ ἴῃ ὁ] 8066 Π6}18. ῬονΖίομθ ϑαθυθηΐθ 46] Δ ΌΌΤῸ ΠΟ 50Π0 ῥἱὰ ον ἀθηθὶ 16 

ΕΡγθ ἀθρ]] [ποῖβϑῖν!, Ο ῬῸΡ 0 πῖθπὸ απθϑῦθ ἤϑππὸ ροάπίο 1 ΙΟΓῸ ἄθϑοῦβο δηῃθθ:0-Ῥο- 

βίογίοτθ, θα ὃ ἴῆνϑοθ αβϑδὶ βυ]αρραία 1δ. πιιβοοϊαύαγα τ 1816. (πηιβοο]ο αὐδάτναξο ἀ9] 

ἸΔΡΌΡΟ ΒαρΘυΪοΡ6), οἢ6. 51 ϑἤοοοδ 60110 588 ΗὈγΘ ἴπ βούϑη ρᾶγύθ 8118 οαὔθ δά π᾿ ρδυΐθ 

Τηΐ πο "6 ὁ0Π ἤθτθ αὐὐγανθυβδηῦ 8118. πηαοοβϑ. 7811 Πρ σαύδηθο-τηιοοβθ, δαύθανίδ 508156, 

τίαηϊῦθ ἴῃ ἀπο ὁ ἅἀτπι ἔδβοθῦθ, πϑῆπο Δ]Ίοστα ὰἢ ἄθοουϑθο αρραβύδηζε, Τϑυθ]Π]πθ0, θη ΠΟῪ] 

βἰπποβίθα,, Ἰθοοϑυτηθηῦθ ΟὈ] απο 4811 αἰῦο ἃ] Ῥᾶβθϑο, 4811 δυϑηῦ! 811 ̓ παϊθῦτο, 6 ῬούγθΌθΘΓῸ 

ὃ Ῥεΐπιδ νἱβῦα οββθῦθ ΘΟ α86. 60110 ἤργο αὐῤγανθυβαηθ 46] αὐϑάταθο. [8 ΕἾΡ. 95. τηῖ 

ἀΐβροηθα ἅδι ὰη8. ἀθβουῦ! Ζίοηθ Ῥἢὶ τηϊππαῦδ, ο16 ἀ᾽ ΑἸύγου ἅθ πῸ ΒΔ ΘΌΡΘ οἢ6 ἀπ τἰρουϊχίοπθ 

Αἰ ᾳυδπύο ΔΟΡίαπιο ροἷὰ ἀθυθο πιοῖύθ νοῖίθ. Νοῦο ὑαύαν δι ΘΟΤ.6 ἴπ 1Π ΘΒΘΠΊΡ]8Ρ6 δά α]ΐο 

ἃ] Ὑοβρογισο ἴο Δία ὑσοναῦο 811 ΗθῚΘ Δ ΠΟΘ ΟἹ 18. ΘΟ] ΘΒβτ 8, ΙΔ ΌΡ1816 ἴῃ πὴ Ῥαηΐο 

οἷοὸ ἱπ ουΐ 50}, Βα ρογῆοίθ νϑϑυϊθοαρο 61 ΙΔ ΡΌΓΟ οβιϑύθνα 5010 ροἱὰ ὑπϑ βαρ γἤοία}6 

ΒοΙοαῦατδ, ΘΟΙη6. ῬΓΟΙΠΠπρϑιηθηΐο ᾿αΐθΡ 819 4611. γύρια ον 8. 

Οοποϊαδοπᾶο ροβδίθπιο ἴθ μλᾶΡ6 Θηο 6 ποὶ ΟΠ ροῦν. 1 1 θϑιβύθηζε, ᾿π ἀπ  ἷα, Π6110 

ΒΡΘΒΒΟΡΘ 46119 ἸΔΌΡτα, αἱ ἤΌΓΘ πιυβοο αν! οαΐϑηθο- ΠἸπθ086 ἃ οἷ 51 ἀθνθ ἄδῦο 10 βθββο 

βἰσηϊηοαίο αἱ α16116 τἰβοοηύναῦθ ἴπ ὑαύνα ἃ 56110 ἀοἱ ῬΥΪηΔΕ1. Τ᾿ Θοίβύθησα αἱ ἐ8}1 ἢθ}Ὸ 

τίϑαϊδα ουϊἀθηΐο οοη τπηοαα! ἃ, αἰ γ 6 156. 6. οἱοὸ : Ο ὁ01ὴη6 ἀϊρθηάθηζε, ἀθυ να Ζίοπθ ἀἰγθύθα 

ἅ8116 ἤρτθ ἀϑὶ τηυβοο]! ἱποίβίνι (ρασῦθ τηϑάϊαπϑ 416110 ἀπο ᾿ἈΡΡΓα π61 Ζὐϊηοϊορλιι8, ῬΑ 

Ἰαῦθυ]} 46] ἸΔΡΡτῸ βαρογίοσθ 461] Ὑοβρονηο 6 46] γ 680} 1110); Ορραγθ ὁοτηθ [αβοθῦθί 

οὐ ρΊ πϑη δὶ 8118. οαῦθ θα ἀββοοίϑηῦ 51: π6118 ἀἰβύυ θασίομθ 4116 ἤθτ6 46] τηιι56011 Τ8α]Δ]], 

ϑρθοϊδ! παθηΐθ 49] γι. φιαάγαίι8. Ἰαὴλ ἱηζογίον 8 (Τὐϊηοϊορίνιβ γ16116 ἄπιθ ἰαΌ γα; Κ᾽ ὁϑρογίίσο, 

Ῥοβρογεϊϊηο μ6] ἸΔΌΌΓΟ ἱπίθυϊουθ). Οὐταθ ἔθ! οΟ]]αύθια}1 βοηο ἀα τἰοουάδιθὶ 18. ᾿πύθυνα- 

ζΖίοπο αὐϑ5ὶ ὀομηρ᾽ούδ, 46116 ἤργΘ οὐ Ὁ σον] 8118 ᾿ἴπιθο τηϑάϊαπδ, [ὰ βοδ δ᾽ ὑὰ 46118, τηαβοο- 

Ἰαύαγα τϑα 816 ἴῃ δ᾽σαηὶ ἔνα ἱ ΟΠ ΡΟ ΘΕ], 9 συαρρο ουϑηᾶθ ἀθὶ τηι150011 ἱποίβινὶ, [6 

Ομ μΘϑϑίοηὶ ἰηπηθ ἔσται ἰὼ τηπβοοϊαύθγδ, 46] Δ ΌΌΤΟ ΘΌΡΘΥΙΟΓΘ 6 406114 ἅ6116 πϑυοὶ. 
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τὰ. ΤΥ ΘΕΗΕΟΤΊΙΨΟΙΝΑ. 

ΝΟΡΡ ΓΘ 6. 511 Τηδϑύ νον, Θ0Π10 σ᾽ὰ πο πούαϊο μοὶ Ομ γούθογὶ, πὸ ἐγοναῖο οϑῆπο 
Π611ἃ Ιου οναύανα 4611 Θϑἰϑύθησε 46] τη) βοιεζιι8. οἰξαγιθο-Ἰημοοϑιι8. Ἰαφίϊ, ΟΟἹ τηθαθβίπηο 5ἰ- 
βύθῃηδ τπιϑϑῦο 6057] Δ10}1 ΟΥ̓ αἸηΪ πθ πὸ βύπαϊαῦο 1᾿ Θυθηΐιδ]θ Θοπῃρογ ϑιηθπῦο π611 Ηἰγώμναοαοιις 
ΘμγΌραθιι8. ἴ.. (ἔτη. ἩΠΙΝΑΘΑ ΒΡ ΑΒ, Βα θἕαπι. ᾿ὐγἡημασαθίγια 6) 6. π611, Ταΐρα θμγοραθα (απ. 
ΤΑΤΡΙΡ ΑΒ) ἀϑαξραθηᾶο 8]Π ΟΡ 6116 ἸΔΡΡτα ἀϊ ἔδοϊ 6 αἱ ἱπάϊνί ἀπ! δά. 

Τρμασαθιι5 Θμγ Ὁραθιι8. --- 11 ἸΔΡΌΡΟ βιρθγίοσθ 46] ΠΪθοῖο δὶ ργοϑθηῦδ ρδυ ἰδἰτηθηΐθ 
ἔθ5850. Ῥθ1" ἴα Ῥυθβθηζ, αἱ πὰ βοϊοδύανδ, Πἰτηϊδαύδ, 4θι οἰαβοί Ἰαξο ἅδι πη οὐϑίΐο Βίδρτο, 
ἴὰ' 4.816 ἰπύολθαθϑα ΘΠ ἴὰ Ῥανγῦθ οἱὰ βρουρϑηῦθ 46] πᾶβο (8βοῖθο τηϑάϊο- παβδ]6). ϑαθῖζο 
Ἰαδ θυ πηθηῦθ 11 ἸΔΡΡΤῸ Ξαρϑυῖοῦθ πᾶ πὶ τπλΡρῖπθ 16 ΓῸ ἐγ θιιθηῦθ οοπνθθβο, ἱ [Ο]Π16011 
ῬθΙοβὶ, ἔγδι σα] τη ]Ὁ] {0111601] αν ΘΡΠΟΘΙ ΔΙΤΙνΘΠΟ 5ἰπὸ ἴῃ ταρρογίο 89118 ῬΟΡΖΙΟΠΘ ΡΠ 
ΒΡοΡρϑηΐθ 46] ἰῦῦγο (ΕἾρ. 45) ἴῃ ρυἶθδ 6.6 16. ῬΥΠῚΘ 5616 Θ0πὸ ἀϊγϑύδθ 48] θᾶββο ἴῃ 
ΠΟ θα Δ Π0}}68 δαπαηύο 4α αἰθύγο ἱπ ἀναπεϊ; ποι ὃ χαϊπαϊ νἱβ᾽ }116 4811 δδύθυπο [ᾷὶ σοπᾶ 
ΑἹ ἐνδηβίσίοπθ. ᾿αθϑίδ 5] το ϑυϊάϑηθθ ἴῃ ρυοββί τη δὰ, 46118, ΘΟΙΠ ΠῚ ΘΘθαΓδ, οΥΘ ἱ {01Π00]] 
ῬΘ]οβί δὶ τηδηθηροπο δι τη οθρίδ, ἀἰδύδησε, 48] πηϑΡρηθ ΠΙΡΘΓῸ ἀρῸ ΔΙ ΠΙΘπΐθ ΟΟΠΎΘΕ80. 
Ἡ ἸΑΡΡΡο ἰπέθυϊουθ, οοπιθ 1] Βα ρθυϊουθ, ὃ ΡΓΘ ΠΊΘΠῸ 8100 5.118 Ῥϑρὶθ τηθαΐϑηδ 006 511116 
Ἰαῦθρα!ῖ ; 11 τηϑγΡΊη0 ΠΠΡΘΓῸ ὃ Βρραῃθθο τηθα!]τηθηΐθ ; Ἰα θυ ]θπΐθ ἴπνθοθ ὃ οοηνθθ80 
ΠΘ]18,. ῬΟΥΖΙΟΠΘ ϑηύθυῖορΘ 46118, Ζοπαὶ αἱ ραβϑαροίο, βοϊοαύο ὑγαβυθυβαὶ πιθηΐῦθ π6118. πιοίὰ 
Ῥοβύθτίου ; 18 Ζοηδ αἱ ραββαρϑῖο ὃ δβϑ8δὶ ρἱϊι απηρία 81] Δ ΟΌΡΟ ἱπίουουθ: αανὶ Ρυγθ νἱ 
ἤδηη0 ΠΙΠΏΘΡΟΒΙ [Ὁ]Π1601] οαγθυποϑί, ἴῃ ποβθαα Ῥυπύο Ῥϑρὸ ἀπθϑῦ! Ρυίνδηο βἰηο ἴῃ τὰρ- 
Ῥονίο ἀθ|1ἃ Ῥουχίοῃθ θἱϊ βρογρϑηΐθ 46] ἰϑθθῦτο. ΝΟ] υἰνοϑυϊχηθηθο τηπθοβθο 46116 ἄπ 
ἸΒΌΌΓα 5] τἰβοοηύγϑηο β δ 016. πησοϑθ τᾶτθ, ἀϊβροβῦθ βρδιβδιηθηΐίο. 

ΟΠ ΡΙΘββϑι νϑιηθηῦθ ἴῃ ὑαθύθ 16 τϑρίοπί 11 τππιβοο]ο ΟΡ Ὁ] ΘΟ 6 ργθβθπῦα ἀπὸ ΒΥ Παρρο 
το] αὐ νϑιηθηὔθ ϑβίριιο ; Π6116 βοζίοπὶ βαρ ὑῥα]} (ΕῚΡ. 45) ἱ βαοὶ ἑδβοϑῦθ! ἀρραίοπο βραγϑὶ, 
ΠΟ ἃ ΘΡ]οΙ ΘΓ  Ι, 1 [01Π10011 Ῥ6]ο5ὶ ὁ 16 γἰβρούξ γϑ β ἴδηι 016 οοπη6 ρυ18 16 508156 β ἴδη- 
ἀ016. δοίποβθ ἀ6118, πηιθοθδν 580η0 ῬΙοξοπἀϑιηθηΐο δπηϊααίο ἔγα ἀδυ! ἑββοοιὶ. Τὰ ῬΙΓΟΒβὶ- 
ταϊθὰ 9118. 1Ἰἰπθὰ πηϑάϊαπα ἱ ἴαβοὶ 611 ΟΡ θοΙανο ὑθριηΐπαπο 'π στδπ ρατύο, ἰπ γϑοοίαπαοθὶ 
ΘΟΙΙΡΠοδ ϑηηθηΐθ, 8118 οαΐθ πθρ6]] ἰηθθυβυϊὶ ἔγϑι 1 [011160}1: 5010. ροομὶ ἕαβοὶ 8] Ἰδῦθγο 
ἰπ θυ Ιου θ, Π6118 Ῥου χίομθ δἄθιθηΐθ 46] ἸΔΌΡΤΟ, Ῥᾶβδβϑϑηο ἀδ ἅπὸ 8]1᾿ αἸῦτο ἰἸαῦο σϑηζσα πο γ- 
Ταχίομθ. ϑριοοαίθιπθηξθ ργοροπάογαπίθ, ϑρθοῖθ ἃ] ἰϑΌΌγο ἰηΐθυίοσθ, ὃ 18 πηυβοοϊαίαγα 
Τϑ 1816 ὁἢ9. ὁθ49 ἤρτθ 8118. οαῦθ, 8118 ροῦχίομθ ὩἸδΡρΊΠ816. θα 8118) ΠιαοΟΒδ. 

ΤΙ βἰβύθιμδ 49118 πόγαθ ομέαηθο-μίοοβαο ἰαδῖϊ ὃ γουαπηθπίθ ταδὶπηοπξαῖο: [8}1 ἤρτθ 
ἸηϑΠοδ πο. ΘΟΙΠΡΙοὕδῃιθηῦθ 8118 ρϑυῦθ τηθά!δη8, 4616 ἄτι τηϑθδ 46] ἸΏ ΌΡῸ βιαρθυίουθ; αϊνὶ 
1] τἰνοδύππθηξο οαΐδϑηθο τΐοονθ ἴδ ΡΤ Π8 ΖΙΟηΘ, ΟἸὐγθ 48110 ἤρτθ οὐ] οο αν, ἅπομο αἱ 
ΤΟΡΈΒΕΙ ἔββοϑυθὶ ἀἰβοθπάθηθ! 8110 οδυ ΠΠδρίηὶ παβ8]1; πὸ οϑίβὺθ ἱηνθοθ ἐγϑοοία αἱ ἢρτΘ 
66. ΘΟ]]Θρ πο ἀἰϊρϑυψαπηθηῦθ [δ οδθ 8118 τπποοβα. Οαθϑίθ ΘΟΙΏΡΘΙΟΠΟ ἴπνϑοθ (ΕἾρ. 45) 
8116 ραγδϊ ἸαῦθυΆ}} 46] ἸΔΡΌΤΟ Βαρθγίουθ, οὐθ οοηθίππδπο νϑῦϑ0 1] ΤΉΘ ΟΠ 6 ΤΠ ΡΘΓῸ 11 5᾽ϑύθῃηδ, 
416] τηπιβοοϊο ἱποίβῖνο ΒΈρΘυΪΟυΘ ΘΟ ἰβροπάθηϊο: (α]6. τηιΒ00 10 5] Ῥγθβϑθηΐδ Το θαϑύδιηθπίθ 
ΒΥΠαρραΐο: 16 816 ἤργθ 5ἰ ἰνγδάίαπο ᾿θσρουιηθηξο ὁπ άπ]οβθ 48] τπϑβ 6 1806. ἃ. δαῤία [ἃ 
50 ΘΡἤοἱθ ϑβίθυπδ 46] ἰϑθῦτο; ὁοπιθ ἀϊγθύθα, Ιοτο οοπ πα σίοπθ δἰ υἰβοοηΐγαπο, ΠῸΠ Ῥογὸ 
ἴῃ δαύθθ 16 βϑσίοπί ὁοπ πρτια]θ ουϊάθηζα, 5ο {ΠῚ Τα βοϑυῦῖ, ἱ α8}1} (ΕἸ. 45 ηιοριῖ.}) ὁοπ 18, ἸΟΤῸ 
οδύγθιη δ, σϑβύϊθοαῦθ Οὐοιρθη0. Βρυβϑιηθηΐθ {Π ἀἄθιτπα 6118 τηποοϑὰ 46] Δ ΟΌΤΟ Ρθ 

δαδύδ, ἴὰ 508, αἰύθζζα, 60118 Ἰοῦο θϑύγθιηϊ δὰ οαΐαπθα 5] ῬοΓάοπο, ἀθοουγθηᾶο Π6Ρ}1 ἰηΐον- 
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δὶ ἔλα 1 [Ὁ]Π|6011 οανθυποϑὶ 8118 ρατύθ ρυοΐοπαδ 46]: ἀθγιηδ ἀ46118. οὐ. 1 ααθϑῦϊ ἴδ- 

Βοϑυν! ἀ861}1} οἱὰ νἱοῖ πῃ] ἃ] τηϑΡρῖη6 ΠΌΘΟΥ ἤᾶππο ἀπ ἄθοοῦθο ρθαβύδηζε, ὑθρο ϑυτηθηῦθ 

βδοιθία]6 οα ἱπουοοίαπο δα ϑηροῖο γούζο (ΕἾς. 45) 1 ρυῖπια ὁ 16. ρυΐπηθ 6016 αἱ [0]]1601] 

Ῥϑὶοβί: 1 ἰδβοθῦυ βαρϑγίοῦὶ ἤϑηηο ἰἴπύθοθ ὰἢ ἄθοονθο Ρ]λ Βἰπιιοβο θ, ΘΟμΒΙ ἀθγ Ὁ] Π6] 

ΘΟΙΏΡΙΘΘθΟ, ἀθβοῦίνομο ἀπ᾽ ΔΙ ρα οαγνα ἃ Θοποαν ἃ ᾿Π͵ΘΡΟΥΘ; απθϑύϊ ΟἹ ΠΤ} ῬΌΒΒΟΠΟ 

(ΕΊῈ. 45) 60116 Ἰογὸ ᾿μϑθυζίοηὶ ροβύθυ!ουὶ ὑγοναῦβὶ οΓΆ ΠΙΘΙ πΘη}6 δα ἀηϑ, Ρ]Δη 018, τηπιοοδδ, 

616 τίτηδπθ οοϑὶ Ὡρυδοοϊαύδ, 48] βἰβύθμηδ 6] τηπβ6010 βύθϑϑο. 

ΑἹ ΊΑΡΡτο ᾿πίουϊορο τηϑῆοθπο ἤργΘ οαῤθηθο- ΠΠΟ08506. γ γ50 ἰὰ ΡδΡρ θ-τηθαϊδηδ: αὐθ- 

ταπϑηΐθ {1 βἰϑύθηηδ 46] τηιβοοῖο ἱποίδῖνο ἰηΐθυίουθ ὃ γα ϊγαπιθηΐθ ἀϑϑδϊ Ἰηθπ0 βυὶ- 

Ἰαρραΐο 46] ϑαρογίογθ, πὸ τοὶ σϑῆπθ αύθο αἱ αἰδυϊηριιουθ ΠΡΓΘ 0116, ΘΟΤῚΘ 8] ἸΔΡΌΡΟ βὰ- 

ῬΘυΐοτθ, σοηἐϊπαἶπο ΨΘΙΒΟ 11 τπϑυρῖη6. ΠΠΡΘΙῸ ὁοπι6 ρα ἀθυίναίθ 4611} Ἰποϊδῖνο. 3010 ἴῃ 

ὉΙοαπΘ. βϑζίοηὶ ἄ6116 ραῦγοϊ Ιϑέθυα ἢ 46] ΙΔΌΡΓΟ ἰπίθυίουθ αἱ ἀπ ἢ γἡπασαοιι8 ααπ]ῦο, ἴῃ 

ῥαύδα νἱοίπδησα 46] τηδυρῖπθ ΠΠΡΘΡῸ πὸ ὑτοναῖο πη8 5θγῖ9 4 4- ἢθγ16 τηιβοο ]8}} ἰβοϊαῦθ, 

οὐἱρίηδθο 481 ἄθυμηδ 4611, σαῦθ π6}1ὰ δὰα Ῥουζίοπο ροἰὴ βρουβοπΐο, ἃ] ἀϊβορτὰ 461}᾽}1- 

ἐΐπηϑ 56 016. αἱ {0]]Π10011 οανθι ποδὶ ο᾽ϊ ῬΓΟΒΒΙΤηΪ ἃ] πιδυοῖπθ ΠΠΡΘΡῸ, 16 4811 ὁοη ἀθοουβὸ 

ΟὈᾳαο πὶ αἰδο δὰ ἴπ ἀἰθῦτο 51] ρογίαναπο ἃ] ἴοπᾶάο 6116 βοϊοαύαγα αἰγοῦθα ἔγοπῦδ]- 

τηθηΐθ οοσιραηΐθ ἴὰ τηθὑδ γϑβύϊθο] αν 46] τπϑῦρῖπθ ΠΡΘΡῸ βύθϑϑο. ΝΌΏ τὴΪ τ]ιβοὶ ὁοη- 

γἰ ΠΟΘ Τὴ οοπ οογέθζχο, 461] οϑἰβύθηζα αἱ [811 ἤθγΘ 616 ἴῃ π᾿ 5010 ΘΒΘΙΉΡΙΆΓΘ ἴγα ῬΆΡΘΟΟΠΙ 

64 Θβοϊυβιναηιθηΐθ ἴῃ νἱοίηϑηζε, (6118, ΘΟΤΠΠΘβϑίμ δ: οἷὃ ΠΟΙ 0 ΠῸ ΠΟ τΘραΐο ΠΘΡΡυΤΘ 

ΠΘΟΘΒΒΘΒΡΙΟ ΒΟ ΘΥΤΩΘΙΊΩΙ ἃ ἀἰβοῦθθι 6 11 βρηϊῆοαῦο ὑρορρο οννῖο. ΟἸυΡ6. 1ὰ ΘΟΙΏ ΤΊ ΘΒΒΙ δ 

τηϑηοδηο, Π6Ρ11 Ἰπαϊν!απὶ Δα] 01 οοπηθ Π6 1 ἔθυϊ, ἤρτθ οαθαμηθο-πιιοοδθ. 

Ταΐρα. --- ΝρΙα Ταϊρα 16 τποἀϊῇοδζίοπὶ ργοΐοπᾶθ 46] τηοᾶο αἱ ργυθβθηΐασϑὶ 46]- 

Τ᾽ ἀρθυῥασδ, θΟΘΟ816 ΡῈ 1 18 Βρογβθηζει σρϑπαβδίπηδ 461} ΔΡΌΘΠ 166. πᾶ5816, ηρογίπο π6- 

οοοθδυδηθηῦθ 46118 τηοα!Ποαχίοπὶ Π6] οομηρογύδιηθηῦΐο (6118. πηαϑοοϊαῦαγα [Δ ΌΡΪ816. 

ἘΒβθηΖίπθηΐθ 11 ᾿ΔΌΡΙῸ ΘΌΡΘΙΙΟΥΘ οοπδέα ὅδ οἰδβοιη Ἰαῦο 4] ἢ ΟΤΌΒΒ0. οὐἹούίο τἱοθο- 

Ῥογίο ἀϊ Ρ611 Πηίββί τη ὁ. βύϊραθί, τἱοοργθηΐο ἃ δ νοὶ 11 ΙΔΡΌΓΟ Ἰη θυουθ ὁ οοηὐ- 

παδηῦοϑὶ τηϑα! τη θηῦο 60118, ρατίθ σου ]βροπάθηϊθ ἀ6118, ργϑιη] 9 π85816, Βρουρθπίθ Θ0Π1Θ 

πηδι ῬΥΟΌΟΒΟΙ 46 δη θυ οὐ ηθηῦθ 6 ΘΙ ρΟΓἸουηθηῦθ 8118. ττηδ, θοοοδ]6: 1᾿ οὐ]θύθο αἱ ἢ 1αΐο 

ἃ ααϊπαϊ ἀἰδυ!πίο οοτηρ!οὐδιηθηῦθ ἅδ 4116110 46] Ἰαῦο ορροβίο; οἰδϑοιπο αἱ 9551 γϑυ80 1] 

ψρϑυθοϊο ὃ βαορρίαϊο 48 ἀπ, βρθοῖθ αἱ τἱριθραύατσδ, οαὐαμηθο-τηιιόοβα, συ 0816, Βροτρθηΐθ 

αϑϑδὶ θὰ ἴῃ θᾶ580. (6611 οὐἹοῦθ! ρῬγθοῖ αθ! οοβυιθηνὶ 19 ῬαΓῸΪ Δύο Ὁ] δα ἸΠ ΘΡΙΟΥῚ 46] 

τῖαβο. Θπδϑῦα τἰριθραῦανα οοβύϊαϊβοθ ἴῃ ρυδῃ ραυύθ ἰὼ Ῥογσίοπο ΠΠ᾿ θγα 46] ᾿ΔΡΌΓΟ δᾶ 

δα θΡ οὐπθηθθ ὃ βοραῦαύα ἀ8Π᾿ οὐ]ούθο τηδρρῖορθ ἦα τ 80100 Ῥιοίοημ ο ἀθοουτθηῦθ μ6 

φαύθα, Τ᾽ Θαὐθηϑίοηθ 49] ᾿α ΡτῸ, ἴῃ ὁοΥ ἰβροπάθησᾷ, 46] ἀπ8}6 85] ΦΡΡΌΠΟ 91] ἱπηραθ] Θθοῦθ- 

τογῖ αἱ πηδ, 56 016 4] γο απ] ΠΟ 51551116. σῬ 8 η016. ΔοΙπο56, Δἤοη ἀϑη δὶ γϑυ ]οα τηθηΐθ ἴῃ 

αἰΐο, β᾽ ήδη 016. 58] οἷα] βρη βοαῦο ποι Ἰη θη 0. Ρ6᾽ ΟΥα ῬΓΟΠΙΠΟΙΔΡΙηΪ. 1.6. τρί θραῦαγθ 

41 οἰαθοπη Ἰαῦο 51 Ομ  παδ Π0. 56ηΖᾷ ἸΠ ΘΕ 1 ΖΙΟη6. τπιηδ 601] ΑΙ Γ ἃ, [ἢ στῖϑα ὁπ6. ἰὼ ἴθβθασα, 

τηθαϊδηδ, ὃ οοἰηηαίδ, 5010. ἀ8|1ὰ ἸουῸ τἰαπίοπο. ΠῚ τπϑυρίηθ ΠΠΡΘγῸ 46] ΔΡΌΤΟ ΘΡΘΡΙΟΓΘ 

0114. σοπϑι αἱ ὑγϑηβίσίομθ ὃ γαρρυθϑθηΐαθο 8] υἰνθϑθτηθηῦο Θρ [6 11816 ομθ νὰ 48] ἕοπάο 

461] 5οῖοο βοργϑ δοοθηπαῦο ἱπ ανϑηὶ 8118 ρατύθ ρἱϊι θαβϑὸ 4611 υἱριθραύανα ἴῃ δἀαίθῦρο, 

ΟΥ̓́Θ ἴα, σοπῆ, ἅϊ ρβββαρρίο 5] οοηύϊητδ, 6011. πηπιοοβδ. ΠῚ 50160 ΙΔ 010- σθηρῖνα]6. 51 ὕγον 

δ ἀπ ΠΙγ6 110 4ἱ ῬοθῸ ρου ῖουθ ἃ 416110 46] ἔοπο 46] βοῖοο ρυϑαθίϊο. 

ΠῚ Ἰάθρνο Ἰηΐϑυίουθ υἱσορουῦο 481 ργθοθάθηξθ ὃ βθηιρ]σθιηθηύθ οοπἤοντηδίο: 51 ργθ- 

βϑηΐα ϑούζο ἴουτηδ αἰ πῇ οὐ]ϑύϊο οοπέϊπο 60 ὯῺ ΠΠΔΓΡΊηΘ. ΠΌΘΓΟ 5Ρ6580, ἰθρ θυ θηΐθ 

ΘΟΠΥΎ6580, οοπὐ 100 4811 σοηϑ Αἱ ὑγϑηϑιζίοπθ: 11 ΠΙτηϊΐθ η θυ ῖουΘ ὃ βορηδῦο 4810 ΒΡοσθοο 



« 
ΒΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΕΟΙΟΘΙΟΗΕΒ 501, ΜυβΟῦ θ᾽ ΟΤΑΝΕΟ-ΜΌΟΟΘῸΚ ΤΑΒΙῚ ἡ 99 

ἀϊ ἀηδ σροβϑθα ρ ἰϑπάοϊα δοίποβα ἰἀθηύοα ἃ 4.6110 τἹἱοουἀδῦθ Ὡ6] ἸΔΡΌΓΡΟ βαρθτίοτγθ; 1] 

ΤΠταϊῦθ Ῥοβίθυίουθ ὃ βϑϑπαίο ἀδ πη ἸΒρθββίπηθηΐο 4611 Θρ [6110 : 811. Ῥαγῦθ τηϑαϊϑηδ, 11] Βο100 
ἸΔὈ᾽ο- σοηρίναϊθ ὃ αϑδδὶ πιθηοὸ ργοπαποίαίο ἴῃ αἰ ύθζΖε, σἢ 6 51.186. ραγὺϊ Ἰαίθγαι. 

ὟΟΙ υἱνοϑυϊπιθηΐδο οαΐϑηθο 46116 ἸαὈτα γνὶ πϑηπο, ΟἸΓ6. ἃ ΒΟΔΙΒῚ [01110011 ον ΘΓ ἢοϑὶ, 

ΠΩ ΘΙ Οβἰϑϑίμ ΗΔ [Ὁ]Π|60}1 ρο]οϑὶ ϑοοοτηραρηδθ! ἀα οἸϑη 016. ϑοίηοβθ Βρθοΐα]1, 1άθη- 

ἀϊοθθ ἃ 40.611 τηϑγρΊ 811, τὴδὶ ΤΏ8Π0 γο]απηΐποβθ. ΒΌΠ]16011 6 β απ 016. Π6] ἸΘΌΌτο ἰηΐο- 

ΤΊΟΡΟ Β50π0 ργΡοίοπάθιηθηῦθ ϑηπὶ 480] ἔραμητηθ2Ζ0 ἃ] ἔδβοὶ τππΒ0018}1 τα 181} θα οὐ ὈΙ ΟΟ] ΘΙ; 

8] ἸΔΡΌΓΡΟ ΒΌρΟΓοΓΘ, οὐ ἴα τι πβοο αι αΓἃ, ὃ 5ΘΆΡΒΙ ΒΒ1Π|8., ΘΟβθ δα βοοπο ααδϑὶ ἀἃ 5011 ὑύῥδ, 

1ὰ. πηϑβθδ, 461 Δ ΌΌ ΓΟ. 

ΑἹ ἸΔΡΌΓΟ Βα ρΘυΊΟΥΘ τηϑηοδηο ἃββοϊαὐθιηθηῦθ ΠΌΓΘ πη αΒΟΟΙΑΡῚ 5.18 Ἰηθα. πηθαϊδη8: 

Ἰαδουδ! πηθηὺθ 1] τηβοοΐο ΓΙ ΘΟΙΘΤΘ ὃ τ] οὐ βϑίτηο, Π61160 ΒΘΖΙΟΠΙ βαρ ὶυθα 1 υἰβοοπύγδη- 

ἄοβθηθ 5010 ρίοοοὶ ἰαβοθῦθ οοβυϊθα!] δ, βοαῦβὸ ἤργθ, Δ]]οη δηδῦ ἔρα Ἰογο, ἀθοογρθηὐὶ 

Ἀ6]18. ρῬαιύθ ῥτοίοπᾷδ 6] ἸΔΌΌτο, ἴῃ ὑαθδα ργοββί πη δὰ, 6118 πηποοβδ, ΟΡρυτθ, πθ}]8. Ρο1"- 

Ζίομθ ϑάθγθηῦθ, ὁοηῦγο 11 τηβ 806} |8γθ. ἄπομθ 1ὰ τηυβοοϊαύατα γ8 1816. ὃ βοᾶσθδ, ροοῦθ 

Πρτο ἀἰϑοθπαθηθ ἱπογοοίδμο οὔ απδιηθηΐθ 9] δοῖπὶ ρ᾽ϊ ρτοίΐοπαὶ ἀ16119 οἸ δ π016. οἱ- 

ἴϑηθθ 6 ὙΘηΡΌΠΟ ἃ ὑθιτηΐηδῦθ ΠΘΡῚΪ ἸηουβυΖὶ ἔγα 16 ὈΡΙΠῚΘ 5θυῖθ αἱ [0]116011 ΡΘ]οβὶῖ, 

ΟΡΡυγΘ δΠ0Π6. 811 θᾶθ6 6118 τἱρίοσύαγα τηϑυσίηδ!θ. ῬΙῚ τοθαβῦο ὃ ἴηνθο 1] ββύθμηδ, 

Ἃ6] τησβοοϊο ἱποίθίνο: 19 β8 ΡΓΘ Ῥϑυὸ 50Π0 ἴῃ ΤηΒΒΒΙηδ, ρϑγΐθ αἰγοῦθθ τηοϊῦο ΟΡ]]αυδ- 

τηθηΐθ ἴῃ αἰΐο, οὐϑ [θυτλϊη8Π0 Π6] 5010 τηοᾶο. ΑΠΟΠΘ Π6118 7 αἴρα 5.116 ραν ᾿δύθυ ἢ 

Ὧ6] ἸΔΌθτο, ἰπ ργοββί παῖδα 46118, σοταχηθθβαγα, πὸ νϑάαίο Ταβοθῦ οαὐϑηθο- τη θοϑὶ, 6. οἱὸ 

ὃ ὑδηΐο ρῥἱὰ ᾿πὐογθδϑδηΐθ, ἀαύα ἃ ραῦίθ τηϊπίπηα ρυθϑὰ (811 τηπιβοοϊαύιγα γϑαϊα]6. δα 

ΟΥ̓́ΡΙΘΟΪΈΓΘ 8118, οοβυϊ σα ζίοηθ 46] ΙρΌτο. Οαθϑῦϊ [αϑοϑῦθι, Ρ6η ἀἰδυϊηθϊ, ἃ ἀθόουβὸ του  ]Π]1η60, 

ΟΥΙΡΊηδηο ἀ811. οὔθ Π651}1 ᾿πύθυβυιζὶ ἤρα, 16. 5ΘΓ16 ΑἹ [01116011 ῬΘ]051 ρ]λι ῬΓΟΒΒΙτηΪ 8] τηδγ- 

δῖηθ ΠΠ|Ρ6γο, 51 ἱπογοοίδηο οὈ] Ια αϑιθηῦθ 60110 γϑᾶθ. ἤΡΤΘ τ 18} ἀἰβοθηαθπθ, πϑηπὸ ἀπ 

ἄθοοσθο πούξδιπθηῦθ οὐ ζχοηΐα]ο, ἀθοῦβϑθηο ἀπ] ΠῚ] ΡΟΥΘ Πα] ΟἸΔιτηθηΐθ 1 [Ὁ]110011 6. 16 

ϑθίδηοῖο, βρθοῖθ 4161160. ὁῃ68 Βθοσόθηο ἴῃ ἔοπαο 8118 Βοϊσαύαγϑ, τη ΡΡΊΠ 816. 6 γϑηΠῸ 8. {61- 

Τηΐη8 6 8118. τηπόοϑδ, ἴῃ ρΓΟβϑιτηϊθὰ 46] ριιπῦο οΥθ αὐθϑύδ 51 υἱῆθύθθ π6] βοῖοο ἰδ θ]ο- σθη- 

δῖναϊθ. Θαθϑὺϊ ἔββοθῦ! ΒΟΠῸ ΒΘΙΊΡΓΘ τηοἶθο 5 ΓΒ], τηϑηθδ 0. ΘΟΙΩΡΙ Θὑδηαθηθο οἱ "6 18, Θοπι- 

τηθββιι 8. [ὃ ΤἸρΙθρδύαγδ, τη8 ΡΊΠ8]6 6] ΙΔΡΌΓΤΟ 5Βιρθυίοῦθ 46116 ΤΆ]ρα, τἰβαϊθα ααϊπαὶ 

οοβυσαιδα, αἱ ΓΙ ΘΒΟΙ ΘΗ Θρ᾿ 66118}1 4611. τππόοϑᾶ ροβύθγϊουτηθηΐθ 6 ἅ6118. ζοπϑ αἱ ὑγϑη- 
ΒΙΖΙΟΠΘ. γϑηΐγα]τηθηῦθ, βαορρίδῦ 811} Ἰαύθ πο ἀδι ἀπ ὑθϑϑυΐο σοππθύθνο βυϊραῦο, ὀοπιρυθη- 

ἀθηΐθ δοίηὶ 46118, σ᾿ απ ]α. τηϑυσίπ8]6 6 16. ἐθυ μι πα Ζίοπὶ αἱ τᾶγθ ἤρι6 γϑαᾶ]8]]. 

ΑἹ ἸΔΡΌτο πίθου 11] τπβοοϊο οὐ Ὁ] οοΪατθ ὃ τοραβύθιηθηθθ βυ]αρραῦο ρον ὑαϊία ἰδ 

Βιδι Θβύθηβίοηθ: ἱ ἴδβοϊ ΠΘ 50Ππ0 βύϊραῦϊ, σ᾽ ϑοοίοπο ἱπηιπιθαϊαὐθιηθηῦθ βούδο 1᾿ θρ [9110 46118 

Ζοηδ αἱ ραββεαρβίο 6 5ὶ θϑύθηδομο 8 ποῸ}6. π0118, ρου Ζίοπθ δϑάθγθηΐθ 46] ἰϑΌΡτο: 5.118 
Ππηθδ τηϑαϊδηδ, ροομθ ἤρτΘ ρᾷββϑπο ἄ8]]}᾿τπο 811᾿ ΑΙῦτο Ἰαΐο: 1ἃ τηδδβδίτηδ, ρᾶγῦθ ὑγονα ἴδ 
5.8, ΤΘΥΤΙΪ δ Ζίοπθ αἰ]. οαὐθ θᾶ 8] τηϑΓρΡΊη6 ΠΠΡ6ΓῸ. ΜΊΠΟΥΘ Βυ]]αρΡῸ ἀβθατηοηο 18 τη 500- 

Ἰαύατα τϑᾶϊα]θ. 6. οἹ] ἱποίβὶνί, ο6. δἰ ὀοιῃρογῦδπο Π6] τηοᾶο 501100. [π΄ πρββϑιιηδ ΓΘρΊΟΠΘ 
Ὧ6] ἸΔΌΌτο ἰπἰθυϊονο 46116 Ταῖρα, πὸ ἴῃ βϑζίομὶ βδρὶυδα!!, πὸ ἴῃ βθζίοπὶ οὐ σζοηθδ]ῖ, ΠῸ 

Ῥούαΐο Ῥϑυβυδάθνμ 461] Θϑβύθηχα αἹ ἤρτθ τηπβοοϊαῦὶ ἱππ ὈἸδιηθηῦθ οαὐδηθο-τηοο56. 

Ὅδ αὐδπίο ΔΌΡίδιπο θβϑροϑύο τἰβαιθα απ] 66. ΠΟΘ ΠΘΡῚ [πβϑύϑι νου! νἱ ἤϑηπο 

ἔργ πηαβοο αρὶ οΟΠορϑοῦ ἀἰγουϊαπηθπῦθ [αὶ οαὐθ 8118. τπποοβδ, 46] ἰΑΡΡΡῸ : αὐθϑίο βἰβύθπιδ, 

ὃ φρϑγὸ τοὶαὐϊνδιηθηΐθ πιοὶύο τἰϑούδο, βρθοῖθ ἃ] ἰΔΌΌΤΟ ᾿πέθυίουθ, ον Π8. ΘΟΙΠρδΐοηῸ 

ὑγϑθοῖθ 6 ααθβίθ, πὸη οοβύϑηθί, 5010 π0}} Πγίημασαθι8, τπ|6 1] ἸΔΌΌΤΟ ΒαρθυΊογΘ, οὐ ρατ6 ὃ 

ΤααΙτηθη δ] 16 5ὰ8 ρΓθβθηζϑ, Ῥᾶγ6 ἴπνθοθ (Πἰγίμιασαοιι8, Ταΐρα) Ρἱλι οοβύθῃίθ. 

ὅββιε Π. Τομ. 11]. τ 



84 ΑΙΒΌΝΒΟ ΒΟΥΕΒΟ 

Οὐά. ΟΔΝΝΊΙΨΡΟΒΝΑ. 

1 Οδγηίνουὶ ἀδ τὴη6 ϑὐπαϊδθ βοπο: 1 οἴϊ8. οαὐιι8 (δ πι. Β τα Απ, βαρ, Ποἰληαθ), ἴσου, 

πθοηϑϊ, δά]; Μηπβίοία υμ φαγί (Πὰπι. ΜΌΒΤΕτρ ΑΒ, βαθῇ. Μμϑέοϊίμαθ), ὦ δά α]ύο ; Οαηῖδ 

ζανοεϊέαγῖβ (ἔπι. Οὐντραμ, βαρ, Οὐρηέμαθ), θυ θα δα]. Θρθοϊδϊτηθηθθ ρθ} 11 δηθ οᾶ 

1 Θαὐθο 16 τηῖθ οββουνδΖίοη {ἸΓΌΠῸ ΠΌΙΊΘΙΌΒΘ δηχίἐτιῦθο Ρ6Ὶ ἃ, [Διο  Π δὰ 4] ῬγΟΟ ΓΙ ΤηΪ 

11 τηϑύθυϊα!θ; βθοοηδυδιηθηύθ, ΡῸΡ 11 Οδηθ, ρον ἴθ ρῦϑβθηζα 4611. ἔθθϑαγε, 461 Ια θΌτῸ 

ΒΆΡΘΙΙΟΥΘ ἃ νΑΙΟ ρΥϑαο Βθοοπο 16 αἰ θηὐ τᾶζΖθ. Τ)61] πηαβοο]ο οαὐδηθο-τηοοβο ἀ6] 
ἸΔΌΌτΟ πὸ πο ὑμονϑῦο ΟΘΠΠῸ 8]ΟΠ0 26] οἰδββῖοο ὑγαύθαίο αἱ ἘΣ ΒΝΒΈΒΟΒΕ 6 Βαὺν (ἢ) 

ῬΘΡ 1 δπθ 6 ὑδηΐο τηθπ0 ἴπ 406110 4ϊ ϑτπλυβδ- ύπκόκειῖν (5) ροὲ 11 Θαύθο, ον ρα 9 

ΒΟΠῸ 00 Β}Ποϊθηῦθ οβαύίθζζε, ἀθβουι 1 1 τἰβρθϑύῦν! τησβ00}1 461] ἸΔΡΌΓο. ΑἸ τηῦβοοοὸ 

βῦθββο πρὶ Οδρηϊγουὶ (ὕδποθ, Θαύθο, Μυθύθ]8) δοοθηπδ Ὀγονθιηθηΐθ, ὁοπηθ ρο᾽ὰ ΡΟ ίδμηο 

γΠουο, ἢ Ῥαπππαάῦχ (22), ΠΠ αὐα8]6 ἴο ἀντ ΌΌ6 τἱηνθπαΐο δβθδὶ βυ]αρραῦο. 

Του νϑιηθηύθ 1] βἰβύθηηδ πηιβοο]α "6 0η6. οἱ οσορα ὃ Π601] ΟΡ θ᾽ Οδγη ΟΥῚ 

Ῥοϊθηζοιηθηΐθ ϑυ]αρραῦο, ὁοη ἀἰβροβίχιοπθ ἀθὶ β001 ἴϑβοθῦῦ, γ᾽ ναπιθηΐθ ἃ 4.161} ἀθ 6] ] 

ΔΙΟΡῚ βἰβύθιηϊ, ῬοθῸ ΘΟΙΩρΙ Ιοαύδ, 60 τ ἀθοθοῦβο (6511 βύθϑϑὶ, Βρθοῖθ Π61] Θαΐίο, ργδγᾶ- 

Ἰοηὐοπιθηύθ βϑρὶὑδδ16. 

Τρρίδ8 οαΐιι8. --- ΝΟ] Θαύδο 11 ΙΔΌΡΓΟ Βαρογίουθ ργθϑθηΐα 5118 Πἰπθῶ πιθάϊϑηδ ἀπᾶ 

᾿ποίβασθ, ῬΡοϊοπαᾶδ ὁ ἴο ἀϊν!4θ αυδ8ὶ οοτηρ!θύϑηιθηἑθ ἴῃ ἀπθ τηθύδ: [δὰ ἴθβϑατ, οἸαθγα, 

51 οδύθῃαθ 8π0Π6 δ᾽ αυϑηΐο 5.11 ραρῦθ ᾿Π θυΙΟσΘ 46] πᾶϑὸ ἔτ 16 ἅχθ παυῖοὶ: 16 ἀπ πηϑίὰ 

ΒΟ0ΠῸ ΤἼυηΪύΘ 5010 ἀῶ ἀπ ῬΓΘν 6 ἔγθπα]ο ϑάθυθηῦθ 811} ὍΓῸῸ ΔΙ ΘΟ γθ. ΠῚ 50100 Ἰϑθῖο- σθη- 
δῖν816 51 νὰ δρργοϊοπαϑηο Ἰδύθγδι πηθηΐθ ἴῃ συαΐβα ΘΠ.6. 1] ἸΔΌΌΤΟ τϑροΊπηρ6 1] Τηϑ ΒΒ Πη0 
Αἱ αἰύθζσα ἴῃ ὁοΡΙβροπάθησε 46 ἀθηῦ! Ῥγιηο]αΡὶ. ΠῚ ἸΔΡΌΓῸ που ΙΟΓῸ ροβϑῖθᾶθ ριΠθ ἀπ 

ἔρϑηθϊο Ὀγθνθ; Π6] 50160 γϑβῦθο αν ἱπΘΓΙΟΓΘ 5010. τη0]00 βυ]αρραῦθ 19 ρίθρῆο Ἰαϊογαἴὲ 
ἑηξογίογὶ αἰν᾽ ἀοηὐ! 11 50160 βύθϑβο 1 ὑγθ ῬουΖίοηὶ, πᾶ πηθαϊα ὁ ἰΔΡὈ18 16. 6 9 Ἰαύθι]] 
Ὁ ῬΟΘΟΔΙ ο ρϑπηίαπθ: ἱ οδγδυυουϊ 6 1᾿ππρουύϑηζε, ᾿που Ὁ]ορίοα αἱ [811 ρίθρηθ βοπο οὐὐί- 

τηϑιηθηῦθ ἀθβουῦ δ! Π6] τϑοθηδὶ ἰανον! αἱ Άγαπο (5). 
ΠῚ Ἰάρῦτο δυμηθηΐδ, αἱ αἰδοζΖδ, πῆθηὴο ρϑιὸ 48] Βρϑυίοῦο, ἰαὔθυ! πιθηὔθ 8110 ΡΙθρῖιθ 

Ῥυθάϑυμο. τὰ ἀπ πούαγβὶ ομθ “ 5.11 ϑιιρθγῆοίθ ϑδίοσμα. ἀ6] ΙΔ ΌΤΟ ΒΈΡΘΙΊΟΥΘ, ἱπ ΘΟΥΤῚ- 

“ βροηάθηζδ, (6118, ᾿πβθυ χίοπο 416118, ρίϑρα ἰδύθγα!θ θϑιϑῦθ τι 80100 Θοποᾶνο ΒΌΡΘΙΙΟΥ- 
“ χῃρηΐθ θἃ ἴῃ ἀἸγοΖίοπθ βδριυθα!]9. οὁ6. π61 ὕδπθ ὃ ροο ββῖτπο τηϑηϊοαύα, ονὸ ἃ θοοοα 

“ ομΐαβα ὃ δοοοὶίο 1᾿δρῖοθ 469] ἀθηῦθ ὁδπῖπῸ Βαρουογο,, (Αν απο). ΠΟ ταϑυρῖπο ΠΠΌΘΓῸ 

46116 ἀπθ ἰδῦῦτα ὃ δ δβύδηζδ ὑϑρο δι θη. ον ο580, Π6] ἸΔΟΌΤῸ ἰπίθυοσο τπὶ ρο᾽ μὰ 

Θββου Πρ] αὕο Ο116. ΠΘ] ΒΌΡΘΙΊΟΙΘ : Ῥγθϑθηΐδ ὑϑ! νοἹὕδι Ὡ6118,. σα τηθθδ, ροβύθυϊουθ ἅ6116 ρἷο- 

6016 ἀθη θ!]αῦασθ οομ ἢ τνθϑύϊθθ 4811 ΘρΙ 6110 46118. σομᾶ αἱ ὑγϑηβίίοπθ οα δοοοὶίθ ἴῃ 

᾿πἴοσϑούαγθ 46] ἸΔΌΡτῸ ορροβῦο. 

ΤΙ ΙᾶρΌγο Ἰπΐθυ!ουθ ο0118. σὰ ραγύθ τηθάϊδηδ 51] δἀδύνα οϑαύναιηθηΐθ 811} 1πϑοπαύαγδ, 

Ἰαβοίαῦα, ᾿Προγὰ 4810 ἅπθ τηϑὐὰ 46] ἸΔΡΌΓΟ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ἴῃ σαΐϊδα 6Πη6 ἴα ἔθβϑατθι, θοθθα]ο 
δϑθῦσηθ ᾿᾿δϑρϑῦθο αἱ ὑπ Δ: απθϑύο δύο 51 ἱποοηῦγα ργθ ἴῃ δι απθ τᾶζζθ αἱ ὕδηὶ 

(δον αου 98) 6. ῥἱὰ οαγα υουιϑύϊοο ἃπθοῦ ἃ Π6] ΟΟΠΪρ]ϊο, π6118 δνὶδ, θ0ο. 

(ὦ μμβνβεβαμε 6 ΒΑῦμ, Απαϊορυΐο ἀἰοϑονἐρεέυο θὲ ἐοροφναρθέφιιο ἄμ ΟἸήονι, ὑτα ἃ. Τλπκικμα, 1894, Ρατὶβ. 
(“Ὁ ὅτεαυββ- σπκειμ, ἀηαίοηυία ἀρβογὶρεϊυο οὐ σοριρανγαὐίθο ἅτ ΟἸαὶ. Ῥατὶβ, 1845. 



ἘΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΡΟΠΟΘΙΟΗΕ 501, “ νυϑοῦ8. ΟΥΤΑΝΕΟ-ΜΌυΟΟϑυΒ ΤΑΒΙ ἡ φν 

ΝΟ Οαἰῦο 11 τἰνοϑυϊταθηῦο οαύθπθο 461186 ἄπ ᾿ΔρΌτα ργθβθηΐδ, ἴῃ Ιβρθοὶθ 6110 ραγίϊ 

Ἰαύθγα!, οἱδτ ἃ παπηθΙ οὶ 6. Πδυϊ Γ0ΠΠΊ60} Βομιρ οἱ, ΔΟθοπἀδηδὶ ἔΟ]]16011 οδνΘΡΏΟβὶ, ἴπη- 

Ρἰδηθαθ! οὈ]απαιπιθηύθ ἀ81᾿ ϑϑύθυμο 81} ἹΠΌΘΡ ΠΟ, 4811 αυϑηθὶ 41} 1παϊοίσο, ἴῃ συϊδα Οἢ0 

Π6116 βοσίοπὶ βαρ θθα!! ρὸγ τἰθρούδο 8116 ἀπ βιρονῆοὶ ἀ6] ἸΔΌΌΡΟ οβϑὶ ὙΘΗΡΌΠΟ οοβίϑη- 

[οππθηῦθ οοΙρ οἱ. ὑραθνθυβαηθηύο δα ΟΡ] αυδιηθπῦθ: οἰδγθ ἃ οἷδ νἱ πᾶππο π0]}᾿ δά υ]ο, 

ὨυπΘΡοβίβϑτηθ δα ὁπογηιὶ ΡΠ θη 0 10. βοραοθο Αὐβαιηθηΐθ βυϊραῦθ, οἷ οβύδοοϊϑ πο βυϑη- 

ἀθπιθηίο 11 βοϑυίνθ 16 ὑθυτηϊπαζίοηϊ 4110 ἤρτθ πιιβου]αῦὶ 8118 οαΐθ, ΝΘ} δά α]δο σοπθ 

Π6] ἡθοπαύο 16 β απάο16 οαὔδηθθ δὰ ἱ ἔ01116011 οὐοαρδῃο ἴῃ βρθθδοιθ θαοηδ ρϑιύθ οὶ 

ἸΔΡΌΡο: ἰπ ὑαύδα, ργοβϑί πη θὰ 4611, Πἰπθἃ πιϑαίαπα 49] ἸΔΌΡΙῸ Βα ρΘΥΙΟΡΘ 6550. ΡΤ ΠΟ 

πο 8118 ρατύο ρἷϊ βρογρθηΐθ 40] ἸδῦΌγο 6 αυἰνὶ ἱ {01Π10011 Θ0πὸ γϑυ  08}1} ; Π6116. Αἰ 16 

φϑρίοηὶ 1] τπϑυρὶπθ ΠΡΘΡῸ ὃ ῥἱὰ ἀπιρῖο, νἱβι 0110. Ὁποῃ9 ἃ. θοοοδ, οἰ ιθ8ι. Θ 16 ῬΥΪΠῚΘ 5610 

ΑἹ [Ο]Π16011 βοπὸ ααδδὶ οὐἰζζοηῦα! ὁ 5οῖο ἰθρϑθυπιθηῦθ οὈ]ΐαιθ. [ἃ ἔβοοῖα νθβυθο 180 

461] ἸΆΡΌΡο 51 ργθβοηῦα, βῬ που ἰτηθηὺθ δἱααδηΐο ὁοποῦνϑ ; 1 τησσοβδ, 51 σομθπαδ, 601]8, 

χοηδ αἱ ἐγαπδίσίοπθ ὁπ πη Πἰπηϊδο οἷϊι πϑῦδο 4] ΒΡ ΌΡΟ 1πΐθυϊορθ ΟΠ. ΠΟΙ ἃ] ΒΌΡΘΡΙΟΓΘ. 

1,6. ο᾽ϊδηᾷο16 τη 0086. 50Π0 ΠΟΠΙΘΡΙ ΟΔτηΘηὔθΘ 5056, τηδὶ γΟ] αΤηΐπο5θ; Π]ΒΠΟΒΠΟ ἴῃ ῬΓΟΒ- 

βἰπηϊδὰ ἀ6 118 ρατῦθ τηϑάϊδηδ 46110 ἀπο ἰΔΌΡνἃ. 

Τια τηυϑοοϊαίατα 46] ΔΌῦγτο ὃ ποὶ νϑιὶ βἰϑύθῃιϊ ροὐθηϊθιηθηῦθ βυϊαρραύδ: Π6511 

ἱπάινι αὶ φάα! ὃ ἀ 1 Π ΠΠ|5ϑἴτηο, αϑϑαὶ ρὴὴ ἀποοῦα 6.6 ποὶ Ῥυϊπηδ δ, 5Θρ]ΡΘ 1 γΑΓΊ Β᾽ ΒΌΘ μη 

ποὶ Ἰογῦὸ τϑοῖργοοὶ γαρρογθ. ΑἹ ἸΔΡΌΓΟ βαρθυῖοῦθ, πο οβύδηνθ 1ὰ ἔθθβατδ πηθαίδηδ, 8Ιοαπὶ 

ἔαβοϑῦθι 4611 οὐ Ὀίοοϊασθ ρβββᾶπο ἀθ ὑπ δύο 811 ΔΙ το βθηΖδ Ἰη θυ ζίοηθ, ὑθυταϊπδπᾶο 

Ῥογὸ ϑιιθῖθο ἃ Ἰαΐο ἀ6118 Πἰπθὰ πηθᾶϊδηδ, βἔθϑϑδ, οὐ 9 θοβυϊ αίβοοπο Ρ]1 ἹποΡ οἰ Δι Θη 1 1δ[6- 

ῬΆ]1, ἀθβορι δῖ Ῥυϊπαϊθραιιθηΐθ ἀὰ ῬΒπαβαλῦχ. Αποηθ 8118 Ἰΐηθα τηθάϊδηδ, 46] ἸΔΡΡΤΟ 

ἰπίουϊονο 1 Ἰπὐθυταχίομθ 4611 οὐ θ᾽ οοίασθ ποὰ ὃ οοπιρίθύδ, 18 »νϑηαϊββίπιδ πιϑΡ᾿ ΘἸΟΥΘΏΖϑ, 

ἀδὶ σοὶ ἑᾳβοὶ ρογὸ ὑθυιηίπδηο 8118. οαΐθ 46] ρρορυΐο Ἰαΐο. 5119. ῥδυϑὶ Ἰαῦθρα!! 46119 

ἄχ [ϑρρτα 11 αἰβέίθηια 4616 ἤργθ ογὔθίθοϊαυὶ ὃ το ϊββίπιο: 1 ἔδβοὶ βοηο βγθύψατηθηξο 

δὐίραῦὶ 94. οοσάρϑμο ὑαύῥδι, Τ᾽ αἸδοζσθι 461 ἰΔΡΌτο θϑύθπάθηδοβὶ ἤμο ἴπ δαύδα ργοβϑί πηϊ ὰ, 

461 ἄθυτηδ πιϑυρίηα]6. 

Τια, πιπβοοϊαύῦανα τα 1816 ὃ, το αὐϊναιηθηῦθ 8118. ΟΡ Ὅ]001816, τη πὸ βυΠαρραύδ θα οσοαρϑ 

Ῥυθνα]θη θιηθηΐθ πη8 ῬΟΓΡΖΙΟΠΘ ὙΘηὐΤΆ16. Ρ61 τἰβρϑίθο ἃ α8611ἃ ; Υἱ ἤδῆπο ρϑῇὸ πυπηθ- 

τοϑὶ ἴαβοὶ, 48} ταροίππρόπο 11 ἸΔΌΌΤΟ ραββδηᾶο ὑγρὰ ἴὰ τηποοβα 6 Τ᾿ Ὁ ΙΘΟ]816, ΔΙ] 

6Π6 ἄθοουγοπο ἔΡΘΙΉΤΉΘΖΖΟ δἰ ἔαβοὶ οὐ ὈΙ ΘΟ αν βύθϑϑι; σουθο 1 ἴαβοὶ γϑᾶ!8}1 ΒΌΠῸ ἱργθρὸ- 

ἸΑγ ββίτηϊ π6] ἴουο ἄθοοσβο, πὸ 5Θ:ΉΡγ6 ὃ ῬΟΒΒΙ 0116 βίδα πὶ ὁοη. οθγύθζζε ἢ6116 βοζίομὶ 

του βοορίομθ ἴὰ ρτονθηίΐθηζα; 16 ἰοτὸ ἢῦγΘ ὑθυιηΐπθπο ΡΡΘίου ὈΠτηθηῦθ 8118 σαΐθ, ἴπ 

Ῥαγίθ τρΐποῦθ 81] τηδυρῖπο ΠΡΘΡῸ θα 8118 τηποοβα. Ῥοὐθηξοιηθηΐθ βυ!Π]αρρϑῦϊ Βοπ0 ϑχίδῃ 10 

ἱ πη. ἱποῖβίνὶ, ϑρθοῖθ ἱ βαρϑγίουί, ον 16 Ἰοῦο ἤθυθ ᾿ϑηπο τη ἄθοογβϑο ἔογὑθιηθπίθ ΟὈ]αιιο 

81} ̓ ϑβύθυ πο, 44] τηϑ86611816. 8118. οαὖθ. 

ἼΠ ππάβοοῖο οαὐαηθο- ΤΠ] 0080. ἈΘΘΊΠῚΘ ἰπ θα] δὰ ἀπΠῸ ΒΥ ΠΌΡΡΟ οΡΘ ἰββῖπιο 6118 ἀὰ6 

ἸΔΌΡτα: ἴθ ϑηΐγϑιηθο ἱ τορυϑυ ἔδβοὶ οΠ16. 10 οοϑΟϊ αίβοομο, ΒΡΘ 016. ΠΘΡ]] ἱπαϊνταα! ρβ[ο- 

γϑηΐ, πδηπὸ ἀπ ἀθόοῦϑο ργθυα]θπύθπιθηῦθ βαρ να}6. 48118,. ὁαῦθ 811ὁ πιιθοβθ. Εἰββὶ 81. οὐῖ- 

δίημδθο 8] ἄθυμαα 4611. οαὐθ ροῖ δαύξα 1᾿ αἸύθζζα ἀ6 118. ῬοΡΖίοη6 ΠΠΡΘΡδ, θϑύθπάθηο 8 Π6 ἢ 

8}} οτἱσί πὶ, βρϑοῖθ 8] ᾿ΒΌΤΟ βαρθϑυίουθ, οἰτθ ἃ] τπηϑΡρη6 δάθυθηῦθ 49] ᾿ϑθῦΌτγο: 16 ἤθγΘ 

Ῥίὰ ργοβϑίτηθ 8118 γύρνα οὔγῖβ Β0ΠῸ 508 780, ΠΟῚ ὮΒΉΠΟ Π ἄθοοῦβο πϑύῤδμπηθηΐθ βαρ] 816, 

τᾶ, ΒΟ0ΠῸ Ρ61 ἴο Ρἱδι δ᾽αιιαπίο ΟὈ]Ι4 16 γϑιϑο 11 Ππηϊδο ροβύθεϊονθ 4611. Ζοπδ αἱ ὑγδηβῖ- 

φἴομθ, οἷοὸ ἱπ αἰύο δά ἴπ ἀἰθίγο ρὸν 11 ἰϑθῦτο ἰηΐβγίοσθ, ἰπ Ὀδ550 θᾶ ἴῃ ἀϊθῦτο Ρ61 Η 

ΒΌΡΘνυίουΘ. [6 ἄρτθ ρἷὰι ἀἰϊδύδην 4118. Ιορὸ οὐ σῖπθ οαΐαπθα ἀ8] τηϑυσὶπθ ΠΠρΘΡῸ ἤϑῆΠΟ 



θ6 ΑἸΒΌΝΒΟ ΒΟΥ͂ΒΕΟ 

ἀπ᾿ ΟΡ] αἰνὰ ἑογὑθιηθηῦθ ρυοπαηοϊαῦδ, Ρ6 Γ᾽ ροῦίαυΒὶ ἃ] ἄθυπια 46118, τπαοοϑα ἰΘΡΌἷα]Θ ἴῃ 

δαύία, ργοβδι νὰ 4611 νἰἤθββδίομθ ἰδ ]ο- σθηρῖναῖθ. [9 ἤρνθ ᾿πύθιιηθαϊθ π61}16 ἀπθ 

ἸΑΡΌτα θόπὸ ρἱὰ ϑυϊραῦθ, ἤδηη0 8ΠῸΠΘ πῃ ἄθοοῦβο ρἰὰ τϑυθ]πθὸ 6. ρἱὰ πούθψατηθηΐθ 58- 

οἰθία]ο θα οοσιρδπο 60116 ᾿Π561 2] 001 νϑϑθιθο αν] 11 ἄθυτηδ 6118, πηαοοβδ, Ρ6 1" ααδ8] δα ία ἴα 

58, αἸύθΖΖθ. ΑἸὰ ραῦῦθ βρουρθηῦθ 46] τη ρῚη6 Π1ΌΘΓῸ ΔΓΓΙνΘΏΟ ΒΟ β ββίτηθ ἔργο οαύαπθο- 

πηθ056, 8 ΠῸΠ6. ἄονο ἴα Ζοηδ αἱ Ῥαβθδρρίο ὃ διηρία. [ἢ ΟΡ ΓΙβροηᾶθηζα, (6110 ἀθηθ]]ἃ- 

Φαγρθ 46] τηϑυρῖηθ ΠΠΌΡΘΙΡῸ ὃ ἃ πούδιϑι ὁ οοβύδηθοιηθηῦθ 8118. θ886 αἱ ααθϑῦθ ΘΟμ ΘΠΡΌΠΟ 

16. ὑθγιηϊπϑίοπὶ (οἱ ἐαβοθῦῦ οαὐδηθο-" 0051 ΡΪϊ ΡΓΟββίπηὶ 8] ΠΊΔΡΡῚΠΘ ΠΠΡ6τῸ: ἴῃ ἀθϑυδὶ 

ῬτΟΪαηρδιηθηθὶ ἴθ ΠΡΓΘ Ἀβθατηοη0 ἀπ ἄθοοῦθο σθυ θα ]6, Ρ6 1 ΘΙ ΠΠΡΘΓΘ [πὸ 81] φρῖθο 

οα ἱ ἰαβοοῦθ ἀθβϑοῦίνοηο 81|10Γἂ ἴῃ ΘΟΠΊΡ]65850. ἀπ οαλνα Ο011Ὁ οοπον θα νοῦ8θὸ ἰὰ 

γώμα οΥβ. 

ΠΟΙ Θβϑι γδιηθηΐθ 1] πηΒ 0010 1] ρᾶΓ6 Ρἱὰ βυ!]αρραῦο 8] Δ ΟΌΤΟ ΒΌΡΘΓΙΟΓΘ, οὐθ δ, 

ῬΟΡΖΊΟΠΘ ΠΠΡΟΡ 8, 46] ᾿ϑΌῦΓΟ ὃ 8π6 116 Ρἱὴ αἰύα : π6110 ἀπθ ἰΔΌΌτῶ 1] σὰ βυ]αρρο ϑατμηθηῦϑ, 

8114 ραρίθ τηθάϊϑ σοῦθοὸ 16 Ἰδύθυ 1, ΓϑρΡΊ ρθη 0 11] Πιϑβϑίηο ἴῃ νἱοίπϑησα 6118 

ΘΟΙΏΙΠΊΘΕΒΈΙΒ. 

[6 ἤργθ οαθδηθο- 0056 51 τἰβοοηύτϑηο 8] ΙΔ ΌΌΤΟ ΒΌΡΘΡΙΟΓΘ 8 ΠΟΘ. Π6118,. ῬΟΥΖΙΟΠΘ 

Ῥἱὰ Ῥαβϑϑὰ (6 ἄπο γΠΘν] [ἰπηϊδαπῦ ὼς ἔθβϑαγα τηθαϊϑηδ: 6580. ὮΘΏΠΟ ἴᾷ ΙΟΓῸ ΟἹ Θ]ηΘ 

Θοτη6. 8] 501100 8114 οαὔθ ἴῃ τηθΖΖ0 8611 ἰηὐουϑυϊζὶ ἀθϑὶ {01110011 Ρ6]οϑὶ, 51] ρογύαμο ὁοπ 

1|ιονὶ βἰππορι θὰ, ἴῃ δααϊοίγο, ἱπογοοίθπαο 1 ἔδβοθῦυῦ οαΐαποὶ ὑθυτηῖη}1 4611 ΟΡ ΘΙ ΘΟ 6 δα 

δΥΡίνϑηο 8118 βοῦθ!]θ βύυίβοῖθ, αἱ τηποοθα ὁΠ6 τἱνοϑῦθ 11 ἰΔΌΡΓΟ ἴῃ [816 Τϑρίοπθ: 1] 

ἄθοουβο αἱ [811 ΠΡΓΘ τηοϊῦο 808 86. ὃ ρϑγὸ 8ι8581 θὶ ἸΡΤΘΡΌΪΆΓΘ ὁἢ.6 Π6110 ῬΑΡΌΪ Ἰαύθγα]]. 

Τὴ ααθϑύθ 16 ἤργθ β50πὸ ῥ᾽. παμηθιΌΒ0, ϑαπηδίῦθ ἴῃ ἰαβοθῦῦ ὑδηῦο ρ᾽ϊ σοτηραιθϊ ααδηΐο 

Ῥἱὰ οἱ ρογὔϊϑηηο γθ 080. 1] Ἰηϑρῖηθ δάθγθηΐθ 616] ἸΘΡΌΓΟ: Θ586 51 Θοπηροῦίϑη0 Π6] τηοᾶο 

5010 : ἱπογοοίθπο ὑδηρθηΖί πηθηΐθ 1 [01116011 ον ΘΓ ΠΟ51, δα θη ο5ὶ ᾿Ργθρο ρπηθηὺθ 8Ρ}1 

ἰηὐονβεϊχὶ ἔγω 16 β ἰϑηάο]θ βθρῦδοθο. Απομθ ποὶ Θαὐο, Βρθοῖθ π6] πθοπϑῦο, 5] ριῃὸ 5θρ.] 6 

ἴῃ ἰδίαπο βοζίομὶ 11 ραββθδρρῖο ρυϑάπαϊθ 81 ἔδβοὶ ἀ61} 1ποῖβῖνο 81 ἔαβοϑῦθ πϑύψαμπηθηΐο 

οαΐαηθο- πη οοβὶ: απθϑῦϊ αἰ ψΊπ1 ὑπιθύαν δ, 51 τἰβοοηὐγη 0. ὩΠΟΟΡἃ 6. ΒΥ ΠΌΡΡΑ ΒΒ] 8 Π0ἢ 9 
ἴῃ. νἱοίπϑηζθ, 46118,. ὁΟΤΩ ΠΤ Ββι1 8, οὐ 16 ἤΡγΘ 46611 ΠΟΙ δῖνὶ ΠῸΠ ἤϑηπο ὈΪὴ ἀπ ἄθοουθο 

οἰδτϑιηθηΐθ ϑηθυο-ροδύθυοσθ. Γ᾿ ϑατηθηΐο 461 ἰβδβοϑῦῦ οαὐδθηθο-τηθοϑὶ ἀ8118 ραγῦθ 

τηθάϊαπδ 8110 Ἰαύθγα! ὃ ρυϑάμδ!θ, Ῥγοργθθϑῖγο: ΠῸΠ βδργοὶ ααϊπαϊ οοΙηρΙοίθιηθηΐο 

ϑοοθύθαθ, 8ΔΙΠΊΘΠ0 Π6] τηοᾶο 605 οαϊ ὃ ΘΒΡΓΘΒΒδ, 1᾿ οββουνεαζίοπθ αἱ Ῥπππεααῦχ (22), ἢ 

α0816 ἀἰδυϊηριιθ ΓΘ Ὀ06. ΠΘ] τηυβ0010, οἷι6 οὐδ, οἱ οοσιρδ, ἀπ ρογζίοηΐ; πιῆ. πηθαϊδηδ, οοβὺϊ- 

ὑαϊδα ἄδα, ἤρτο βοδᾶῦβθ Θα ὑπ8 ἰαῦθι8]6. οοπιρδίία. 

ΑἹ ἸΑΡΌΡο ἰπίθγίουθ 19 ἤθγθ οαθϑηθο- 0086. 81.118. Ῥᾶγῦθ πηθαϊϑπδ Β0π0 γϑα]πιθηΐθ 

τηο]θο βόδῖ80, τἱἀούνθ ἃ ἀπθ ὁ ὕγθ ἔββοθὺῦθ! ὁ0η ἀθοθοῦβοὸ τη ]ῦ0 ἱΡΡΘΡΌΪΘΡΘ. 5116 ραυίϊ 

Ἰαῦθυα!! ποη νἱ πϑῆπὸ αἰ θγθηΖθ 48] ἸΔΡΌΓΟ Βα ρουΊΟσΘ, β8ῖνο 1] τηΐποῦθ ϑυ! ]αρρο ὁοπη- 

ῬΙοθθῖγο 46] πηιθοοΐο. ΐ 

Α Ἰἴνϑιο 4611 ϑδηροϊο Ῥοοοαῖθ ἱ ἴαθοι οπθδηθο- ΤΟ Ο 8] 5070 5υϊραύ, οη΄ ἀθοοῦβο 

βεριῦθα!ο, αββοοίαῦ οοη τηοὶύα, οπἰδρθΖΖα, 8116. ΙοΓῸ οτἱρίηὶ οαὔδιθθ. οοῖηθ 8116 ὑθυπϊπῶ- 

ΖΙΟΠΪ τηποο86, 8116 ΡΤ τϑάϊα.}} αὐἰνὶ σοηνθυρθηὐ. ΟἸύΡΘ 1ἃ σομηπιθϑϑαγδ ἱ ἴαθοὶ ρου άοπο 

ϑραβύδηζδ, θυ αβοδηηθηύο 18. Γθρο γιὰ 6 ἴδ, 86 Πηρ]1οἱ δὰ 46] ἸοΓῸ ἄθοογβο; 6551 81 ἔδηπο 

ΤΏΘΠ0 50Πραῦϊ, Του ὑθηηθηῦθ βίη ϑὶ 6 απ] αἱ αἰ 0116 αἸ Υθηζιαζίοπθ απδηΐο Ρ]ὰ οἱ 

Ῥοχγύϊθμηο ἀογβϑτηθηύθ. 1 βἰβύθμῃ! 461190 ἀπ ἰΔΡΌγα 5] τηϑηθθηροπο ἀἰβυϊη] : ὁοτηραγδί!- 

γϑιηθηΐθ δὶ Ῥυϊπηδῦϊ, ἀϑυυ] ἐαϑοθυθ! οἹΟτΘ [ἃ ΘΟΙΠΤΠΘΘΒΌΓδ, 50Π0 ῥΪὶι ᾿ΓΡΘΡΟΪΑΙΊ, ἃ5581 ΤΠ Θη0 

γι ἀπο 01} 84 τἀπὸ βοῆθηια 850. 



ἙἘΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΕΟΙΟΘΊΟΗΕ 501, “ μυϑοῦπῦβ ΟΤΑΝΕΟ-ΜυΟΟΒῸΒ 1.ΑΒΠ ἡ τ, 

Μιιρίοϊα. --- Τὰ ἔθϑβαγα πιϑαϊαηδ 46] ἸΔΌΌΤΟ ΒΌΡΘΙΙΟΡΘ ὃ 8581 ΤΏ0Πη0 ῥῬγοηπποϊαῦδ 

ο᾽6. ποὶ Θαδϊίο, Πἰπηῤαΐα οἷοὸ 41] 8010 τἰνθϑυμπηθηΐο οαύδπθο: 11 ΙΔΡΌΓΟ ροβϑίθάθ ρϑουὸ ὑπ 

ἔρθπα]ο ἀββαὶ βυ!]αρραῦο 6.6 η6 τῖάποθ 1᾿ αἰύθζΖα: ααθϑύδ ϑυτηθηῦδ, ὁΘοτη9 Π9] αύθο σοῦβῸ 

16. Ῥαυθὶ Ἰαΐθυα!. Π ἸΔΌΡΓΟ ΒαρΘΓΪΟΡΘ γ 80. ἴὰ [ἴπθὰ πιθαϊαπδ ῬΡθβθηΐα ὯΠ Τ]ΔΡΡῚΠΘ 

ΠΡΟ οὐδαδο, μὰ βου! αῦο Ἰαὐθγαὶπηθηῦθ. Π| ἸΔΌΌΓΟ ἸΠ ΒΡ ΙΟΥΘ ὃ ΠΘη0 8100 46] 5αρ6- 

ΤΊοΡΘ, θα πὰ ὰπ τηϑγρῖπο ΠΡΘΙῸ οὐὔὐαδο ἴῃ ῥαθία ἃ δὰ οβύθηβίοπθ: 1 [0]Π10011 Ῥο]οβὶ 

Π6116. ἄπ6 Δ ΡΌΓἃ ΔΥΓνᾶπο δἰπὸ 8118 ραγύθ τηδΡρΊη8 18 ροἱλ βροτριϑηΐθ (ΒῚρ.. ὅ5), 18. σοῆϑ 

αἱ ραββαρρίο ὃ αυδβϑὶ πι11ἃ. ΝΟΙ τἰνθϑυϊπιθηΐο οαΐδηθο 46] ἸΔΌΌΓΡΟ ΒΡ Ρουθ ΥἹ ἤδηηΟ 

Ῥατο βοραβθϊ [0 Π16011 οανθυποϑὶ ργοϊοπἀδηηθηῦθ ἱπιρίδηθαθι, ΝΠ αἱ σρϑοῖδ!θ ρυθϑθπύδμο 

ὃ. Θοῃβίἀθιανο ἱ γϑυῖ βἰβύθιηὶ ἀΐ βΌΓΘ τη ϑοο αι], ὑγᾶπηθ ἀΠ0 ΒΥ] ]ΡΡῸ ΘΟΙΠΙΡ]Θβϑι νπηθηΐθ 

ΤῊΪΠΟΡΘ. 8. αΠ16110 61] Θαίδο 6 ἄθ] Οδῃθ. 

ΤΙ τηυβοοῖο οαὐθπθο-Ίπποοβο ὃ ον  ἀθηϊθιηθηῦθ ρῥἱὴ ϑυ]αρραῦο ἃ] ἸΔΡΌΓΟ ΒῈΡΟΓΙΟΓΘ: 

ἴῃ Θηθρϑιηθθ 16 ἸΔΡΌτα ἱ διοὶ βοθῦῦ! 50Π0 Ρ᾽ὴ ΠΕΠΊΘΓΟΒΙ ΨΘΓΒΟῸ 16 ΤΘΡΊΟΠΙ ἰαῦΘΓ 8} ΟΠ 

ΠΟΙ ΥΘΙΒ0 ἴὰ ρατύθ πιοάϊδηδ. ΑἸ1ὰ ραγῦθ Ἰδύθι]6. 461] ἸΔΡΌΣΟ βαρθγίοσο ἀθυθ [αβοθυθὶ 

51 ῬΡθβθηΐαπο βρδῦϑὶ, ἰβο] αὐ οἽ1 ἀπὶ ἀδρ]1 Δ] νῖ, αὐύγανθυβδηῦ! 10 ΒΡΘΒΒΟΓΘ 46] ἸΔΡΌΓΟ 

ΔΔΡ11 Ἰπίογϑθϊχὶ ἀϑὶ ΤὉΠΠ10011 81 ἄθυπια 46118. τηποοϑα ὁ0η ἄθοουβο ΠΙϑυθιηθηῦθ οπα]οβο 

ἴῃ ρυΐθα ἄδι Θββϑθῦθ ἴδοι ηθηῦθ τ ΟΠ ΟΒ ΟῚ θ1Π1: ἱ ἔαβοὶ νἱοίπὶ 8110 ἴοῦο ΟΥΙΡῚΠΙ οαΐδηθθ 

8] τηλυρῖπο ΠΡΟτὸ (ΕἼ6. ὅ5) βόπὸ Ἰθρϑϑυιηθηῦθ δβοθηάθηθὶ 4818. οαδθ 8118. πηποοβδ, ἱ Ρ᾽ὰ 

αἀἰδύδηθι! ἰηνθοθ δ᾽απθηΐο ἀἰβοθηαοηθ, χ61} ᾿αὐουτηϑᾶϊ απδβὶ βαρ θ0Ά}1 : τα πηθπὺθ ϑϑϑὶ 

51 ἀιϑθοοίϑῃπο Π61ὰ ἰογὸ ἀἰβύὺρ θυιζίομθ 811ὰ οαΐθ οὐ 8118 τηυσοοϑθὰ δ᾽ ἔδβοθεθ τϑάϊ8}1 

ἀἰβοθπάθητθί. 1 ἐαβοϑύθ οαὐαηθο-τηποοϑὶ ὩΌθοπᾶθπο βρϑοίϑ!πηθηῦθ αὔζογπο δἰ 011Π10011 ον ου- 

ΠΟΒῚ : ἸΏΒ ΏΘΒΏΟ ἴῃ ΤΑΡΡΟΓΡΟ (6110 ὈΥΪπη6 ὑγ8 ὁ ααδύνγο 56}16 αἱ [0]1100]1. 

ΑἹ ἸΆΡΌτο ἰηΐθυίοσο νϑῦϑοὸ ἰὰ ᾿ἰπθα πηθαϊδηδ, 16 ἤθγΘ οαὐδηθο- 0080. Β0Π0 85801π- 

Φαπηθηΐθ Βοδυβιββιηθ. 6, ΘΟΙη6. 8] ἰΔΡΌΤΟ ΒΌΡΘΡΙΟΤΘ, ἰΡΡΘΘΟΪΔΙΡΙ Π6] Ἰοροὸ ἄθοονβο. 8110 

ῬδΥΔῚ Ἰαύθυα]1, ϑϑβοπᾶο 1] ἰΔΌΌΡΟ 1 ΘΡΙΟΥΘ ΠΊΘΠ0 Αἰδο 46] ΒΡΘΡΙΟΥΤΘ, 50ΠῸ ΡΌ͵Θ ΤΠΘΠ0 

ΔΡΡοπάδηθ, ρουὺ τθρο]δρπιθηῦθ βαρ [δ]: Θ886. Οθθϑθηο. Π6116. ἀπ ἸΔΡΌγα ἴῃ ὑαϊύα ῬΡοβ- 

Βἰπηιδὰ 4611 ΘΟΤΩΠΊΘΒΒΊΠ’ ἃ. 

Οαγυῖς ξανιϊαγῖδ. --- Ἠο οϑδιηΐπαίο Ρ6 1. 1] πῆῖο βῦπαϊο [6 ΙΔ γα αἱ ἀϊθοὶ Οδηὶ, ἔν ἱ 

αα8}1 ἀπ θαδίαγαο αἱ δοιίάογῳ 8. ἔθββιασα ὁομπιρ!θύα 46] ἸΔΡΌΓΟ βαρθυίονθ. ΤᾺ]6 ἴθθθαγ, 

ΘΟΙῚΘ ὃ ποίο, 51 ριιὸ ῥγθϑθηύαιθ βούϊο νὰῦῖ ἀϑρϑύθι, ἀδ ἀ.6110 αἱ ᾧπ ΒΘΙΠΉΡ]166. 50100 

Ῥγοΐοπαο 6 τἱβύγοιθο, βργοννίβῦο αἱ ρ9]1, ἃ οαἱϊ ἔδ βϑρυΐθο ἴῃ τποαο ῥΪλ ὁ τηθηῸ ἀϊβυϊπῦο 

ἀπ8 ἀοοοϊαύαγα, οἷ εἶδα} ἔτ 16 ἄπο πϑτγοὶ (0160 πιϑᾶϊο ἤδβδ16, ἘΠ ΒΝΒΕΚΘΕΝ 6 ΒΑυμ), ἃ 

α0.6110 αἱ ππ᾿ Ἰηὐδοοαύατα, ῥγοΐοπᾶδ, ἀπὰ νοῦα ἴθθϑατα ᾿θρουῖπα: ΡΔΡΘΙ]Θ]αηθηΐθ νϑυῖδ 

8ΠΟΠ6 1] ἔγθηυϊο βαρθυίοσθ (ΠΥ ΑΒ): νϑῦβο ἴὰ Ἰἰπθἃ τηθαΐϊαπδ 11 ΔΌΡΡΟ Βαρθυῖογθ ὃ 

1ΏΘΠ0 8100 616 Ἰαὐθυϑπιθηῦθ, [8 ῬουΖίοπθ δἀθγθηῦθ 46] ᾿ΔΌΡΓῸ ὃ ρογὸ ρὶὶϊ βρϑββᾶ. ἢ 

ἸΔΡΌΡΟ ἰηΐθυίουο ὃ ρἷϊι Ὄρονθ, ὁ0π ἔγθπαϊο τηϑαϊδηο Ῥοθ0 ϑνϊἀθηθθ: Π6] 50100 νϑϑίϊ- 

ῬΟΪδΓΘ ὃ ϑυ]αρραύίδθιπα ἰὼ ρίθρα ᾿αύθια]9 ἱπῆϑυουΘ “ ἴῃ ἔργ πιδ αἱ οοποϊᾷθ 84 8586 

“ΓΒ ΘΥΒ8]6. Θ0Π ἴα θ856 Π6] ἸΔΡΌΓΟ 6 ὁ01 1] νϑυ 06. 5, 550. ̓ πβουῦο Π6] αἰαβύθῃηηθ, » 

(ΒΑνλπο). ΤΠ Ἰα το δαμπηθηΐα αβϑαὶ ἴῃ α]ύθΖΖο 6 απ] ἃ ΠΟΘ ἴῃ τη Ὀ1}Π|10ὰν Ἰα ΘΓ ΔΙ τηθηΐθ 

Δ} Ἰπθϑνχίοπο ἸΔΌ ἷα]6. ἀϊ ἀούνα ρῖθρϑ. 1.8 ἄπθ ἸδΌΡ ἃ Π6118, Βαρορῆοὶθ θβύθυμιδ 5010 

ΘΟΤαΡ]Θὑδιηθηΐθ οορορίο ἄδ [01Π16011 ΡΘ]051. ΘαθϑΌ ἴῃ Ῥγοββιτηϊὰ 4611, Ῥαγῖθ πιθάϊδηδ 

46] ἸΔΡΌΡΟ Βρουΐοῦθ ΔΡΡΙν θη 5|Π0 ἴπ σδρρογίο ἀ911 ραγίθ ρὶλι βρογβθηῦθ 6] ΙΔΌΡΓῸ 

ΘΒδθηο πηρίδηξαύ! νϑρυϊοα! πηθηῦθ : Ἰδύθυ Ἰ πηθηῦθ ΠῸΠ ΘΙ ΠΠΡΌΠΟ ΟΟΒῚ ἴῃ 8880, ἰαβοίθπαο 

ΒΟΟρθυδ πὰ δὑρίβοία 46] ππᾶρρίηθ Πἰθθγο. ΑἹ ἸΔΡΌΓΟ ἰπἴθυϊουθ 1 [011Π16011 Ρ61οϑὶ πῃ 

Βίαπροπο ἤπο ἴῃ ταρρονῦύο 4611. ρου Ζίοπθ ρἱὴ βρογβϑηῦθ 46] ἸΔ0Ό}Ὸ, 11 τηϑγρῖηθ 106 ΡῸ 
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ὃ αὐἰπαϊ νι510116. ἀ8}1 ϑβύθυ πο ρὸν ὑαὐδα 18 δυϑ θϑύθῃβίοηθ: ἃ] ἸΘΌΡΌΓῸ ᾿πΐθυϊουθ 50}18 

ΒΙΡΘΡΗοἶΘ ϑϑύοσμδ ἴῃ ΘΟ Υἰβροηάθηζα (1611 ἸΠ5ΘΡΖίοπθ 4611 ρίθρα ἰαύθυα]θ 11 Πτηϊΐο ἔτα 

1ὼ Ζοπᾶ αἱ ρεαβϑαρθίο 6 ἷὰ ουὐθ ὃ 84 ὑπ 11γ6110 αβϑβϑδὶ μὰ Ῥθθ50 16. ποῖ 5.110 ρΡΌΪ 

Ἰαύδνε!, πιϑηῦρθ 11 τηϑυρίηθ 46] ἸΔΡΌΓΟ ΒροῦρῸ ἴπ ἴοττηδ αἱ οὐθδύα αἰνούνα βαρὶοθα]- 

τιθηΐθ: ἃ ᾳαθϑύθ ρουῦζίοηθ 46118, σοπδ αἱ ραβϑδρθϑῖο ΘοΥβροπὰθ ἃ ὈοΟοδ Οἰΐτπιβδ. 18 ΘΟ ΌΠ ἃ 

6] οδῃΐπο βαρουίουθ (ΒΑ Απο): ἴῃ αὐθϑύδ τϑρίοπθ ααϊπαϊ ἰὼ σοπῶ ἀϊ ὑγδηβίζίοπθ 46] 

ἸΔΡΌΤΟ Ἰηἴθυῖουθ ὃ τηο]ῦο οἱϊ δηιρῖδ Θά ᾿γγΘΡ0 1816 6116 ραυύθ ον Ἰβροπάθηζξο 46] ἰϑΌΡΤῸ 

Βαρθυίουθ. Γ᾽ Θρ θ 110 αἱ ἀθύνα, Ζομδ, 6116 ἄπο ΙΔ Ότα ὃ ρθὺ 19 ρἱϊι ριβιηθηύαίο ὃ ῬΙδθοῖθ 

οα ἴῃ ὑούα! δι, οοΠη6. Ρι6. 4016110 46116 ριαδποῖθ 6 ἀ6116. ραγύθ 4611 τηποοβα Δ Ρ0 1816 

νἱοἶηδ, 8118. γίηια ογἷ8. ΝΟ] γυἰγθϑθϊπηθηῦο οαὔαπθο 46] ἰΔΡΌΤΟ ΒΕ ΡΘΡΙΟΙΘ Υἱ ΠΘΠΠΟ ΠΕΠΊΘΤΟβὶ 

Τ0]Π10011 οαΥΘΡΠΟΒὶ : ααθϑὺϊ πηϑπσθπο γ6 180 [8 Πἰπθ8 τηθαϊδηδ. ΑΙ ΙΔΌΡΓΟ ᾿π θυ ΙοΡΘ 1 [01- 

ἸΙΘΟΪ1 ΟΔΥΘΡΠΟΒΙ 5010 Ὀ]Ὶ βοδῦβὶ, ΤΏ Πη0. γΟΪαΠΪ ΠΟΒὶ, Πηδν 81 αἰ ρονῶπο ραΓ6. ἴῃ ῬΓΟΒΒὶ- 

τηϊδὰ, 4611. ᾿ἰπθὲ πιθάϊδηδ. ΕἾΘ 6220 δὶ [Ὁ]1160011 Ρϑ]οβὶ, ργοϊοπἀδιηθηῦθ ἱπηϊοοῃϊαῦθ ἔν 

16 ΠΡΓΘ πη 800 1811, Υἱ ἤθπποὸ ΡυΓ6 Β0Άγ56. ρ. 8 η 016 ΒΠἀΟΡΡΑΓΘ, ἃ ΡΟΠΌΟ]0 ΡΟΟῸ ο1- 

Θοηνγοϊαύο,, ρορίϑυθαπιθηῦθ 1ἀϑηθοῆθ ἃ 4.0116 ἀθβογιδθ, π61] ὕϑηθ, πθ]]ὰ Ρ61160 46116 

ΔΙΓ6 τϑρίοπὶ ἀδ ϑὅραμρανι (ἢ). 

1 ταπιβοοϊαύανα 46110 ἸΔΌΡΓα ἀΒθ 6. Π6] απ ἀπῸ συ ]αρρο ΡΡὩΠαΙβϑίπιο, ἃΠ0}}0 

Ῥϑ᾽ αὐ γαπιθηΐθ ΒΌΡΘΙΡΟΡΘ ἃ 41..6110 46] Θαὐδο. 1 ἔδβοὶ οὐ] οοϊαν Ηὐναπηθηύθ δὐϊραῦϊ 5] 
Ἰπρίπαϑηο γϑηὐγ δ] πιθηὔθ ἃ ΠΟΘ. Π66]1 ἰηὐθυβυϊσί ἔγα ἱ [Ὁ1110011 6 16 ρ᾽απάμπ!θ οαΐαπθοθ. 

Θ.}14 Ππθῶ τηθᾶϊθηδ 461] ΙΔΌΌΤΟ ΒαΡΘΙΊΟΓΡΘ 1 ἔαβοὶ οὐ ὈΙΘΟΙἃΥὶ 51 ὀοπηρονίθμο ἀϊνθυβᾶ- 
τηθηΐθ ἃ βθοοπᾶδ, 46] ρυϑᾶο 4618. ἔθββαγα ἸΔΌθ1α16: αὐδηᾶο 11 5016 0 πηθάϊδηο ὃ βιιροῦ- 
ἤοῖα]6. πιο]! αβοθῦθ ρᾶββϑηο ἱπιη θυ ρου ϑιηθηῦθ (αὶ τἀπὶ Ἰαῦο 811 ᾿ ΘΙ ἔσο: ῬΘῚ ἃ τηϑρΡΊοΥ 

Ραγίθ ρϑῦὸ οἱ ἀἰβύβοοδπο 4818. τιϑβϑα 461] ΟΡ ῬΊοΟΙ αν θ ρυππῶ αἱ τϑροΊ πῆρ ογΘ δὰ ᾿ΐπθα 

τηθαϊδηδ, 6 ὑθυιηΐη8η0. 8] τηοᾶο 501100 8118. οαὔθ, οοπ6 ρο᾽ὰ ἄγθνα πούδθο Π6] πηιθὸ 46] 

δπο Τιρυρια (οἰναύο ἄὯὰ Κιμπιν οα ΒΝ πΗ- Κι ΚΕΗ), οοπ10 ὃ βύαϊο ἴῃ τηοᾶο ἀἰῖιθο 

ἀοβουθο ἄα Ρεπεβαλὺχ (22) 6 θοῖηθ ποὶ δ ίϑιηο οἱὰ ποίϑο πὶ Θαίίο. Νοὶ δῃηὶ 8 

ἸΔΡΌΤΟ Θοιηρ]ϑδιηθηΐθ ἔθϑβο παύαγατηθηῦθ 1᾿1π θυ τα ΖίομΘ 461] ΟἹ Ὅ]60181:6 ὃ Ῥᾳγ6 οομηρ]ϑίδ 

8 ἴθ ἤθγθ 491190 ἅπθ τηρῦδ 4161] ΟΥ̓ ὍΙΘΟΙΔΓΘ ΒΌΡΘΡΙΟΙΘ. ΒΘΡΌΟΠΟ ἃ βογύθ 41 4160110 ὁ, 

ΔΠΟΠΘ. ΠΘΪ ὈΥΪΠΊΟ ὁ880, ᾿ΘΓΡΙ ΪΠΒ ΠΟ 8118. οαὐθ ἴῃ ργοβϑι πη ὴ, 46118 Πἴπθ8 πιϑάϊαπϑ. ΑἹ ΔΡΌτο 

Ἰηἴθυιουθ ἴθι τη βοο]δύιγδ, ΟΡ ΌΊΘΟΪαΘ 51 οοτηροῦύδ, θοπιθ Π6] Θαύδο; ὁοβὶ ραγ6. ἅ6] τϑϑῦο 

Π6116 ἀπθ ἰΔρῦτα ἀ116118. τα 1816, 1 τη 80011 ποῖ νὶ βοπὸ ροὐθηβθιηθηῦθ βυ!]αρραίϊ, βρθοῖο 

511 Ἰηΐθυϊουὶ : ααθϑῦ ὁοπ στδη ρῬᾶγῦθ (61 ἰοῦοὸ ἴϑβοθὺθ 5] ὑγονῶπο σοιηργοβὶ Π6110 5ρ68- 

ΒΟΓΘ (6110 Ὀίθρῆθ ἰαύθυ]1, ἰγυϑα!ϑπαοβὶ 8] τηϑ800118 06. 8118 βαρθιῆοὶθ νϑηῦρα!]6 ἀοὶ 
ἸΔΌΡρτο; 16 ἤθγθ βιαρουοΥἹ οὐ σσοηῦδ!} ο ἸΘρρϑυτηθηῦθ ΟὈ] Ια 16. νᾶππο 818 ραῦῦθ θϑβδβθδ 

4611 Ζοηϑ αἹ ραββᾶρρίο, ἰπ αυθδῦο ριαπῦο δβϑθὶ ϑβύθϑδ, θϑῦθγ πϑιηθηΐ ; 16 ἤρτΘ ᾿π ϑυϊουῖ 

ΒΟΠῸ ἰπγθ0θ απ 81] νου 8] πηθηὔθ ἀἰβοθπ θη]. 

Π πῆπβοοϊο οαὐδηθο-Π 0050. 49] ἸΔΌΡΙΟ ἀθΒαΠ]6. ΔΠΟΠΘ. Π6] δ η6. ὑπ᾿ πηρογύϑηζα 

ΘΒ αἰββίτηδ ΡΘῚ 1] 8110 ΒΥ ΠΌΡΡΟ : ΘΟΙηραΙ αὐ γπιθηΐθ ἃ] Θαῦο 1 ϑιιοὶ ἔββοθῦῦ πϑηποὸ 

ὍὯΠ ἄθρθουῦβο τηθη0 βδρ᾽ 819, ααΐπα! 1᾿αλθῶ αἱ ἀἰδυν ΠΡ ΖΙΟ ἢ 6. 4118 πππποοβᾶ Ὑ βου θοΪα ΓΘ 46] 

ἸΔΡΌΡΟ ὃ 5881 πιθπηὸ θϑύθϑα, π61 ὕδϑηθ 10 π6] Θαἰο. 
1 ἐββοοῦυ! οαδαπθο-ταποοϑὶ 81 τβοοπῦγϑη0 ΔΠΟὮΘ Π6] ΙΔΡΌΤΟ ΒΌρΘυΪΟῦΘ 6118 ΡοΥ- 

(ὦ . ϑὅραμρανι, αΑἴοιριθ γήσουοῦθ ϑιμΐϊο οἰαμάμο οὐέαηθο ἀοῖ οαηο, " Μοιϊδοτθ Ζοοϊορίοο ἰϑα!ίδμο.,, 

το], ΙΧ, 1898, Ρ. 259. 
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Ζίομθ τηθάϊθηθ, ποὶ οδδὶ ἴῃ οαἱ [ἃ ἴδδϑασθ ὃ ΒΡ βοἰα]θ. ΟΡΡαγΘ Π6110 ρα ΌΪ ἱπητηθάϊδ- 

Τατηθηΐθ νἱοῖπθ αἀπδπᾶο ἰὰ ἴθϑϑαμα ὃ α5881 ριοϊοηα ὁ σομηρ]οίδ: δ ορηϊ πηοᾶο 685] 

ΒΌΠΟ ΨΘΙΒΟῸ ἴὰ ρᾶῦῦθ πιθάϊδηϑ, ὈΪὰ ΠΌΙΊΘΡΟΒΙ 6Π6. π6] Θαὐδο: ἤϑῆπο οτὶρῖπθ ἅ8118. οαΐθ 

ΠΘΡῚΙ Ἰηὐουϑυϊσὶ ἔλα ἱ ΓῸ]]Π10011, 616 ἱπογτοοίδηο ΟὈΠααϑιπθηΐθ; 16 ἤΡΓΘ 51 ΤἸ ΠΠΊΒΟΟΠΟ ἴπ 

ἔδβοὶ τηοϊῦο διηρὶ ὁ υἱαθθαῦ 6 ἀαθϑῦ ἀθοοῦοη0 ΡΆΓΆ]1611, ΟὈ]Π ΑΙ ἰπ αἰοῖρο δα ἴπ 

Ῥᾶθθο 81] ἄουπηα 6118. πιποοβα ᾿τητηθαϊαὐδιηθηΐθ βοργαβίδηθθ 811 ᾿τηρθπύο ἅ6116 ὈΥΪπ6 

Βουῖθ ΟἹ Γ0]Π10011 ροοβί; ἔγα ααθϑῦθ ῬΓῚΠ1Θ 50110 τηϑπόδηο ξαβοθῦθί σπαὐδηθο0-Τη 051. Ὑ ΘΥ80 

16 Ῥαυῦ Ἰαύουα] ἰπνθοθ 6] ἸΔΡΌΓΤΟ ΘΌΡΘΥΪΟΤΘ νἱ ἤᾶππο ἕαθοὶ δηΐθγο- Ῥοβύθυ!οΥἹ ἱΠηΠ16- 

αἸαϊαπηθηΐθ βορϑίϑοθηϑὶ 811ἃ σοπὰ αἱ ραβϑαροίο 6 απθϑυϊ 5] οὐἹθίπδπμο ΠΘΡῚ] ἰπὐουϑυϊ 

ἔνα 16. Ῥυΐπιθ βϑυΐθ αἱ {0]Π10011 6, βαῖνο Πἰονΐ βϑἰηποβίθα, 51 ρογύϑῃο οὐ σσοηίθ! πηθπῦθ ἴῃ 

αἰοῦτο ἃ] 1πηϊῦο ροβύθυϊουθ 4611 Ζοπδὶ ϑύθϑβα: απθϑ} ῬΥΪτηΐ ἔαβοθῦθ! Βοπὸ ἱπα]ροπἀθηῦι 

ἔνα Ἰοῦο, ποῦ ρϑιΆ 1611, οοβυισαϊ 1 ἄα. ῬοοπΘ ἤργθ, ὁοπ ἄθοουϑο Π6ΠῸ ΤΘΘΌΪΆ16 Αἰ 0611 

Ῥἢὰ ῬΥΟΒΘΙ ΠΩ] Ὁ] ΤΠΔΡΡΊΠΘ. ΠΠΡΘΓῸ γΘγ80 ἴα ρϑυῦθ τηθαϊϑηϑ. Ὑἴϑυβο 11 τπυοῖπθ ϑἀθγθηῦθ 

(61 ἸΆΡΌΤο ἱ βοῦν! οἱ ἕδππο ῥϊ παπηθΡοϑὶ θα ϑϑϑιτηοπηο ουϑαδύθτηθηῦθ πῃ ἄθοοῦθο 

᾿δηΐο οἷὴ ΟΡ απο ἴῃ Ῥᾶβθ8θ0 64 ἴῃ αἰοῦγο αὐϑηΐο μἷὰ 16 ΙοτῸ ΟΥΘῚΠΙ οαΐδπθθ 50Π0 

αἀἰδύδηθι! ὅδ] πιϑυρῖπθ ΠΡΘΡΟ, ῬῸΥ Ρογύαυ θ᾽ 8118. τηποοϑᾶ 46] ἰΔΡΌΤΟ: ΘΠῸΠ6 απθϑὺϊ Θ0Πὶ0 

4161] τη ΡΡΊΠ 81 Θ0πὸ οπαα]οϑὶ, ΠΟ Ρδ 8161 ΘΟΙῚΘ γΘΓ80 ἴὰ ρϑιῦθ τηθαΐϑ. 

ΑἹ ἸΔθῦτο ἰηξθυϊουθ νϑυθο 18 ᾿ἴη68, τηϑάίαπδ ἱ ἔβϑοθῦ! βοῆοὸ ΔΟΡΟΠ δ η 155: 1η1, 5] 

ΟΥβίπδηο νϑηῤγα τηδηύθ ἀρ] ἰπ θυβυϊχὶ ἅ6 118. ῬΥΙπηθ. 56016 4] {Ὸ]Π0011 Ῥϑ]οϑί. 16 βί προ] 6 
ἤΡΓΘ 51 δὔπχπθηο Θ0Π1|6 8] ᾿ΔΙΡΌΓΟ ΒΡ ΙΟΓΘ ἴῃ ἴαβοὶ 8] υραῦ, ἱ 0811 πηϑη θηρΌπο ὑπ 

ἄθοογβο ὑθροϊδιτηθηῦθ ῬΡΆΡΆΠ6]0 ἔτ ΙΟΤῸ 6 δἱ ἀϊτροπο τηοϊδο ΟΠ πδιηθηΐο ἴῃ αἰύο οᾶ 

ἴῃ αἰθίνο ἴῃ ραῖθα ἅἀα ΟΟΟΌΡΘΙΘ 60116 [ΟΥῸ ἱπβογζίοηὶ 1] ἄθυπι 4611, Ζοπᾶ 4] ὑγαπβί Ζίοηθ 
Του θιηθηῦθ οοηνϑϑϑδ ἴπ ὑπθύα δ. βιιδ, οδύθηβίομο δᾶ {1 ἄθγπιδ ἅ6118. τηπόοβα 46] ἸΘΌΌΤῸ 
ΘΙ αα881 ὑαῤία ἴα 58 δἱύθζΖζα. 1.6 ἤΓΘ ῥἱϊ᾽ ῬΓΌΒΘη6. ἃ] ΠΠΒΡΡΊΠ6. ΠΠΡΘΓῸ 5010 απ] Π6] 

16. ρὲ Ῥγονὶ, α116110 [6 δυγῖνϑπο 8118. τηποοϑδ, 18 μὰ ᾿πηρῆ6: Τ᾿ ΟὈ]Π αἱ δὰ θ᾽ ἐαϑοϑυ! 

δὶ Τηϑη θη 6 ῬΥΘΘΒῸ ἃ ΡΟῸῸ ἸρΡΊΘ]Θ. ΡῈ ὑπύδὶ, ἰπΠ ρσυΐδα 66 1 ἴδβοὶ ρὲ Ἰοπύθηϊ ἀ8] 

τη ρΊηΘ ΠΡΘΡῸ ἤϑηπο δ ΙΟΡῸ οΥβῖπθ οαΐϑηθα δα ἢ Ἰἴν6110 ἃ5θδὶ θ]ὰ θα550 ΑἹ α 6110 

46] 80100 ΙΔ ΌΪο- σΘηΡΊνΑ]6. 

16. ἔργ οαϊαηθο-τηοο56 πηϑπόδηο ΘΟΠΙΡΙ ϑυδηηθηΐθ ἴῃ ΘΟΥΤἰβροπάθηζε, 46116 ρἱθρῖο 
Ἰαῦθνα!}} ἱΠΘΡΙΟΥῚ,, 1π ΤἈΡΡΟΥΡΟ 46110 ἀπ8}} ὃ ϑυ]αρρα ίββιτηο ΠΠ βἰϑύθμια 4611 Ἰποῖβίνο 

(νην. ἀδρνοβ8ον ἰαδϊ ἐμ ον ἱον 18). Τιδυου ] πηθηῦθ ἃ ααθϑῦθ ρίθρθ, Π6110 ΒΡΘΒΒΟΥΘ 46] Δ Ότο 
6ῃη6 νὰ βσταδδίβπηθηθθ δυμπιθαΐαπᾶο αἱ αἸδοσζα, ἱ ἕαβοὶ οαΐβηθο-τηοοβὶ θοπὸ ππουδπΊθηΐθ 

ΔΡΡοπἀδηδ], μοῦ 60Π ἀπ ΘοΟΙπρου διηθηΐο δααδηΐο ἀΐνουβο 48. 4611 ἅ611ἃ ρᾶτῦο τηϑαΐα: 
16 θγθ δὶ δάππαπο ἴῃ ἔαβϑοὶ ρἱϊι βυϊρανι, ᾿πᾶϊρϑηβοπεϊ 511 ππὶ ἀρ]: δἰ ἐνὶ, ἴῃ ΘοτηρΙ 6550 

Ῥθτὸ ῬΦΙΆ]Π1611 ἔνα Ιοτο: οβδὶ οὐ ϑίπδπο δ θυϊουτηθηῦθ Π6] 50 1100 τηοᾶο, ἱποιοοίδπο 9] 
ΒΔ 181 ΓΌΠΠ0Ο]} Οα ΘΙ ΠΟΘΙ 6 ὁ0ὴ ΙΘρϑῖθΡο βἰ ποδία Π6] ΙΟΡῸ ἄθοουθο δ᾽ ἀϊρίροπο απδβὶ 

ΟΥἸΖαοη θα] πηθηίο ἴῃ ἀἰοίτο 81 ἀθγπια ἄ6118 πιποοβα ἃ οομηϊποῖδτο 48] Ππηδθ ροβύου ον 
4611. Ζοπὰ Αἱ ὑγαηβίσίοπθ ἤἥπο ἱπ ὑαύδαι, ργοβϑί πη! ὰ 46] 50 100 180 10- σοπρῖνα!θ. 1 ἔαβοὶ ρὶ 
ἀἰϑύδηθι βόπὸ ἰπ ΘΟΙΊΡΙΘ880 δ᾽ ααδπίο ΟὈ]ααΪ ἴῃ θᾶθθὸ δα ἴῃ ἀϊθῦγο. 

ϑυβο 18 σομηπηθβϑινα ἱ ἰμβοϑῦθ! οαὐδηθ0-Ἰηποοϑὶ 46116 ἀπ6 ᾿ΔΌΡτα ρογάοπο 18 ἸΟΤῸ 
ΤΘΡΟΪυ  ὰ,, ἀϊτηϊ πάθη ρα] αἱ ΠυπηΘΡῸ : ΘΠ ΓϑΉ Ὁ ἱ βἰβύθιηϊ 5ῖ ῬΌββόημο ρϑιὺ βθριρθ Ῥ6Γ 
Ῥαοη ὑταῦξο οἹ 6 [ὰ ΘΟΠΠΠΠΘΒϑΈ1ἃ ΟΥ̓Θ 5] ἴ8ΠΠῸ ἸΓΡΘΡΌΪΔΡΤΙΘη6 ΟΡ] 1] 6 ἐοτίποϑὶ, ἤποπὸ 

ΒΘΟΙΊΡΔ]ΟΠΟ. 

Τὴ θη 16 ἸΔΡ γα ἀϑυν! ἐαβοθυ! δἰ δϑβοοίδμο ἐγθαιθηξοιηθηΐθ 8116 ἐθυτηῖπδ- 

ΖΙΟΩΪ ἀθὶ τηι156011 τϑ 1811 4118 οαδθ ἃ 8118 τηποοβᾶ. 

᾿ 
᾿ 
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δα αὐϑηΐο ρυθοθᾶθ τἰβαϊία οἢ6. πϑὶ Οδγ νου! 11 πηιβο010 ἈΒΒΌΤηΘ. ὍΠῸ ΒΨ ΠΌΡΡΟ 

ΒΥ ἀἸββίμηο, βρθοῖθ Π61] δηθ: 11 ἄθοουβο ἀϑὶ ϑἰῃρῸ 11 [αβοθυψὶ, ἃ ραρύθ 16 1ον] αἰ θυθησθ 

ἔνα 16. γψαῦῖθ βρθοῖθ ϑϑϑιηϊπδύθ, 51 ρΡαᾳὸ βθραϊγθ οοη τοί αὐϊνα ΓϑοΠΠὰ, ποπ οσὐδηῦθ 1] οοτη- 

Ῥ]οαῦο ϑυ]αρρο ὁ 91] ἰηύγθοοὶ ἀθὶ πιο] θρ οἱ ἴδβοὶ τπυβοο αν! Θοπνθηϊθηθὶ 411 οαΐθ θα 

8,118. τηχοοϑδ: ΟΟΙΠΡ]Θϑϑ νδιηθηῦθ 0811 ἔαβοθυῦ γἱθοράδπο ρ6Ρ ἴὰ ὑθηάθηζσε ἃ τηϑη θη δὶ 

Βαβι 0811} αὐαϑπῦο ἀρ ίδιηο ὑγοναῦο ἴῃ ἐδ]πηὶ ἀϑὶ Ῥυηδθὶ ἰΠ ΘΓ ἸΟΥῚ, ον θ᾽ ῬαΡΘ 1 βἰβύθιῃϊ 

ΟΥ̓ΡΙΘΟΪαΓΘ 6 τ 1816. 5Θ0Π0 Π0ΠῸ βυ ]αρραῦι, 6 ααθηΐο νϑάγθυμο ῥἱὴ βρίοοαῦο π66}1 Ατίϊο- 

ἀΑΥΌΠ1 ἴῃ οαἱ 1 ἴδβοὶ οὐ ῬΙΘΟΙ ἤϑηΠπῸ ὯΠῸ 5ΡΘΟ1816. ὁοτμηρογῥϑιηθηΐο. 

Ονὰ, ΝΟΘΕΝΤΤΙΑ. 

ῬοΟΟΘΠ6 ποζίοηι 6 οοπγϑδαϊζουῖθ πὸ ρούπϊο ΤϑΘΟΟρ] 166 ἸΠὔΟΓ ΠΟ 8] ἡ βοινίη.8 σμξαηθο- 

προοϑι8. ἰαδὲὲ πιοὶ Βιοά! ον. ὈΙαυυ γτηϑηύγθ ΥΥ. παῦβε (5) θα Ατνηζαιβ (5) ποπ πθ δοοθη- 

πϑπηο Ραηῦο 18 ργθβθηζθ τ βρϑύθ νδτηθηῦθ μ61] Οὐηἱρ]ο 6. π61}1ὰ Οδνία, Ῥεπβεαλῦχ (22) 

π6 ἄνονϑ Θϑρ οἰ δαιηθηῦθ Ὡπηπιθ5680. 1᾿ θα βῦθηζδ, Θ0Π16 βἰβύθιηδ, πιοϊῦο Βυ]Π]αρραῖο, ἴπ ὑαύίθ 

16. ϑρθοῖὶθ ἀϊ Βοάϊθου! ἀδ 1αἱ ϑβθηηϊπαῦθ (Οοη]ρ]1ο, Οανία, βοο]αύθο!ο) θα ἴῃ τηοᾶο 5ρθοῖβ]θ 

16] ΟὐΠΙρ]1Ο Π6] α1818 6580 ΘβΒΏΘΙΘθ06. ἀπ᾿ πηρογύδησε, ργΘροπἀθυθηῦθ Ρ6 1 τἰβρϑῦθο 

8] ΤηΠΒΟ0010 ΟΥ̓ῬΙΘΟΪαΙΘ: 8ποοῦδ, ΠΟΥ (84) 6 ΟἨΑΆΡΥ (8) ἰο ϑβοϊπάοπο δῇαθθο ποὶ 

ΟὐπΙρ]1ο. Ξρϑοί δ! Ιβϑίσηο ᾿ηὔύθυθϑθθ ρυθϑοηύανδ αὐ] η4] Ρ61 Πη6 1ἃ ΤΙοθσθδ, ο9 ἴὸ ΠῸ 686- 

δαϊΐο π6110 βϑραθηῦ ἔδηη1Ρ116: 

Εϑιη. ΠΙΒΡΟΕΙΡΑΒ, Πθριι8. ἐδηγυϊάιι8.: [.. οιγυοιίην8. (π6οι., ϑα.). 

Οάνπρλξ, Οανΐα οοὔαγα (ρῖον., 84.). 

ΒΟ ΕΙΡΑΕ, ϑούνγιδ. υμσαγὶβ (6.4.), ΑΥγοἰοηνγ8 αἰρίγιι8 (8.). 

Μύυοχιρλε. Μψοωνι5 οἷὴδ (μθοη., 84.). 

ΜύπβΙΡρΑΒ. Μτι5 ἀδοιηγιανι8 (δἃ., οἷον.), Μτι8 τηιϑοιῖι5, Αγυϊοοία ἐογγ δ γὶδ (δ,.). 

ΟἸί6. 1᾽θϑϑῆηθ τοϊοΡΟβοορῖοο ΠῸ Θβθραϊο 8πῸΠ6. (6110 Πηὶ ἀἰββθζίοπὶ βρθοὶθ Π6] 

Οοπἰρ ο, ραγθηάομη ὁἢ6. 6118. ἀἰβύν θαχίοπθ ἀθὶ τηπ80011 ΔΌΡ1Δ11 Π6110 ΒΡ ββουθ 49] 

ἸΔΡΌΤΟ, ΔΙπιθηο Θοτηθ απθϑύδ ὃ ϑοσθπηεία ἄα Ῥαπεβαλῦχ (22), νἱ βῖδ τηοῦο δ οοττθρ- 

566. Οδυῦο 911 ὃ ὁΠ6 ἃ ΘΟΠ ΟΡ] ΖίΟΠ6. ΒρΘοΐα]9 416110 ἸΔΌΌΤα, Θο0η 18 ἔθββιμδ, θοτηρ] οὗδ, 

46] Βαρθυῖο 9 6 10 βυ!αρρο ρυϑηἰβϑίπηο 461160 ρΙθρ]ι6 Ἰδύῦθυ 1 νυ θβθ 0181, πηρονῦδ ρατ6 

ἀ6116 τηοαϊβοδίοπὶ ῥγοΐοηθ η6118. ἀἰβροβίζίοπθ βοπθιηδύϊοδ, ἀ6] Π]1150011 Δ Ό01811 86 

ποὶ δΟΡίαμιο ἤἥποιϑ τἰβοοηύγαθο Π6511 ΔΙΌΓῚ οὐ αἸΩΙ αἱ τηϑιηηη 161]. 

Τρριι8. --- ΝΘ] Ομ ρ]1ο ὁ π6118. ΤΙΘΡΓΡΘ 1] Β0160 σϑβυθο]αγθ ὃ α5θαὶ ργοΐοπαο ὁ αὐϊπαϊ 16 

ἸΑΌΡνα αἰῦθ ἴπ οουυβροηάθηζα 6118, ἸΟυῸ ρᾶγῦῦθ πηθαΐδ, μ6] ὑγαύῦδο οἱοὸ οἰτοοβογιῦθο 4810 

Ῥίθριθ Ἰδδθ8}} (ἐαϑ8οι6 ἰα δα). Θυιοϑῦθ ῥ᾽ θρῖιθ “ ᾿πύθυ το ῦροπο ἱ 5010}}1 ρ6} πηϑ. Θϑῦθηβί 9 η8 

(ἢ ὙΠ. Κπαῦβε, δίο ἀπαίονυϊο 65 Ἰζαγιήμοοηθ οἷο. Τιοϊ ρχῖρ, 1884, 5. 170, 196. 

(ἢ ΔΑιμβσαιβ, ᾿ὐξμιᾶο απαϊογπίψιιο ἄμ Οὐοδαμο (οπαρ. ΠΠ, ΜπῈιϑοῖοβ ρόαιιοίογ8), “ Τοῦγιαὶ 46 1᾿Απαϊοταϊθ 

οὐ ἀθ 1ὰ ῬΏγ510]. 9, νο]. ΧΧΧΥ͂Ι, 1900, Ρ. 688. 
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« Ῥγοββοομὸ ἀρτι8]6 ἃ 4.16}18 4619 ῬΆΓΓΘ, Βοπ0 αὐϊηαϊ αιθδϑὶ δ] αηραῦθ βαρ ὶυ δἰταθηῦθ 6 τη 010 

τἰβεροεϊο ἴῃ ϑϑπβο ἐγαβυούβαϊο. πο ρίθσϑ ᾿πέθυϊουΘ ΒΡΟΥΒΘ Π6] γϑϑϊθο10 οἱ ὔγϑ 1] Πἴν 9110 ἀ6] 

ταϑΡρίηθ ἀ6 118, θᾶττα, πιθηΐτο ἴὰ Βαρθγίουθ δα θυῖοτο (αἱ Ῥοβύθιουθ Ποη γ8 πθ δ ὑγ8οο 8) 

ὃ ροζο τ]οναία ααδηίαπαιο θθη ἀἰϊδέϊηλα. Απιρθᾶπθ 16 Ῥίθϑβθ ργοβϑηΐδῃο ηδ ΒΌΡΟΙ- 

Βοῖο Προσα ἀϊ ἔουπια ἱστθροϊυτηθηῦθ ααϑἀτ!]αὔθγδ οοη ἷ [δ] τηϑΘΡΊΟΥΙ ῬΔΓΆ11911 αἰ οὐ 

βδο θυ πηϑηΐο.....ὄ ΠῚ Ιαΐο θβύθυπο, 1] ρἱὰ ΙὰπρῸ ἀϊ φαθῖ, ὃ ἴῃ ταρρογίο οοπ ἴα βυιϑποῖδ 

8. 8010 π611᾽ δδείγοιπο ϑηφουΐουθ οομ 1 ἰΔΡθτο: ἰἴὰ Ἰίπθα ἀϊ τἰαπίοπθ ὃ βϑρπϑία ἀἃ ὑπ 

τἰονο οἂ ἢ ἰγαύίο αἱ ραγϑῦθ γϑβθθοαγθ θϑύθυμδ ΘΟΙΊΡΓΘ80 ὑγα {Π ΨΠ|θγὸ ΒΌΡΘΙΙΟΙΘ 

6 ΤἸπβϑυίονο ροββίϑᾶθ, δά ϑοοθζίοπθ 46] ὑγαίίο Ῥἷὰι ἄονβαἹο, ὑαυθὶ 1 οαγαύίον! ἀ6118, θαΐθ 

84 ὃ τἱοοροιίο ἀδ, ρ611 πὶ βίτη! ἃ 46111 6110 τἱνοβύοπο ἰθ Ῥδιθϊ νἱοῖηθ 46118. Ρ6118. 

« Ωαρβίο Ἰϑιηῦο οαὐαπθο ἱπύγοθ580 5] τἰρίθρα 8110 βύαῦο αἱ σῖροβο ἴῃ ἕουτηδ αἱ ἀοοοῖδ, 

«10, 4π8]6. 4411 οοιηπηθϑϑιτο, 46116 ἸΔΌτα σοπάποθ Π6] οᾶγο βαΒΠΟΙΆ 6.» [βΆνλβο (5)]. 

Αρρίπηρο ομθ ἴῃ απδϑίο ἰϑίῖρο οαύϑηθο ἰηῦΡΟ 550 Τηϑηοᾶ πο οοιπρΙοὐδιηθηῦθ ἱ [0Π|6011 

ὀανονποϑὶ, 6Π6 βόπὸ ἴηνθοθ ΒΌΡΟμἀδη Ι ΒΒ 11 Ἠ6118 Οαὐθ 6116 ἄπ6 Ιϑρῦγα, βρθοῖὶθ ἀ6] 

ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ. 1 [0Π|0011 ρο]οβὶ ἃγυΐῖναπο ἅΠῸΠ6 8118 Ρᾶγὺθ Ρῥὶὰ ργοίοηα, 6118, ἔβββϑαγα 6] 

ἸΔΡΌΓΟ ϑαρουίουθ, ἱπνϑάθηο ἈΠΟΪθ Ῥδυ ΙΔ] πιθηΐθ ἴδ Βιρογἤοίθ νϑϑυθοϊανθ 6116 ἀπ 

ταοίδ 46] Ἰαῦῦτο. ϑαθίίο Ιαϑθραππθηῦθ 8118 θβϑισϑ ἱ [0111601] ἀΥτῖνϑηο 8118 Ῥαγῖθ τηδῦ- 

δἰπαῖθ ρίὰι βρουρϑπῦθ, 16 ῬυΪπι 56119 βοπὸ ααϊπαϊ ἱπιρίδηΐαῦο νϑυυ]οδ]τηθηΐθ. Ῥογίδπαοοί 

δθθοτα, Ια θγαϊπιθηΐθ ἱ [0116 011 ῬΘΙοϑὶ ΘΟΡΙΌΠΟ 8Π086 ἀϊ ρίὰ ἰὼ βϑαρθιῇοίθ τη ΔΘ] Π816, 

τἰνοβέοπαο 1᾿αἰΐδοοο 6 11ὦ ρίϑρα Ἰαίθυαϊθ: οἱὐγθ ἃ ααθϑία οοπηίποῖα 18 ἱπροθββίομιθ 

6116 ουΐθ, ρϑ ουΐδὶ [Ὁ]ΠΠ00]1 5 τίύγοναπο ἃποῆθ 8118 ρᾶρῦθ θδββᾶ 46118 ἴϑοοϊα 

- 

- 

- 

- 

- 

Ξ 

- 

- 

γΘΘΌθΟΪΆ ΓΘ. 

ΤΙ ΙΔΡΌτο ἱπίδυίουθ 5.118. Ἰπθα πιϑαϊδηδ, ρρθβθηῦδ πΠπ| ΤηΔΡΡΊΠΘ ΠΠΡΘΓῸ ἰμϑροβδῖθο ἃ 

οἴανα, ἴουυθιηθηΐθ ὁοηνθββο Θᾷ ἰ [0]Π10011 ΔυΡΊν 80. 5[η0 8118 ραγῦθ ρἷὰ αἰύα 46118 ἔβοοῖδ 

γϑϑθθοῖανθ, ονϑ, 8] Ππηϊίθ ἔγα οαΐθ 6 πηοοβϑ, νἱ μἃ τιηδ Β6ΓΙΘ ΑἹ ργοβϑὶ Τ0ΠΠ|Ί0011 ῬΘΙΟβὶ 

6 τοϊδεϊνθ βἴδηᾶο]θ ἱπιρίδηύαθθ ΟΠ ασδιηθηΐθ ἴῃ θα580. 6 γϑη δ! πηθηῦθ. ὅδ] αὐ 1] 

φοιηρου αιηθηῦο ἀθὶ Ρ6}1} Ρ61 τίβροὐίο 841 πηδυρίπθ 1060 φᾷ 4116 ρίϑβθδ ὃ δδαύζο βί π|116 

ἃ ἀ06110 δοοθηπαῖο Ρ6] ΙΔ ΌΓΟ Βαρθυίοο. 

Ῥον αὐδηΐο τίρααν δ ἃ πιαβοοϊϑέιτα, ὃ ἀα υἰδθμουθὶ οἢ0. 1] βἰβύθιηθ, 491 οὐ 0018 9 

οἷαι τϑαπηθηΐθ, οοῖιθ αϑυιηα Ῥαπαμααῦχ (22), τἱἀούθο τα ϊναπηθηΐθ δᾶ αἰἐτὶ οΥ αἰεὶ 

Βαρϑυίουὶ αἱ Μαπιμα ἴον: [ἃ σα ἀἰδροθίσίοπθ ρϑυὸ, ἢ οοπύν!αῦο ἀοὶ νϑυῖ τηυβοο]ὶ 8118 

σιν, οοϑύϊασίοπο, οομηθ ἢ οοταρονἑϑιηθηΐο θα ἱ ΤΆΡΡΟΥΕ τϑοῖργοοὶ ἀθὶ β'ῃ60}} ἴδβοι 

ΠΘΙ]Ὸ Βρϑββοῦο ἀ6116 ἅἄπθ ἸδρΌγα, ποῖ πὶ Ῥᾶρο ὑδηῦο βϑιηρ]!θοιηθηΐθ τ ἀπο] 119 δά ὑπὸ 

ΒΟΒΘΠΊδ, ΘΟΙη6. ΨΟΙΓΘΌΡΘ ααθϑθ᾽ Α.: βθηζα ψΟΪΘΡΠΪ ΒΟ ΘΥΊη81.6 ΟΥ̓ ἃ 81 οἷδ, ποῦο ΒοΙδιηθηΐθ 

Θ.6 1 ἔδβοὶ οὐριοοϊαρὶ βόπὸ νϑυϊδηηθηΐθ βυραθ π61160 αἰ βθυθαῦ τϑρὶοηὶ, 51 ἰπβίμαϑηο 

οοδίφηξοιαθηξο ἐγαπηθΖο δἱ [0]]110011 ρθ]οβὶ, οὐθ πιο! δὶ αἱ ϑβδὶ ἴπ δαῦδο 16 σϑρίομὶ ἀ6] 

ἸΔθΌτο Πδππο ἃ Ἰοτοὸ ἐουιαϊπδζίοπθ. ἃ τηπβοοϊδίπτα τα δ]. ποῖ οοσαρδ, Ρἱὰ Ῥγθνδίθη- 

ἐθιπθηΐθ ἀπ8, ροδίσίοπθ γϑηΐγαϊθ ΡῸΣ τἰθρϑύῦθο ἃ αα6118. ΟἹ] 0186, πιδὶ ἴΏγΘ0θ, ἴῃ ἰβρθοὶθ 

6116. ραγθϊ Ἰαύθυ], ἰπ ταρρογῦο 46119 ρίθριιθ, τδρϑίαηβθ 1] Δ ὈΌΡῸ ΑἹ ργϑἔθγθηζε 4818 

Ῥαγίο ῥτοίοπᾶβθ, ορρᾷγθ ἀθοοῦγθμο ἔγδΠμπΊΘΖζο 8116 βθγίθ ἀϑὶ ἔαβοί ον] θο]δγ!: 16 ΗΡΡΘ 

ΒΌΡΘΡΒΟΙΔΠΪ 5οπὸ Ρἱὰ βοῦγθθ, Πτηϊδαῦθ 8118, ραυῖθ τηθαϊδηϑ: 1] οοιηροτίθιηθηῦο βἰβύῦθιηἑϊοο 

ἀϑὶ νανὶ ἰμβοϑειϊ, ἀπδϊορδπιθηῦθ ἃ 4861} ον ἰΘο]ατῖ, ἱπιρουϑθΡθ Ὁ 06 πὰ ὑγαυξαζίομπθ 5Ρ6- 

οἶα]. Θταπᾶθ ἱπηρουίαπζα, ΠΒηΠῸ ῬΌΓΘ ἱ τη180011 ἸΠΟΙΒΙνΙ, Θρϑοῖθ 1 βαρϑυϊουῖ, ἱ α018}1 5] 

᾿ὐτϑάϊδπο οοπ Πῦτθ ἀϊβοοπάθηθὶ 8118 οαΐθ 461 ἸΌΡΤῸ, 8Π0Π16. Π6118, βα8 ΡΟΓΖΙΟΠΘ Ρὰ 

Ῥτοββίπιδ 8118 γίρνα ογὶβ 6 οἷὸ βρθοίδὶτηθηῦθ γϑυβο 18 ρᾶτίθ τηϑᾶϊϑ 46] ἸδΌΡτο, ταθηΐνθ 

ϑεπιε Π. Τομ. {Π]. τς 

᾿ 
, 
Ϊ 
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᾿ 
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5.116 ρϑγὺϊ ᾿ἰδύθυϑ! 1 ἴββοθῦ!! ἱπίθυιουἹ ὑθυτηΐπδηο 84 ἀπὸ οογῦδ, ἀϊθύθηχε, ἃ] τηϑΥ- 

δ΄ῖπθ ΠΠΡΘΓο. 

1.0 5 ΠΌΡΡο 46] τηῦβοοϊο οαΐϑηθο-τηοοθο 46] ᾿ΘΌΌΓΡΟ ΠΟῊ ΤῺ] ρ8 16 ΘΟΒῚ ΘΟΙΊΡΙΘΒΒΟ, 

πὸ ΘΟΒῚ ΤΠ] οναηῦθ Ρ6᾽ τὶβροῦθο ἃ ἀσθῖ]ο ἀθρ]! ΔΙῚ βἰβύθιηϊ, θοτὴθ ψουρθῦθ6 11 Ῥπὲ- 

Ββαλῦχ (22). 1 σοὶ ἐαβοϑῦμ βοπὸ ριὰλι βύϊραῦι, μὰ πυπηθοϑὶ ἴῃ ΘοΥΙβρομάθηζε 461]8, 

Ραγίβ τηθᾶϊδηδ, ἀ6116 ἅπὸ ἰδ Ότϑ, Π6110 βρϑζίο οἱοὸ οἰγοοβου!υὐο ἅ8116 ἀπ ῬΊθρὴθ ἰὔθγϑι!, 

0.6 ποῃ οΟἷδγθ απθϑῦθ: ἔτϑι 16 ἄπ ἰδθῦγα 11 50 Βυ Παρρο ὃ δποῖθ μὰ στδπᾶθ ἃ] ἰϑῦῦτο 

ἰπἔθυουθ, ΟἢΘ. ΠῸΠ 8] ΒΌΡΘΤΙΟΥΘ. [ἢ ααθϑῦ αἰ ἴτηο, βαθὶῦο ᾿αὐθυ!τηθηΐθ 8118 ἰἸηθὰ πιθ- 

αἴδηδ, 16 586 ἢργθ 50Π0 βοδιβίϑβίηθ, ἃ ἀθοοῦθο ἸΡΡΘΡΌΪΘ θη ὐθ οπἀαϊοβο 681] ανϑητί 

ἱπαϊϑύτο, Ππϊδδῦθ 8118 ῬουΖίομθ ᾿ηϑυρΊΠ816: ΟΥΡΊΠΒΠ0 ἴγθ 11 ἰηὐουϑυχί (6116 Ὀ1]Π16 

βϑυῖθ αἱ ἐῸ]Π10011 αν ΘυΠΟϑὶ οὐ 51 ᾿ποροοίϑηο 60110 ἤργθ ἰηέθυϊουὶ ἀϊβοοπᾶθηθὶ 46] τηὰ- 
ΒΟΟΪῸ ἸΠΟΙΒΙΥΟ ΘΌΡΘΓΙΟΤΘ 6 5] ρογίδπο οοπ ἔργ βἰπυοθι ἃ ἴπ δἀαϊούγο ἀἰβύν Πθθπἀοβὶ 

818. τηπόοβδι οἷ6. βὔδι ᾿τητηθαϊθἑθηηθηῦθ βοργῶ 8110 ΘΡΊΡΌΪο πὶ τϑρρογύο 46] 816 ϑυνίθηθ 

1 Ῥαβϑδρρίο ἴνῶ ααθϑῦδ 6 ἴὰ οαὖθ; ἴπ ΘΟΙΉΡΙΘΒθΟ, ΠῸῚ οδύθπίθ ἰθ ᾿πῆθϑβοηὶ ἀ6] ΙΟΤῸ 

ἄθοοτῦβο, δ] πιϑηθθηροπο ὑαῤῥανία 8116 ὑθυυηϊ πα ζίοη! τηχθοθθ 8110 βύθϑθο [1γ6110 46116 

ΟΥΡΊΠΙ οαύδθηθθ. ΤιαύθΡΙτηθηῦθ, ὑθ 180 16 ρίθρηθ ψϑϑυ θο δῖ, 1 Ἀϑοθῦῦ ϑατηθπύμηο δ ἢ9 

ΑἹ ὈΌΠΊΘΓΟ θβύθπ ἀπ οϑὶ ἀποθ 1η αἰύθσζοι; 1 αβοθῦς θὰ ῬΓΟΒΒΙ ΠΩ 8] ΤηϑΡρῚη9. ΠΠΡΘΤῸ 

ΒΟΠΟ ΠΘΙ ἸΟΙῸ ἰπβί θη! 6. ΘαΡν], 0011, σοηγθβϑι δ, σΘυθῸ 1| τηϑυρῖπθ ἰ09ΓῸ 6 νϑππο 8118 

οαΐθ ΔΡῚ1 Ἰηὐθυβυϊχί ἔργα 1 [Ὁ]116011 Ῥ6]0βὶ ταδί πηθη δ], ο.6. δὶ ὑἔγόνϑηο βα]1]δ, ραῦύθ θαβδθδ 

ἄ6118 ἰϑοοῖα, σϑϑῦ!θο αν 46] ἰϑρΌτο; 1 ἔβϑοϑῦ! ρἱὰ Ἰοπίθπιί 48] τηϑΡρῖπθ ΠΠθΘ ΓΟ βοπὸ ΡΠ 

ΒΡΘΙΒΙ, τ Θη0᾽ ἀϊβύδη Ὁ] ΟῚ ἀπὶ ἀδρῚ ΑἸΌΪ, ααϑὶ σοηητιθηθὶ, ἤθππο τ ἄθοοῦβο ΡΘΓ8]1610, 

Θ0Π ΠΙΘν 55:16 βἰπποϑι α, ἴῃ σΡδη Ῥᾶγῦθ ΟΥ̓ ΖΖοη 811: 5010. ἀ61}} οἱλ Ῥγοβδίτηϊ 8] ππϑ- 

δ΄ῖπθ ϑάδγθηίθ δοιθαπο τπ8. ᾿ΐθνθ οὈΠ αἰ ὰ τπ Ῥαθθοὸ δᾶ ἴῃ ἀϊθύτο. ΤΑ] ἔββοθῦθ ἀ]πη1- 

Πα ΪΘΟΟΠΟ Τουύθιηθηθα αϊ πα πη 6ΡῸ ἴῃ τορρογύο 461} ἸΠΘΟΥΖΙΟπΘ Δ 1816 ἀ6 118. φίθρϑ Ἰαύθγαϊθ: 

Βοῖο βοβγβίϑϑίπιθ ἄρτθ Ἰγγθρο τὶ οΟἸΙΘρθηο ἴα οαὔθ ἄθ]1α [ϑοοῖα, δηθθυίουθ 8116 οαΐθ 

Ἰἰηὐγοῆθϑβδ, ὁ. ΟΟΡΓ6 Τ᾿ οϑυ θη δ ΔΒ Όϊα]Θ ἀ6 1186. ρίθρδ: ἱ ἔαβοϑυθ ἀὐηυπναβοομο δηθονῦδ 

γοῦβ0. ἰϑι ΘΟΠΙΠΙΘΘΒΌΓϑ, ἴῃ βυἴδ8, 6Π6 ὃ αἰ ΠΠΟ1]Π]5θῖτηο οοπβύαθατπο ἰδ. Ῥσθβθηζα αὐ θυ Ἰτηθηῦθ 

81ὰ ἀούνα ρίθρϑ, βθῆσῷ ρουῦὸ Ομ θ886 5ἱ ἀθῦρδηο ἵπ πηοᾶο διϑβοῖτιθο ϑβοιιάθιθ. 

ΝΟΙ ἸΔΌΡτο Ἰηΐουίουθ γοῦθοὸ ἴἃ ρᾶγῦθ τηϑαϊδηθ, 11 τησβοοϊο ἀθθαϊηθ τϑϑ]ηθηῦθ ὯΠῸ 
ΒΥΠΌΡΡΟ ΘΟμβ ἀθγονοὶθ: οοπβύδ οἷοὸ ἀϊ ὑηϑ βουῖθ αἱ ἔδβοθῦ! ἀθοουυθηῦ δρθαβύδησε, 

ΤΘΡΌΪΒΤΤπθηὔθ Βϑρ Υ8}} ἀ8118, σαῦθ 8118. τηπιοοθϑ: 1 ΒΙ ΠΡῸΪ αβοϑυθ, μὰ βυραῦ! 8118. ραγύθ 

εἰῦθι ἀ6] δρΌτο, οτὶϑίηθδιπο σϑηὐγαϊτηθηύθ 8118, οαῦθ Π6] τηοᾶο ποῖο, δἰ πηϑηθθηροπο 

βοϊδῦ οἿἹ πἀπὶ ἄρ]! δἰ γΊ, ἱποροσίαπο σου! τη θπύθ 1 ἴδβοὶ ἀβοθηᾶθηθ! ἅ6] αὐϑαναίο, 

ΔΒΒΟΟΙΒΠἀο5] Ππ6118, αἰ τι ζίουΘ δι δ] οαπ ἀϊ απθβθΌϊ 6 5] ρουύδιο ἄουβδ᾽ ππϑηΐθ 8] ᾿ἀθυτηδι 

6118. τπποοϑϑ, ἃ ΘΟΤΩΑΪ ΠοΙαΓῸ 48] Ῥαπῦο ἴῃ οὐ απθδύδ 51] δοηθπαθ 60118,. οαδθ τη ΥρΊπ8 16. 

Ῥοτύαπᾶοοϊ στ ῖδο Ἰδύθγδι πηθπῦθ 8118 ᾿ἴπθα τηϑαϊδαπα, ἴθ ργοβϑιπηϊφὰ ἃ61] αὐύδοοο 180- 

Ῥΐδ]6. 4611, ρίθρθ, {ΠὙπιβθο]ο οαὐδηθο-τηποθῸ ϑατηθηύα, ΘΠΟΌΓΆ; ἱ 5101 ἐαρβοθύθ, Ρἱὰ 
ΠΠΤΩΘΙΌΒΙ, ΒΌΠΟ ΒΡδΙΒὶ, βἰηπιοδὶ, τηϑ, ΘΘΙΏΡΙΘ ΡΘ811611 1η πιοᾶθ οἢ}6 ΤμοΠ]τηϑηῦθ δὶ Ῥόββοπο 

βϑρυῖνθ 6718, οὔθ αὶ τηθοθδ: δσαπὶ ὅθ] ἔδβοϑυῦθ μὴ ργοβϑίμηϊ 81 τηδυρίηθ ΠΠΌΘ τὸ 
818, Ἰόγο οϑύγουπι ὑὰ νϑϑυ! Ο]ΔΓΘ 51 Ὁγονϑη 9 ΘΟΠΏΡΙ 5] ἔλα ΡἹ] Ἰηὐουβυχὶ αὶ {0]110011 τὰ]- 

τηθη να! σνθϑυ θοἸθῖ, 18, πηδροῖοῦ Ῥᾶγῦθ ρϑυὸ δτίνθηο 8116. τηπθοβδ. 1 ἔδβοϑυθ 51 ἕδηπο 

Ῥὴὰ βῦραῦ! 6 Ῥἱὰ ὁπάαοϑὶ σθυβὸ 1] τηδΥρῚπ 6 δἀθυθηθθ ονθ Ῥϑήοπο ΘΟΠ ἰδ γϑὶ 60116 5ογῖθ 

ἀοἱ ἔδβοὶ τηθϑα]8}} ἃ 611 ̓ ποϊβῖνο ἱπίθυ!οσθ, ἀθοουτθηθὶ ἅ8118, ταϑηάιθοῖα 8116, Θαΐθ, ρυϑοίβδ.- 

ταθηΐθ ΘΌΠ1Θ ρἱὰ ΘΒ ίαπηο νἱδύο πηοῖῦθ αἰύγθ “σοὶίθ. Τῃ σᾶρροῦῦο 6110 ΡΙθρθ ποθὴ τὴΐ 

τίυϑοὶ αἱ ΑΙ ΘΓθηΖίανθ ΠΡΓΘ ἀρραγύθηθην σοη οογύθζζα αἱ τηιιϑο0 10 ὉΠ8 οἱ Θοοαρδ. 



ἘΙΠΟΒΗΟΗΒ ΜΟΒΡΟΠΟΘΊΟΗΒ 801, “ μυϑοῦμῦβ ΟΟΤΑΝΕΟ- ΜυΟΟΘῦΒ ΤΑΒΙ 48 

Τιαξοναϊηθηΐθ 8116 ρίθρμθ ἱ ἔαϑοϑεθ ἴθ ἀαθβύϊομθ ΘΟΙΏΡδἤοπο ἃποορθ, ρορὸ ποῦθγο!- 

ταϑηΐϑ ἀἰταϊπαϊθὶ αἱ παταθσο 6 Π6110 βϑύθθϑο ὕθπιρο διββϑί ρἰϊ ἰσυθβ αν! ; Θβϑ] δὶ ῬΌΒΒΟΠΟ 

ΒΘραἶτθ ρογὸ τηο]ῦο ρἱὰι ἰαὐθραὶ πηθηῦθ ομθ. ποὸμ 81 ἸΑΡΌΓΟ βαρθγίονθ: απθϑὺϊ δὶ Ππηϊθαπο 

811 Ῥατίθ ρἷὰ αἰύα 46] ἰδ θΓο, πϑπηο πῃ ἀθόοῦδο ἐου οιαθηΐθ οπᾶμ]οβο, πιθπὸ βύϊρϑῦϊ 

511 ἀπὶ ΔρῚ1 αἰὐυὶ 6 τϑὶδ νϑηιθηΐθ ῬΔΡΆΠ1611: Π6] ἸΙοῦῸ ΘΟΙΏΡ]Θ580. Θθ551 ἀθβουίνοθο ὑπδ 

ὀαγγδ, ρϑτὸ ταοῖδο ὑσθροϊαρθ, 18 οαΐ οοπνοαδι μὰ σαδιάδ 11 τηϑΡρίηθ ΠΌΘΡΟ τἱοορθυίο αἱ 

ῬΘΙΪ 61 ΙΔρθτο 6. οο]Ποραπο ἴα ρϑιΐθ αἰΐα 6118. οαὐα θϑύθνπϑ 811 οαὺθ ᾿ηὐτοῆθβθδ 4611 ἃ 

Ῥαοοῖα, νϑϑθϊθοϊασθ. ΑἸθαπθ τϑᾶθ ἤθγθ δυυρίναπο ρὰ16. ὁοη ἄθοουβο ἀἰβοθπάθηνθ 8118 

Ῥαγύθ ρἷὰ αἴθ 46118, ταποοβῶ. [πὸ ὑαύδα νἱοίπδηζα 46118 ΘΟΙΠΠΘΒθαΓἃ ΠΟῚ 51. ὕσονϑπο ριὰ 

βαβοϑυνὶ, πιὸ, ἄθνο ἰβοϊαῦθ ἱππτηϑαϊαίαιηθηῦθ βοββ δοθηῦ! 81 ἀθυτηδ 46] τιϑύρῖπθ ΠΡΘτῸ : 

τοὶ υἱαθοὶ 8πομδ ἀϊ τυἰηίγθοοίαρθ δίοαπθ αἱ ἀθύξθ ἤθγθ, ϑϑύγθιπαπηθηὺθ βθᾶσθθ, Οἱ ὉγΘ 18 

Θοχτηπηθδϑαγα, σΟΠ]Θραμθ ρϑγοϊὸ, ἑουυθιηθηῦθ ἱργθρο]δτΊ, 1ὰ σαῦθ ὁοἱ ἴοπᾶο 4611, ἀοοοϊαίυτα 

βομίθπϑ ρατο τἱοοροιύα ἀἱ 611, ἀ6 118. 1816 δ δηλ ἕαῦῦο σθῆποὸ ῥυΐτηϑ. 

Οανῖα οοϑαψα. --- Ῥοι αὐδηΐο τἰρυδτᾶδ, ἰδ ΘΟὨ ον τη Ζίοη6. ϑβύθγμδ, 46] Δ ὈΌΤΟ, Ο0Π10 

18. ἀϊϑροβίσίοπθ ἄθ11α πιυβοοϊαίατδ, Π| σοιηρονἐδιηθπίο ὃ Τοπάθιηθηὐδ!πηθηῦθ ἀριια]9 ἃ 

4.6110 46] Οοπίρ]ο. Αγ απο (6) οββοῦγα ομ9 1] ὑγαδίο αϊ ραγθίθ νϑβϑῦθο] 86. θβύθγῃϑ, 

ΘΟΠΊΡΓΘΒΟ ἔνα [6 ἅπθ ρίθρῃο ὃ ργοννίβύο αἱ Ρ6]1 π6 118 58 ρατθ νϑηῦγα!θ 6 π6] ὑγαῦίο 

Ῥὶὰ ἄουθαϊθ, μ6118. ροῦζίοπθ αἱ πιθΖζὸ ὃ β]8 0 Γ0. 

ῬΙβογθησθ Πἰϑνὶ δδίϑδομπο ρὰγ8 ΡῈ τίβυιαγαο 8119 ἤθυθ οαῤαπθο-τηιθο5θ. ΑἹ ἸΔΡΌΡΟ 

ΒΌΡΘΡΙΟΥΘ σϑῖβὸ ἴὰ ραιῦθ τυϑάϊαπδ, ονϑ ἱ [01Π16011 ρθ᾽οϑὶ Ὡυυῖναποὸ δθοῦθ 8116 ἔδοοῖδ, 

γΘΒ θοΪαγθ, {Π ταυβοοῖο ὃ, τοὶ ναιηθηῦθ 8118 ΤΘϑΊοΠΘ δου τβροπάθηξθ 461] Οοη]ρ]ῖο, 

δ᾽απαηῦο ῥἱὰ βυϊαρραίο: ἱ βιοὶ ξαβοθῦθι τὴΐ ρήομο Ῥἱδι βέϊραῦϊ ὁ ποη Πἰπηῖ αν! 8118. Ῥοῦ- 

ΖΙοηΘ τηϑυρίπα]8 οὐ 8ηΖὶ ΒΟΠῸ 5085 βϑίτηϊ: 81 Ταβοϑίθὶ ῬΑΓΡΆΠ1611, διηρῖ, ἤϑπποὸ ὑπ 

ἄθοογθο ᾿ϑρθϑιιηθηῦθ οὈΠαο ἰπ θᾶ5880 6 ἀουβα! πηθηΐθ, ἄδ1α οαὔθ, ονθ ἱπογοοίαπο ΒΡ] 

ΔΘθουΔαποϊ [01Π16011 οανουποβὶ, 8118. τασθοϑδ ροΡ θαοπα ραγύθ 46118 βιδ ἰύθζζα: ὙΘΥΒῸ 1] 

ἸΠΔΡΡΊΠ6. δἀθγθηῦθ ϑϑϑὶ δὶ οοπΐοπαοπο οοἱ ἔαβοὶ ἀἰβοθπάθηνθ ἀ611 Ἰποϊϑῖνο: δ π0ἢ 9. Π6116 

Ῥδυδὶ ἰαύθυδ]1, ον θ᾽ 5010 Ῥ[ϊι ΒοδΡβὶ ἱ ἔββοθύξὶ, Β0ΠῸ ΟΠ ααὶ ἴῃ θᾶ850 6 ἱπαϊοῦτο. ΑἹ ἸΔΌΌΤΟ 

ἱπβουΐουθ ἱ ἀϑθθὶ ἔαϑοϑῦθι βοπὸ πιθπὸ ΓΘρΟΪδΡΐ 666. πὶ Οὐπὶρ]ο, ἰπ ἰβρθοῖθ γ 9180 11 τηδ- 

δἶπθ δϑογθπίθ, ρϊι βἰπιοβὶ, οὈ]αα ἴῃ αἰδο δα ἴῃ ἀϊθένο 8118. ουΐθ 46118. τηποοβᾶ: 86] 

τἰηδηθηῦθ πα 1] αἱ ϑρϑοϊδιτηθηῦθ πούθνοϊϑ. 

οίμνιιϑ. --- ὕογ80 ἃ ραιῖθ τηθᾶϊα 6] ἸΔΡΌΓΟ βαρουῖουθ, ἴῃ ὑαύα, νἱοίπδηζα, 4618 

ἔϑϑϑανα τηϑᾶϊαπα 16 ἤῦτο οαὐθηθο-ταποοβϑθ 46] ἸΔΡΌΡΟ 5οπὸ 8ββοαὐδμιθη ὕθ ΒοΆΡΒ6, ΠῸΝ 

τἰαηῖδθ α' ἰαβοϑυῦθ!, τπιϑ, ἰβοϊαῦθ 16. ἀπὸ 8116 αἰύγθ, ομάσ!οβθ, ΟΠ ααθ ἴπ θᾶΒΒ0 9 4ογβ8}- 

ταθηΐθ οὐ πϑππο ὑδυπαῖπθ 8118 ρατύθ θαϑβα ἄθ|1ἃ πηπθοβϑ. 8.110 ραυῦϊ ἰδῦθρα!! ονθ 1 

ΤΟΙ ΘΟΙΣ ἱπναᾶοπο Ὡποιθ 16 ρατύθ θαβθα 4911, ἰαοοῖα νϑβυϊθοϊατθ, 19 ἤρτθ οαύδπθος- 

Τα ΘΟΒΘ 50π0 ρίὰ ΔΌΡοπαδηθὶ, πηι δποῖθ οἱὰ ἱγυθρο δι: ἱ [αβοϑῦθὶ ρἱλι Ῥγόββίπη 81] πηϑν- 

δῖπθ Πρθρὸ οὐ σίπαπο ὑγὼ ἱ 1001Π|10011 ἱπίθνιονὶ 49118, ἑβϑοῖϑι ϑβέϑγπ 9 δἱ αἀἰσίροπο οὉἢ- 

«ἀϑιηθηΐξθ βἰπαοϑὶ ἐπ αἰἷδο δα ἴῃ ἀἰθύνο: ἱ ἔαβοὶ ρἱὰ ἀἰδύαπὶ ἱπνθθθ Β0πὸ απϑδὶ οΥἸΖζοπίϑ!, 

Ῥτθπάοπο οὐἱσίπο ὑγὰ ἱ [Ο]Π10011 οανθυποϑὶ 6, ΘΟΠη6 ἱ ῬΡΘοΘαθηδ, δὐλ θυ θυΒθΠῸ 1 ΙΔΡΌτο 

ἃ δαξῥο βρθββοῦθ ρϑὺ ρογξδιϑὶ 81 ἄθυταδ ἅ0118 τηποοβα, βορραβέδῃηθθ 8118 βθυ]θ αἱ [01Π10011 

Ῥϑίοβὶ σταδιπηθηία! υἱοοργϑμῦὶ ἴα, ραγύο ἱπίϑυϊονθ 46 118 ἔβθοῖδ, υϑβϑ!θο το. ΟἸγο ἴα ρίθρϑ 

Ἰαύθρα!θ, ἴῃ νἱοἰπαηζε, ΔΠ᾿ ἀπροϊο 4611 Ῥοοοα 16 ἤθγθ θαύαηθο- πη θ0 86 Β0ΠῸ ΒΟΒΙΒΙ5ΒΙΠΊΘ, 

90. ἄθοοῦβο ἱσγθροῖδιθ, Ππαῦθ 8118. Ῥου Ζίοπθ ταϑυρῖπ8 9, ΟΡΗααΘ ἰπ θάθ80 δα ἴῃ ἀϊθύγο. 

ΑἹ ἸΔΡΌτο ἱπξουίουθ ἃποῆθ π6110 ϑοοϊαθξοϊο 1] τααβοοῖο ἱπ ααθϑέϊοπθ ὃ ρἱλι βυ]αρρδῦο. 

ονβο ἴα Ἰἴπθα τηϑᾶϊδηα, 1 ΙΔΡΌτο ὃ, Π0}}᾿ δά α]ύο, οἰαν! ον πιθ : ἱ ΓΟΠΘΟΙ Ροἰοβὶ ΠΥ ΩΣ 
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8118, ραγίθ ρἱδι δύ, ονϑ 11 Πἰπηῖῦο ὑσὼ οαῦθ 6 τησοοβϑᾶ ὃ βθρηϑίο δι τι ῬΊΟ550 [0]]]1ο0]0. 

16. ἤρτθ ουΐδηθο- πη θ086 51 ρρθβθηΐδπο ΔΟθοπαάδηδί βρθοῖθ ἴπ Ῥγοβϑί πη δὰ 461 πηδυρὶπθ 

ἸΠΡΘγο 6 αἰγὶ 50Π0 ΒΡΕΙΒΘ Ὁ Ῥ6Γ ἴο ΤΊΘΠ0 γἱπηϊζο ἴῃ ἐαβοϑῦθι, δπιρίαπηθηῦθ οοηῆπθηΐί 
6. ῬΔΓΆ11611, ὁοη ἀη8, ἀϊΓθΖίοπθ οὐϊσσοηύα!θ πϑύψαπιθηῦθ βδριυθα]6: 1 ἴαβοὶ μὴ ἀϊδύθημ 

ἴηνϑοθ, ῥὰ ἰβοϊδθὶ 6 ἰογίπιοβδί, 50π0 ᾧπ Ῥο᾽ δϑοθῃάθηνὶ 481] ανϑηῦ! ἴῃ ἀϊθύγο; απθϑὺϊ 

ἈΠΟ ΙΠΐ, ΠΊΘΠῸ ΤΘρΡΌΪΔΤΙ, 5] δϑϑοοίϑηο ἐγθαπθηθθιηθηῦθ αἱ ἴαβοὶ τα 181}1} Δ Ροπαδη ϑβί τη. 
5116. ῬΑΡΘΙ Ἰαύθι]], νθυ80 16 ρίθρῇβ νϑβυοϊαῦὶ ἰηἰονϊουί, ἱ [αβοϑῦθι ΘΟ] χαἱ δυτηθηΐδηο 

αἱ πυπιθῦο ἴῃ σοπίγοπίο ὃ. 4116} πούψαιηθηῦθ βδρ δῦ} 6. ΟΥ̓ΘΒΟΟΠΟ ΡῈ16 ἴδ Ιοτὸ ἰγγθρο- 

Ἰαγι δὰ: 1 Ταβοοῦθ! ταϑΡΡΊΠΔ]1 ΡΟ] Βοδι δὶ σθηπο 8118, ρατύθ ροβύθιϊοτο 46] τηῦρῖπο Πθθτο. 
1 [Ἀβοὶ ρἱὰ αἰβῦδηθι ἴπνθοθ ἤϑππῸ ἢ ἄθοογβο ἃ χίρ-σαρ; ΟΥΒἴπαπο ἴῃ Ῥᾶβθὸ ἔγα. οἷ᾽ 

Ἰπύθυϑῦϊ 2] 6] [Ὁ]1160]1 ΒΘΙΏΡΙ1ΟΙ 6 οανθυποβϑὶ, 5 ρογίθπο ἀβρρυίπια ἀουβαὶπιθπίθ, ροΐ 

ἈΒΒΌΠΠΟΠΟ τ ἄθοοῦβο πούῤαπηθηϊο δϑοθπᾶάθηθθ δββοοίϑηδοϑὶ αἱ ἰαβοθῦθ βαρογἤοία!] 46] 

συδᾶναίο 6 ΤΡ ΘΙ ΠΡΌΠΟ ροΐ, δοσοιηρδρηδηοβὶ αἱ Τα βοϑυὶ αὐὐγανθυβδηῦὶ ἀἱ φαθοῦ τ] πιο, 

1ὰ τηυοοβϑ: ΠΘΠΠῸ οἷοὺ ἢ σοπηρογῥατηθηθο ἰ4θη 60 αἱ ἐαβοϑῦ! σαρρυθθοηξϑηθὶ 1] τααβοοῖο 

οὐδ ἴῃ βὐπαϊο ἀοὶ ΟΠ γούξουϊ : ἔρδηημηθΖσο ἃ [81 ἔββοὶ ὃ 7, γθ πὸ ἔϑῆπο ραγο δἰ ἐνὶ ἀϊγϑθθῖ, 
ΟΌΠΑῸΙ ἴῃ αἰύο θα ἴῃ ἀϊούτο. 

ΟΙ ρθ 16 ρίθρῃηθ 1ϑύθγβ! 16 ἤργθ οαΐβηθο- 0086 5010 ρῥἱὰ ΔΡΡοπαθηθὶ 666 4] ΙΔΡΌτο 
ΒΌΡΘΡΙΟΓΘ, ΡαγΘ Τοῦ ὑθιηθηΐθ ᾿ΣΤΘΘΌΪΤΙ, Θ0ἢ ἄθοουθο βροζΖζαύο, οὈ] απδηηθηῦθ ἃβοθπάθηδὶ 

4181] ἀνϑηθ 811 πα]οῦγο, ον ὁσοῦραπο ἴὰ ραγίθ αἰύα, 46118. ἔβοοία γϑϑυθοϊαγο δᾶ δποῃ6 
1ὰ Ῥαρίθ Ῥοβύθείουθ 46] τηϑγρῖπθ ΠΠΡΘΓῸ: ἃ ἀϊθυθηζεα, ἃϊ α10110 ποίαθθ π61 Οοπίρ!ο, 
ααθϑῦθ ἀθθοῦίνοπο ΘΟΠΙρ]οβϑί σϑιηθηῦθ ἀπ οασνα 00118 οοποαν δὰ τἰνοῖθα, ἰπ ἀναπίὶ 6 
ὙΘΙΒΟ 1] τη ΡΠ ΠΠ0ΘΡῸ: ἱπογοοίδηο βοῦθο Δ ΠΡῸ] ἀἰνγθυθὶ ππηθροβθ ἤρτθ τϑάϊα]} ρτο- 
γϑηὶθηῦ! ἅ8116 ραγὸϊ ργοΐοπαθ δα αὐξγανθυβδηθὶ αὐἰπαϊ 11 ἸΔΡΌτῸ ἀα ἀϊθύγο ἴῃ ἀνϑηΐὶ. 

«Αγοίογηγ8. --- ῬΟΟΠ6 αἰ βθγθησθ ργθβθηΐδ 1] πλιβ0 010. οαὐδηθο-τηιοοβο 8118 ἀἸβροβὶ- 
ΖΙ0Π6 ΘΘΠΘΙΆΪΘ, οΓ50 18. ραγρίθ τηθᾶϊα 46] ἸΔΌΌΤΟ ΘΌΡΘΙΪΟΤΘ 16. 519 ἢθγΘ. Β0π0 τη0 100 
ΒΟΒΙΒΘ, Τ]ηἶ 6 ρϑΡὸ ἴῃ ἔθβοθῦθ! οππ]081 ἤθη ΟσΟαρϑηὔ 1ὰ ῬΟΡΖίοΠΘ τηϑΡρπ816: οϑϑὶ δὶ 

Ῥογύϑπο 8118. τηπθοβδ ἰου θπηθηῦθ ρἱρτηθηΐαΐα, ταρρίπηρθηο]8, 8110 βὔθοϑο 1ἴν 6110 6118, 

Ἰογὸ οὐρίπθ. Ῥίὰ Ἰαύθυα!πιθηΐθ 1 ἔμβοϑῦν δαπηθπίδηο αἱ πυϊηΘΓΌ, Β0ΠπῸ ρἱτι γΘρΌ αὶ, ρἱὶι 

Βρδῦϑί, οοῃῆυθηθί, ὁ0η ἄθοουβο του ]Ππθο, δ] απδηῦο δϑοθηάθηΐθ ἄ8116,. οἷο 4118 ρᾶγίθ 

Ῥάβϑδ 4611 ἴδοοία νϑβίθοαρο τἰνθδύϊθα, αἱ ΓΟ]]10011 τιιαἀϊπηθηΐα!!. ΟἸέγο 16 ρίθρηθ, [6 ἤθτθ 
Β0ΠῸ ῬΪὴ 508 189 θα ἰγγθρο αν, 1 ἰαβοθῦ! οἱ 6511], ϑσθουτηθηῦθ οὈ]Π αἱ ἴῃ θᾶθ80 οᾶ 

ἴῃ ἀϊοίτο. 

ΑἹ ἸΔΡΡΌΡΟ ἱπθυογθ ΠῸΠ Ἱἱ ἴὰ π0}18. ἀϊ ϑρθοίδϊθ: 16 ἤργθ θόπο ρἷϊι Δ θοπάδπς 
ΥΘῦ50 ἴὰ Ῥαγίθ τπθαϊα, οὐϑ ἱ ἴββοου αἰούίαπο ἀπ ἄθοουθο ᾿θορϑυτηθηῦθ αϑοοπάθηΐο ρο- 

ἰδηαοϑὶ 8118, ραγὺθ αἱύα ἅ9118, τησοοϑα: ἱπ νἱοίπϑησδ, 46110 ρίθρηθ 16 ἤθγθ εἱ ἕδππο μὰ 

Β08Έ150, 1 [ἈΒοϑῦ! μἱὰ δαἀἀθηβαῦ 6 ργυθϑθηΐδμπο ἴῆνθοθ ἀπ᾿] αυἱὐὰ, ἴῃ Ῥδ580 δᾶ ἴῃ ἀϊθύσο, 

4118. οαὐθ 8118. τηπθοβδ. Ὑἴ γβ0 1᾿ΔΠΡΌΪΟ ἅ6116 Ῥοσοᾶ νἱ ἤϑπηο 5010 ρἰϊι ἐγαοθοῖθ αἱ ἰδ] 
ΒΌΓΘ 9 απθδύθ ἀθοΟΓΡΌΠΟ ἱγργθρο τη θπύθ οὐἰζοηῦα!! 4818. αὔθ 8118 τηποοθδ, ἕο θιηθηΐθ 

Ῥἱρτηθηύαα. 

Μγοαιι8. --- ΑΠΘΠ6 π6] ΟΠἶτΟ νἱ Π8, ΤηϑρῬ͵ΟΥΘ βυΠαρρο 46] τηιβο010 οαδαπθο-ΠΊ 6080 
8] ἸΑΡΌΤΟ Ἰηΐθυίουθ. ΝῸΪ βιρουῖίογθ ἱ ϑιοϊ ἔαβοούθ οοοαρϑηο ἴδ ραιὺθ τπϑγρίηϑ]θ: γΘΥ50 
16 Ῥαγῦθ πιθᾶϊβ, οὐθ 50Ππ0 ρἱϊι βρδιβὶ, σοτὴθ Π6110 Ἰαύθγϑ!! πϑηπο ἀπ ἄθοουβο οὁπάμϊοβο 

Τογθθιηθηΐθ οδ]ίασο ἴπ αἰΐο θὰ ἴπ ἀϊθίγο ἀ811ἃ ουὔθ 8116 ρατῦύθ Ῥαββα 46116. τηποοβᾶ: ἱ 

ἔαβοϑῦθ βοπὸ τϑἰδυϊναηηθηΐθ δι ἀθηβαίί. 
ΑἹ ἸΔθΌΓΟ 1 θυ ]ου 6 γοΎ80 [8 ραιίθ τηϑαϊδ ἱ ἰαβοϑύθ οαὔδηθο-"ηποοϑὶ Του ταϑη0 ἀπδ 5616 



ἘΙΟΕΒΟΗΕ ΜΟΒΕΌΙΟΘΊΟΗΒ 501, “ μυϑοῦι 8. ΟὐΤΑΝΈΟ-ΜΌΘΟΒΙΙΘ. ΤΑΒΙΤ ἢ 45 

ΟΠ ἰηξογγούία 8] τηϑυρὶπο ΠΡΘΤῸ ἃ 616110 δαθγθηΐθ: 1 ἔββοϑῦθ βοπὸ οομπθηθ!, τϑὺ- 
ΔΠποὶ, ἐβοιτπηθπΐθ ἀἰ οΓΘη Ζί8 0111, ἴπ ΟΟΙΊΡΙ6580. ΠΟῸῚ 5501 ὐδηηθηΐθ ϑϑρῚ 081, τη ΓΘΡῸ- 

Ἰαριηθηΐθ ΟὈ] αὶ ἴῃ αἰΐο, ἱπ ἀϊθῦτο 6 πιθαϊ] πιθηῦθ: 601160. ΙΟΓῸ ᾿ΙΠΒΘΓΖΊΟΏΙ ΟΟΟΌΡΕΠΟ 

1 ἀθγιηδ 6118. τησοοϑα ΙΔ Ό]816 ἱπ ῥα 1ὰ. 58 αἰύθΖζα. Τιαὔθ πηθπΐθ γ ῦβο 16 ΡΙΘρ 6 

1 ξαβοθυθ ρϑυάοπο οοπιθ ἀ᾽ ογ αἰ πατῖο ἰὼ ἰοτο τϑροϊδυὶ ἃ, 5010 ῥἱὰ ἸΒο αὐ! ἀπὸ 481] ΑΙ το, 

Ρ᾽ὰ οπάμ]οβί. Τῃ ταρροῦίο ἅ6118 ρίϑρ!θ ἱ ἰββοϑῦῦ! οαὔϑηθο-" 0081 80Π0. Θϑ γθιηϑηθηΐθ 

τἱδούθϊ, Πτατθαθ! ἃ. ροομθ. ἤρτθ Του ὑθηιθηΐθ ΟαΡΥΘ ΠΘΙ ἸΟΓῸ ἄθοουβο: ααΪν] 51 ἰσυϑαϊηο 

8118 οαὖθ 1 τοθυβὺϊ αϑοὶ 4611 Ἰποϊβίνο ἱπίθυϊοσθ, ἱ 811} θη ρταπο Δρραηΐο οοπὑϊπαδδι 

τηΘαἸ]τηθηῦθ οᾶ ἴῃ αἰῦο δὶ [ϑβοϑῦθ οαὐδπθο-τηποοβί. 

Μιῶ. -- ΤιΘ ἀἰδροδίχίοπὶ βοπὸ ρογίουναιππθηύθ ἰάθηθίοηθ π6110 γϑυΐθ βρθοὶθ θϑϑγηῖ- 

ῃϑίθ: ὃ αι ποΐαγϑὶ 618 1ὰ Τϑοοῖα ἰηΐδυίουθ 4611 ρίϑρϑ ᾿Ἰδέθγα!θ βιιρθυίοῦθ μα ὑαψ! 1 

οδΡ ὑοῦ! ἀ6116,. οαὔθ (ΒΑΥ ΔΠΟ); 11 πηαβοοῖο οαὐδηθο- τη οο80. πη δὶ αἰ θυ θη ζία βοβύϑη- 

ΖἰδΙτηθηῦο ἀπ α116110 ἀ6ρ}1 10] Ποαϊ τ]. 
ΑἹ ἸΩΡΌΡΟ Θαρθυΐοῦθ ρϑυὸ 9550 τη Ῥᾶγθ ἴῃ τϑαὶ δὰ δ᾽ασθηῦο ῥὴὰ συ]αρραῦο βρθοῖθ 

ὙΘΙΒ0 ἰδ ραγίθ τηϑᾶϊα: χαΐνὶ ἱ [011Π16011 ρ6]οβϑὶ δυυΐναπο ἤπο 8] 1ἰπη08 1ηΐϑγίουθ 4611ἃ 

[δοοῖα νϑϑϑϊθοϊαγ: ἢ] ταϑῦοῖπθ ΠΡ ογῸ ὃ [ουθιηθηΐθ οοπνθβθ0, γἰγθϑῦο ΑἹ Ρ611, ἔγϑι οαϊ 

γ᾽ ῬδΠηΟ ἈπΟΠ6 Ῥίοο011 [0]1Π10011 οανθυποϑὶ. ΠΟ πηιβο0 10 οααπθο-τηιοοβο οοπϑίδ ΑἹ ἀπ 

Τοραβύδ, βϑῦίθ αἱ ἔαβοὶ ρβϑι8}1611 ἔτι Ιοτο, δοπῆπθην, ἃ ἄθοοτβο τϑϑοϊδυπηθηΐθ ἀϊβοθη- 

ἀθηΐθ ἴῃ Ῥᾶββο δᾶ ἰπ ἀϊθέγο 48118,. οαὖθ, οὐθ 8ὶ ἱπογοοίδιῃο 60110 ΠΙΤΊΘΡΌΒΘ ΗΌΤΘ τα 181 

Θα οὐ] ΘΟ] δνὶ (5), 4118 τηποοϑδ, ἸΔ  Ια16. ἃ οομηϊποίαγθ Βα ῖδο 48] Ππηϊ6, βϑϑτιϑῦο ἀδ τπὸ 

ΒΡίβοῖο ποῦδο, ἔτ απθϑύδα 6 ἴὰ ουὖθ: ΡἹΪ ἰπρουβθϊχὶ ααϊπαϊ ἔτα ἱ [Ο]ΠΠ10011 461160. ρΥΪΠῚΘ 

ΒΘΡΙΘ 8010 δϑηῤίο βργουυ δου ἀἱ ἐαβοουθ! ἀἱ αποδύο βἰβίθιηβ. [δ θυ πηθηῦθ 1] τητι50 010 

οαθδπθο-τηοοϑο, ἃ αἰ ἤθγθηχα ἀθο] αἰυτὶ Βοαϊθον!, ἀἰϊπηϊπαῖθοθ ἀ᾽ πηροτύδηζα ἴπ βυΐδδ 

616, ἃ Τίνθ!]ο 6116 ρίθριθ, [6 βιι0ὺ ἤθργθ τιϑηπθᾶπο οοιηρ] ἐδ πηθηῦθ: Θ880. ΘΟΙΠΡΘΙΟΠΟ 

Ῥϑγὸ ϑηρογα ἀἰτηϊπαϊξο αἱ πατηθτο, ἔου οπηθηΐθ ἰργθρ τ ἴπ ρτοβϑί δὰ 419118 ΘΟτηπηθ68- 

ΒΌΓΕ, Θ 2Π0Π6 οΟἸγ6 ἃ απθϑύα 6 ΘΟ ΠΘραπο ἉΠΟΡα 1] εἰ νθϑυτηθηθο οαὔδηθ0. Θβύθσ πο 8118, 

Φ 

Οαΐθ Ἰηὐροῆθϑθϑα 46118 βαϑποῖδ. 

ΑἹ ΊΊΑΡΡτΟ ἰπίογίογθ ἢ] ππσβοθοϊο ὃ υἰρίοατηθηΐθ οοσύϊναϊδο: θ580. ὃ ΘΠ ΘΘΒΙ ν8Πη θη 6 

Ῥἰὰ βυ]αρραίο οἷιθ 81 ἸϑθΌῦτο βαρουίονο, ἰὼ ἀπ ἴθγθηζα ὃ ρογὸ, ἀδίο 1] πιδρ ΘἿΟΥ' ΒΥ ΠΌΡΡΟ 

αἱ ᾳαθδίο βἰβίθπιδ, σϑῦβο ἴδ ρασύθ τηθᾶϊα 61 8 ΡΌΡΟ βιιρθυῖοῦθ, τηθπ0. δοοθηὐιδία, οἷ 

ὨΘΡῚΪ αἰῤτὶ Βοαίζονί. Ἴοῦθο ἴὰ ραιίθ πιϑᾶϊα {1 βἰβίθπιδ ἀϑὶ ἴαϑοϑῦθ οαύαηθο-τηποοϑὶ 

οὐσαρα, ὑύῥα, Τ᾿ αἰύθχσα 461 Ιδῦρτο (ΕἸ6. 61): ἱ ἴδβοὶ ρίλι ργοββίπη! 81 τηϑυρίπθ ΠΠΌΘΓῸ, 

Του ϑιηθηΐθ ὁοηνθαθο, βοὸπὸ ἢῤῥατηθηΐθ βθραί, τὶρβίαϊ, ὁοπ ἄθοουβο αυδδῖ οὐ ζαοηῦα !θ 

(ΠΡ. 65, ἩΟΉ11), ο 8010 ἸΘρρϑιτηθηῦθ ΟὈΠααὶ ἰπ θά580. 6 ἀογβδὶπηθηῦθ: οὐ βίπδηο γθη- 

ὑγαϊπηθηΐο πθρ]] ἰηξουϑύϊσι ἔρα ἱ [0]Π|6011 ῥ᾿Π ον ονθ 81] δϑβοοίδπο ουἱἀθηὐθιηθηΐθ δἱ 
ΠῸΠΠΘΙ ΘΙ ἰμβοθυθι ἐθυτηΐΠ8}1} 46] τησβοοῖο αυϑάγαῦο, 5] ἰπὐτοτηθύοπο ἔνα ἱ ἔαβοὶ οὐθῖθο- 

Ἰδρὶ βοδῦϑὶ σϑῦβο ἃ ῬοΥΖίομθ ΠΡ ΙΠ8]0. 6 ΘΟΠΥΘΡΒΌΠΟ 8118 Ῥαγΐθ αἰύδ 611 πηποοβϑ. 

ΟΙρθ 18 ῬονΖίομθ τηΔΡΡΊΠ818 ἱ ἴμβοὶ 5ὶ σᾶππο ἕβοθπᾶο υἷα Υἷδ ΤΏ0Π0 βαραῦ : πϑππῸ 

ἀδρρυΐπηδ, ὰπ ἄθοοσβο πούψαπιθηΐο οτἰσζοπύα!θ, ροὶ ἱ ρίὰδι ἀἰβύδηθ δ ἕδππο 1ϑρϑουταθηΐθ 

ΟὈΠΙααὶ ἰπ αἰΐο θα ἴπ ἀϊοῦῖγο: [ ἄδοουβο Αἱ ὑπ! ααθϑὺϊ ἐαβοθυθ! ὃ σοϑὶ ποῦϊο 6 οαγδῦ- 

ἰθυϊϑίϊοο οῃθ ποῃ ὃ ῬΟΒΒΙ 116. ΘΟΠ ΟΠ ΘΙ] ὁοη. 8Π{τ], 18 ἸΟΤῸ ἀἰϊβουθηχίβιζίοπθ ὃ οἱοὸ τηο]ῦο 

(Ὁ ϑϑοοπᾷο Κὔισακεκ [νοὶ Κυεξιν (12), Εβνεπ (4)] 1ὰ ἐουιιϊπαχίοπθ 4616 ἢθτθ οὐδ᾽ οοϊαστὶ ἀ6] 

Ἰδθθνο Βαρθυΐουθ 8118 οαὐθ 461 Βαίίο οτὰ σὰ βύαξα, δοοθηπαία ἀὰ Ἠτυβομευ. 



46 ΑΠΕΌΝΒΟ ΒΟΥ͂ΒΕΟ 

Ῥἷὰ [δοῖϊο ἀἱ ααδηῦο πὸπ βἰδ ἴῃ αἰυγὶ ογάϊηϊ ἀϊ Μδιμμηϊ ἑοῦ ρυθοθαθηὐθηιθηῦο βύπαἰδθὶ 

οἂ ἃποῖθ ἴῃ αἰἐτὶ Βοαϊθοτί. Ταΐο 11 πποᾶο ἀϊ ἀρρυαρραπιθπίο ἀθὶ ἔαβοθῦῦϊ νϑῦβο ἰδ ᾿ἰηθἃ 

τηϑάϊαπα 46] ΙΔ ρτο ᾿πίουϊορθ, πὶ ρᾶτθ δὶ ροβϑᾶ αἰβῦϊπριθγθ ϑρραπῦο 1] τηῦβοο]ο ἴῃ ἀὰθ 

Ῥογσιοηΐ, αἱ οαΐ ἀπὰ πιϑΓρ 818. Ρἱὰ τοραβῦδ, ρἱὰ βυϊραῦθ, θα ἀπ8 βθοοπάδ οῃ6 οὐοάρ 

Βϑιαργθ δαύύα 1 αἰύθσζα, 46] ἸΔΌρτο οοθυϊθαϊψα ἀἱ ἔαβοὶ βραυϑὶ (Β16. 6", γπονα)). ϑαθῖῦο 

Ἰαδογαιταθπΐθ 811 ποθῶ τηϑάϊαπα ἱ ἴδβοϊ ὀοπθθύναπο ἃποοτῶ [8 ἀἰδβροβίσίοπο ἀθὺνα, 

8010 ἀἰϊνθηύαπο ποθ πα Ρο᾽ ΟὈ]]αἱ τηϑα!δ!πηθπῦθ, ἱπ οἶδα Ο16. Π6110. Βθζίοηϊ 8001] 

ϑϑαθαιηθηύθ βαρ} πὰ ὙΘΏΡΌΠΟ ΒΘΙΊΡΓΘ ΟΟΙΡΙ δ ΡῸΓ ἰὰ ἸοῸ Ἰυπρίιοσσα. ΝΟ] Με 

αγυϊοοῖα ὃ τὰθπὸ ργοπιποίαίο 1 ἄθοουβο οὔὐ"Ἱζζοπύδ!θ ἀθὶ ἔδβοὶ 08. 80η0 μὰ ομίδια- 

τηθηΐθ ΟὈΠ αὶ ἴῃ Ῥα580. 6 ἀογβδιηθηΐο ἀδ11α σαῦθ 8118 τηποοβδ. 

Ποπηθ. ΘΙ’ 511 δἰθνὶ Ποαϊθοῦὶ 1 ἐαβοθῦθ! ρογάοπο [ἃ Ιοτοὸ ὑϑροϊαγιὑὰ ἴῃ ταρρουῦο 46116 

Ῥίθριθ Ἰαύθγα!!: οϑϑὶ δὲ ἔϑηπο ΔΠοσὰ ΟὈ] ααϑιμθηῦθ δϑοθπάθηθ ἴῃ δ]ῦο δα ἴῃ ἀϊούτο, 

Ἐποπὸ ἴῃ ταρρονῦο 6114 ραῦύθ ρἷὰ αἰδῶ 46110. ρίθϑῖιθ βοοτηρδίοπο. 51 υἰσοναπο ϑιθο ἃ 

ἴῃ Ῥτοβϑι παῖ ὰ, 0118, ΘοΙητηθϑϑασθ βοῦδο ἕοσιηθ αἱ ᾿ππρηϊ δβοθῦυ οπάπ]οβί, βυ!ρδῦὶ, 0011- 

χαδηιοπίθ δϑοοπάθηξί ἀδ]]ὦ οαὔθ οϑύονπα 811ὰ ραγύθ ροϑύθιϊοσθ ἀ6] τηδροίπθ ΠΠ061Ὸ 

οοροιῦο ἀϊ Πυδὶ [Ο]Π6011 6, οοπ απϑϑύα ἀἰβροβιζίοηθ, 5[ ῬΡΌΒΒΟΠΟ 5Θρα 6 8Π6Π 6. ΟἸὑγ 6 18 

ΘοπηπΊθΒθι8, ροΓουναταθηῦθ ἀϊβυϊηθὶ ρουὺ δ᾽ ἔαβοὶ ἀρραῦύθηθηθ ἃ] ἸΔΌΌΙΡΟ ΒΌΡΘΙΟΓΘ. 

Οοποϊπάθηᾶο, ποὶ Βοάϊθουὶ 11 τπαβοοῖο οαὐθηθο- τη θ050 46] ΙΔ ΌΓΟ ββιπ1θ ἴῃ θα! ὰ 

ἼΠῸ 5 ΠῸρΡο πούθνοϊθ, ἴῃ ἰβρθοῖθ ἃ] ἸδρΌτο ἱπέθυϊοσθ, δοσθηθαδηᾶοβι 11 αι αὔδονο 461]8 

οὐὔἰϊσχοπία!ὰ αἱ ἄθοοῦβο ἀθὶ βιοὶ ἔαβοθυθ ὁ 18. Ἰοοδ]σσαχίομθ 6118 ραῦῦθ ργθοίραθ δἱ 

ἐγαῦθ! αἰ ἸΔΡΌΓἃ ΟΟΙρΡΘϑὶ τηθϑαϊ!τηθηῦθ 8116 ἀπ ρίθρηθ ᾿ϑύθγα!!. [0 βυαρρο αἱ ἀθύῦθ 

Ῥίθθθ τοπρ6 ἴα ΓΘΡΌΪΔΙ 6 ἀἰβροϑίχίοηθ 6118 ἤθηθ οαὔδηθο-τηιοο86, Πἰπηϊύαπο Τ᾿ Ἰπηροτ- 

ἰϑῆσδ, ἔπη ζίομϑ!]θ 46110 βὔθθβθο 811ἃ ρουχίοπθ 46110 ἰδῦ να 1{πι|ἰϑηῦθ 16 οοβίἀθυῦθ ἐαβοῖθ 

νοϑέϊδοίαγὶ Ἰαδῥϊαϊὶ ( Αν Απο). Τμξθγα!ηθηῦθ 8116 ρίθϑῖθ 11 τηαβοοϊο πδι ΒΘΙΏΡΙΘ ΠῸ βνὶ- 

Ἰαρρο πηϊηίτηο: 51 ῬΡΟβΒΌΠῸ ρϑιὸ, 6018 Π6] Μῆι8, ὑσονδιθ ἤδνθ οαὐαηθο-ταποοθθ ἃ Π0}16 

οἰγθ ἰὰ σομπηπηοϑβαρ. 

Ῥον ἴὰ ἰηὐνοβοβϑίομθ ἅ6118, οαδθ 5119 βοοίθ υἰϑρϑυθ ναυιθηῦθ βαρϑυίογο 68 ἰπΐουίουθ 

49116 ρίθριθ Ἰαὔθγα!! ἰπίθυϊουθ 6 ΒΌΡΘΓΙΟ1 6, 5.118 ῬαΡῦΘ. τηϑυρίη8}]6 ἀ6118 ἴϑοοῖθ, σϑϑὺϊ- 

ῬΟΙΪΆΓΘ 46] ἸΡΌΓΟ 6 5.116 ριδποῖθ, ἃ ΕἸΡΌΓΘ δϑβοϊαύο, ἃ ὑδ!πηὶ αἹ [41 ἔδβοθῦθ πα 

ΒΒΡΘΌΡΘ τἰ ον 116. [ἃ ἀοποτηϊηϑζίοπθ αἱ ἔδϑοὶ οαὐαπθο- τ οοϑὶ, βούνϑηο ἃ ΟΟΙ]Θρα ΓΘ. ἰδ 

οαδθ θϑύθγηβ, 8118. οαὔθ ἰητροῆθββα: αὐθϑῦ ἔαβοϑῦῦ 5000 Ὑϑϑ]τηθηῦθ ἴῃ ὨΠΠΠΘΤῸ τη0]00 

Β0Ά180, πὸ 1᾿ Θγθηθιδ δὲν αἱ απθϑῦα ἀἰΒροβιζίομθ, ϑβοϊ δ γδυηθηῦθ ρΡορυῖα ἀθὶ Ποαϊ οΥΐ, 

τὴ ῬᾶΓΘ βΒΠοϊθηὺθ ῬῸΡ τηαύδγο 18 ἀθποπηϊηϑσίοπθ ἀδ πιθ ργοροβύδ. 

ῬΑΓΒΡΌΠδΠαΟ ἔνα ἰοτὸ 1 νϑῦὶ Ποάϊ ουὶ πὴ] ΔΓ Ῥούθυ ΒΒ υῖγΘ, αἰνθυβδιηθηῦθ δ, 

Ῥμβεβααῦχ (22), οῃθ 11 τηῦβοοϊο ἀββατη6 1] τηϑββίη]0. ΒΥΠΌΡΡΟ 6 18. πιο ΊΟΙ βϑιρ! οἱ ἐὰν 

Π6116 νϑιῦθ Βρϑοῖθ αἱ Μ,ιι8, Π6116 ἀ18}} ὃ ἃποθθ τηθηὺ Υἱ]οναηΐθ 18 αἰ θυθησα ἔσθ 10 

ΒΥ ΠΌρΡΡΟ ἀοϑὶ βἰβύθιηϊ 49116 ἀτπι ἰϑΌρυϑ. 

Οτὰ. ῬΕΝΙΒΘΟΘΑΟΤΎΥΠΙΑ. 

Νοϑβθῦηο ἀοὶ ὑγαὐθαὐϊδυϊ, ποθ ἱ ρἱὰ υϑοθηνὶ, ομθ πὸ ροδαύο οοηβαϊύανθ, αἱ ἃ πϑίουηϊδ, 

γούθυπϑυῖα (Οπαυνβαῦ 6 Λπτοῖνα, ΠΡΙθΒΕῖνα ὁ Μάττμε, ΕἸ ΒΝΒΒΒΟΒΕ 6 ΒΑῦμ, [,Ὲ5888} 

ΘΟΟΘΠΠΒΠΟ ΤηΘΠΟΠ θη ὔθ 8] Τηβ 0010 ο᾽θ. οἵἂ οἱ οοοαρα πρὶ Μϑιηιτη θυ] ἀοτηθβύϊοὶ 

(Ρουββοάδυ!!} οα Ασυοάδθ!}}1), Ετα 1 Ῥουιββοάδ 1} 1 πο ϑϑϑιηίηδῦο 5010 16 ἸΔΡΌτγὰ ἀϊ 

ἄσ9 Πψιμι8. οαδαϊίι5 (ἴδια. Ἐφστρ ΑΒ) δά]. Αρραπῦύο ρϑὺ ἴα τηϑπόδηζϑ, αἱ ποχίομὶ ϑϑαυθθ 
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Ὁ τηο]ῦο αἰ αβθ. βα}1α οἰβυθπιθίϊοα ἀἰβυσ! θα ζίοπθ ἀθὶ γϑιῦῖ τηβο οὶ. Π6110 ΒΡΘΒΒΟΡΘ 6] 

ἸΔΌΌτο, ἴο ογθᾶο συ αθοί ΓΘ ΌΌΘΓΟ ἰπύθιθϑβδηθὶ 16. ΤΙΘΘΓΟΙΘ 81 αὐθϑύο ἈΓΡΟΤΊΘηΟ, ΓΙ ΟΘΤΌΘΘ, 

086, Ῥ6} ἴο τῆθῃο ἃ αὐϑηΐο ἴο 0 ρούιίο νυ ῆοθρθ ἤπογϑ, ρου θυ ΘΟ θΘΡῸ, Βρϑοϊϑ] πηθηΐθ 

ῬΘῚ ΡἿΪ Αὐὐοάαθυ 1, 8116 οοηθύαίαχίοπο αἱ] ἀἸΒροβίχίοῃὶ πϑύαμηθηΐο αἰ Πθυθηθ] ἄδι. 416110 

6ῃ0 5] πούϑηο πρὶ πηα800}} [Δ ΌΡ 1811 αἱ ΑἸυρῚ ογα πὶ αἱ ΜΙ δια Υ] : αἱ ααθϑύθ ρουὸ βοοθη- 

ΠΘΙΘΙΟ. ΟΓδ, ΘΟΙη6 ρἷὰ ριθοθαθηἑθμηιθηῦθ, 8010 4116] ὑϑηΐο ὁΠ|6 ὃ ἴῃ βύγθύθα ΘΟΠΠΘΒΒΙ0η6 
ΘΟΠ᾿ ορρϑῦδο 461] ργθβθπίθ βὑπαϊο. 

ψιμιβ. οαδαϊίι8. --- 16 ἸΔ ΡΤ, ΠῚ Οδνα]]ο 80η0 τοὶ υϊνϑιηθηΐθ βου }}1: 11 σνϑβ- 

τηϑηΐο οαΐθηθο ρογύδ ἀθὶ ΠΟ [01110011 ῬΘ1051 βϑιῃρ! οὶ ὁοη γοϊατηΐποβθ σ᾽ θη 016 ΒΘΌΘ,906 

8 ΠυμηθΡΟϑὶ [ΓΟ]]Π10011 ΟΕ ΘΥΠΟΒΙ : ΒΡΘΟΙΒ]6 ᾿πηρογῦίϑηζδ, ΒΒΒΙΠΠΟΘΠΟ ῬῈΓΘ 16 σ 8016 Βι8ο- 

Τραγθ ὃ ροπηθοϊο ἰογύθηιθηύθ οἰγοοηνοϊαΐο, ᾿πβιππδηῦθϑί ρυοϊοπαβηηθηΐθ γα 1 ἴδβοὶ 

Τα ΒΟΟ] ΔΓ]. 11 τηϑΡΡῚΠ6. ΠΙΟΤῸ ὃ ὁοῆνθ580, δϑβούρ]αῦο, ΒΡΘοῖθ 416110 46] ΙΔΌΡΤο ἰπΐθ- 

Τίογθ: 81] ΙΔΌΡΤΟ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ θ5850 ΨΘΥΒῸ ἰδ [᾿π68 τηθαϊδηδι ὃ ΘΟροῦθο ΑἹ 0611 ἥπ ααδδὶ 

8118 ραῦίθ ρὶὰ βρογρθηΐθ, ἴῃ βρυΐδθ Οἢ6 16 ῬΓΪΠῚΘ Β0Γ16 Β0Π0 ᾿θρϑθυτηθηῦθ ΟὈ]ατι6. ἴῃ 

αἰΐο δα ἴῃ ὠνδηί; ἰαὐθυὶ πηθηΐθ 1 ὉΠΠ10Ο]1 51 ϑρίηρομο ΒΠ6Π6 Ρἱὰ ἀονβα!πηθηΐθ ἐπὶ ραΐθδ. 

δ τἰνοϑύνο ὑαῤῦα, [ᾳ οοηγοϑϑι θὰ 46] τηϑΡΡΊη6 ΠἰΠΟΥῸ βδύθϑϑο. ΑἹ ΙΔΌΡτῸ ᾿Π ΘΡΊΟΤΘ σΘΡ 50 

16. 1ἴπηθδ, ταϑάϊθϑηθ ἱ [0]110011 51 οοιηρογίθηο (ΕἾ 5, 75) σοΙηθ. Π6118 ρϑῦῦθ οουυβροηαθηΐθ 

46] ΙΔθΌτο βαρθυῖορθ: ἰαρθυ!τηϑηῦθ ἱπνθθθ ΠΟ 5] ϑρίῃροπμο ἐβηύο ἀογβϑὶ πηθηΐθ ἴῃ πιοᾶο 

6Π8. 8. θορῦδ οἰΐαθα ὃ ν]β1 116. πη διαρία οὐγίβοῖα 4611 Ζοῦᾶ αἱ ὑγδηβίσίοηθ, ΠΠ 50100 

γϑβυθο 86. ᾿πίϑυϊουθ ὃ ἰηουρούθο, ἀϑ ἀπδ, ρίθρο ἰδύθυδ]6 τλοϊδο δ] αηρύδ παρ υὐαἰτηθηΐθ, 

γνἱδύρουθα, ἴῃ 5Θη80. ὑγθβύ Υβα]θ: ΘΟΒῚ ΡῈΓΡΘ 1] 0100 γ ΘΒ θΟΪΔΓΘ ΒΌΡΘΓΙΟΥΘ: ΡΘΡ 1 οαραύουϊ 

ΑΙ ααθρῦθ ῬΊθρῖθ υἰτηϑηο αἱ ἰαγουὶ οἱὰ τἱρϑυῦπθιηθηΐθ τἰοου δ αἱ ΒΆν πο (5). 

Τὰ, ταιιβοοϊαύαγδ, 46] Δ ΌΡΡΟ 491] δνδ!]ο ὃ τοβαυδύιθβίπηδ, ἢῤύδιηθηΐθ βυϊραύα 5ρ6- 

οἰθίμηθηῦθ νϑῦβὸ [6 ρϑγἐϊ ἰδίξθυδ!! 6 γθῦβῸ 1᾿ϑηρο]ο 46118, θοθοδ, 16 ἤθγΘ 50π0 ρϑγὸ ροθῸ 

ΑἸ θη Ζί 11 ἀδ α116116 οὐ ὈΙσο] τὶ, Ρ9. 1ἴὰ ἰσυθροϊαρι θὰ 46] ἸΟΓῸ ἄθοουβο 9 18. ἀθυ θΖίοηθ, 

Δ᾽ αἰύτοπᾶθ ροοθὸ βομϑηχδύιζζε "116, ἀδὶ ΠρῚ ργθοθάθηνοηχθηῦθ θϑϑιη  ΠἈ 1: απθβύδ, Β᾽ϑύθπηδς 

{ἰζαθιζίομθ τη ΒΒΥΘΌΌΘ Ρ6᾽ ἰΐτῸ Ῥ000 ἴβο:16 ἀδίθ [ἃ βοαγϑι ἐὰ 46116 ὀββουνδζοηῖ [αῦθθ 

ἤπογδᾷ 6 ἴθ αἰ ΠοοΙ δ, ΡΘ᾽ 10 ΒΡΘΒΒΟΡ6. ΘΟ Θϑθῖνο 6 ἴα οοτηραύθζζα 46110 ἰΔΡΌτα, αἱ 

ΘΒΘΡΊΪΡΘ ΒΘΖΙΟΠΙ 561181, (1811 ΒΔΓΘΌΘΘΡΟ 1Π6ΊΒΡΘΉΒΘ ΡΠ 81} ΌοΡο. 

ΠῚ τυύϑοοὶο οαΐθηθο-τη 0080. ὃ Π6] Οδνα]]ο οοιηραρδυϊνϑιηθηΐθ 8118, ραυῦθ οὔθ δ] Ϊ 
ΔΙῚ βἰβύθη! ΘΘΒΌΤΩΟΠΟ 6118, οοϑυϊασίομθ 46] ἸΒΌΡΓο, γογδιχθηῦθ ταϊτηθηΐα!θ: οομβύδ 

261}19 ἀπ ἰδ ΡΌγα αϊ βου ἰβοϊαδὶ, 8Ποπθαπϑῦϊ ὑτϑι Ἰοτο, πιοῖθο βοθ 18], ᾿σΥΘΡΌΪ ΠΘ] 

ἸοΡῸ ἄθϑουβο Ῥ6Γ ηἠθορβϑί δὰ αἱ δἀδύξατηθηῦο 861} ἱπύθυβυχὶ ἔγα ἱ ἔαβϑοὶ οὐ θθοϊατὶ : οοπ- 

5Βιάθγαθο Π6110 ἄπ ᾿ϑῦργα 11 βὰο βυ αρρο ὃ τηδρρίουθ Π6]] Ἰηἴθυΐορο Οἢ 6 Π6] ΒιρΘΙΙΟΓΘ; 

ἴπ Θηύγθ πη 9 ἄθουθβοθ 48118, ραυῦθ πηϑᾶϊα ρογίαπᾶοοϊ 5.116 ργθϊ Ἰϑῦθυ ]] Ο Ῥ6Γ 10 πῖθπὸ 
Ἰαθθυ Ι πιθηῦθ 8110 Ῥἰθρῖιθ: 5010 ὁοη αἰ ΠοοΙ δὰ Θβέγθηηθ, 5 τίθϑοθ ΓραπμηθΖΖο αἱ ΘΟΠΊρ]1- 
ΘΔ ΙΒΒΙ ΠῚ] ὙΠ Παροὶ 46116. αἰΐτο ἤρτθ ἃ αἰ βυϊ πριιοῦπθ 6511 ἰδβοθυ. 

ΝΟ116 βϑχίοῃὶ βδρι να}} (61 ΙΔΌΡΓΟ ἱπέθυίοσθ οοπᾶουψθ οϑαρύδμηθηῦθ 5118. 1ἴπθα 

τηθαΐθηδ ὁ ἴῃ Ῥγοββίτηϊ νὴ, αἱ ἀπορία (ΕἾ 6. 75) 1 ἔδβοθῦυ οαὐδηθο-τηοο5ὶ οοτηρδίομο δᾶ 

ἀη8 οοΥύϑ αἰβύϑηζε, 48] τηϑΥρῖπθ ΠΠΡΘΓῸ, Θϑϑθηᾶο βϑραγαῦ ἀδὶ ἄθιταδ ἀ6118. σοῦ ἀϊ 

ὑγϑηβιζίοηθ ἀ8110 βϑχίοπί Ὁγραθυθιβα}} ἀϑὶ ἔαβοὶ οὐ θ᾽ οο ατὶ βὐϊραί, ἀθοουγθηῦ ᾿πἰπίουτοῦ- 
 αυηθηΐθ ἄδ ἀπὸ 811’ αἰῦρο Ἰαὔο: 1 ρυΐπη ἑδβοθυῦθ πἤϑπποὸ απ ἄθοουβο τποῖδο ΟὈ]ΐααο ἰπ 

Ῥαβθ0 θα ἰπ ἀϊοίσο {ΠῚ16’. 78 φρηορεῖ), 8] ἄθγπιδ ἄθ|18, οαδθ 8. 416110 4618, τηποοβδ; 1 ΟΠ αυἰδὰ 

ῬϑΡὸ αἰτηϊπυΐθοθ ρογίϑηφοοι νοῦβὸ 11 τηϑυρίηθ ϑθθυθηΐθ, ἴῃ οαΐθα Οἢ6. 11] ΤηΘΟΡΊΟΙΘ 

ΠΌΠΠΘΙῸ 616] ἔδβϑοὶ ὀοβϑυ ιθηϑὶ 11 τη 56 010 Θϑθαμηοπθ ΒΠ ΠΟΥ, πιη8, αἰ ΘΖΙοη8 απδ51 ΟΥΙΖΖΟΗ- 
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[616 6οοη 1ἰϑνὶ βἰπαοβιθαὰ, ορρυτθ, ροῦ ἱ ρα ἀἰϊδύαπυϊ, δηοιθ Ἰορϑθρμιθηῦθ ΟὈ]αὰὰ ἴῃ 

ἀϊούγο δᾶ ἴῃ αἷύο. Ν}1] δββίθπηθ ρᾶτθ οὔθ ὑυύθί Θοπνοῦρδμο Ὑ680 ἃ τθρίοπθ (6118 

ἔδοοῖα νϑϑθθοϊανα ον ὃ μὰ δοοθηύαδῦδ 18. οοπον τὰ. ἘΣ ἃ πούανϑὶ ρογὸ ὁ ποὴ ὑαυθὶ 

ἱ ἔδβοὶ ἀθοουγθηδὶ βϑριθῦα! ἴῃ αὐθϑύα τϑρίοηθ Β0πῸὸ δ ΕἸ ΘΠΘΓΒΙ ἀ18}1 ἔἈβοθῦ!] οαδδηθο- 

ταποοβὶ, ροϊομὸ, βρθοῖθ δ ἀπὸ οθγύα ἀἰϊβύαμσα ἀ8] τηϑιρίηθ ΠΠ06ΡῸ, πιο] Ὁ] ἔμβοθῦυ! ἀ6]- 

Του θἱθοϊατθ οδιηρίαπο ρἱλ ὁ τηθΠῸ ΓΘΡΟΪ Ἰθπῦθ, τᾶ ΘΓ ἴο Ὀἷὰ ἴῃ πποᾶο Ὀτιβοο, ἰδ 

Ἰογο ἀϊτθζίοπθ ὑγαϑυθυβαϊθ ρθι ρογύδιβὶ νϑηγϑιτηθηῦθ 8118 οὐθ, ἀββοοῖδῦ ΒρΌθ80. ἴῃ 

ἀαθϑίο ἰοτὸ ἄθοοσβο 8416 ἤριθ ἱπϑαρρίαμηθπῦθ οαὐδηθο- πη 0080; Ιὰ ὑθγτηϊηδζίομθ ἀθὶ 

αβοϑῦθι οὐ ὈΙ οοΙαυὶ 8116 οαὐθ ὁοη ἄθοοσβο πϑύῤδιηθηΐθ βαρὶυῦδ]6. 6 ὀϑιῃ ]δηιθηΐο αἱ αϊγθ- 

χίοπο Ῥγιβοο ὃ π6] δγ8110 ἱπάπθθῖα 6 ποὶ ἰὼ νϑάγϑιμο ὑαθανία αἱ τηοϊῦο οϑαρθγαῦδ 

πΟΡῚΙ Αὐυϊοδαθ!!}1: πορ}} ΔΙ] ονάϊηϊ ἀϊ Μδτατη θνὶ 11 οϑπιἸατηθηΐο αἱ αἰ ΡθΖίοηθ ὃ Ῥ]ὰ 

διδάσδ]θ, πομ οοβὶ ποῦθο 6 τϑρϑηθίπο ΘΟΠη6 δΥν͵ 816 ῬῸΡ [8}1 ἐμβοϑῦθ! ΒΟ] ῦ Π0] αν α]1ο, 

Ῥο᾽ ἴα ἰούα!ὐὰ ἄοὶ ἴαβοὶ μ61 ἸαΡΌτο Ἰηἰθυίοσθ 4651} Αὐθοάδθν 1, Α, τὴθ ῬΡΘΠΙΘ οτὰ ἔδι' 

πούδΡο βοϊδιηθηΐθ οοῖηθ ῥαῤνανία [ἃ οβίϑύθηζε, ἀθὶ ἴδβοὶ βδριυθα!! Ἰπάϊροπάθηθ, ἴδβοὶ 

οαὐδπθο-τηποοσὶ, πΠ6 1 ΟαγΆ}10 δἷα ἀββοϊαδαπηθηῦθ οουῦθα 6. ὁοῖη6 856 ΠΘ Ῥοββδ 00 τϑίδυϊνδ 

λοι ὐὰ βοραΐγο 11 ῬΘΡΌΟΥΒῸ 8116 οαὔῦθ 8118 τηποοβδ. 

Ὕοῖβο 16 ραγῦϊ ἰδύῦθγα!! 61 ΙΔ ρΌγο ἰπίθυίοσυο ἀϑυθὶ ἐδβοθῦῦ! αἰ πα! πα βοομο αἱ ΠΌΠΙΘΙῸ 

6 5] τηϑηΐθηρομπο ῥἰὰ ἀἰδύδηνθ! ἄα] πιαρρίπο ΠΌθΡῸ ὁπ. νϑῖβο 18 ρᾶγίβ πιθαϊδηϑ,: ἱ ῬΡΙΤΩΪ 

ξαβοϑῦθ βόπὸ αὐϊπαϊ] πιθηὸ ΟὈ]Ϊααἱ, αὐδδὶ οΥἸ Ζσοηδα}} ; ΔΠΟΠΘ. 5.110 ρᾶσῦϊ ἰδῦθγα!! ΥἹἱ 

Πδηπο ἴαβοὶ οὐ] ον αὐὐγανθγβθδηθὶ βασι θα! τηθηῦθ 11 ἸΔΡΌΓΤΟ, Θ0πῸ Ῥογὺ ἴῃ ὨΌΤΩΘΙῸ 

Ταΐποιθ, ϑαμπηθηΐθηᾶο ἴηνθοθ ἱ αβοὶ αὐὐγδνογβαηῦὶ, 48 1πἀ]οῦγο ἴῃ ἀνϑηθ! οὐ ἴῃ 5θη80 

ἴηγθῖβο, ἀἰρθηάθηθ! ἀδὶ πηυ80011 γα ]81]1, --- ΟἸΌγο 16. ῬΊΘρ7ι6 1δύθυδὶῖ, ὁοτῖθ μβὸ ἀϊ ρ]ὰ 

ἀούδο, 1 ἔδβοὶ οαδαπηθο-πηθοβὶ 8] ἔθ ππὸ ΒΟ ΒΙΒΒΙ τη, τιο]ῦο ὈΓ]Ὲ ἸΡΡΘρΟΙ δῖ, Θομ οΥ Ϊ, ἀβϑδὶ 

τῆθπο αἰ ἤθυθηχί ὉΠ} ὁῃ6. σϑίβο 8, ρατῦθ τηθαϊδηδ: ἴῃ ταρροῦίο 811 Δη 6010 ὈοΟο816, ΘΟ Π10 

οἸίτθ ἃ απθϑῦο, πο πιὶ τἰαβοὶ ἴῃ αἰσαῃ τηοᾶο, ἃποῖθ Π6110 ΒθΖίοπὶ τ αβοῖῦθ ΠΘΟΘΒΒδΧΊδ- 

τηθηΐθ 5ρ68586, 4Ἱ ἀἰδύϊπριαθνθ ΑργΡθ οαὐδῃθο-Τ 0086. 

ΑἹ ἸΏΡθτο Βαρογίουο 11 πιάβοοΐο ρυθϑθηΐα ροοδο ἀπ θγθησθ 48 46110 46]}᾽ ἸπἔθγΙΟΘ. 

ογβο ἴα ρατίο τηϑᾶϊαπϑ ἱ ἐαβοϑῦθ ἰβοϊαῦ ἤδῆπο ἀπ ἄθοοῦβο ὁπμάθ]οβο, ἴῃ ΘΟΙΏΡΙΘΆ50 

Ῥογὸ οτἰχοηΐαθ: ἱ ἕαβοοῦθὶ ρἱὰ αἰδύμπυϊ βοπὸ ἃ]ααϑηῦο ἀβοθηαθηθὶ ἴῃ ἀϊθῦρο 6 ἀο"88]- 

πιθηΐθ. 5116 ρϑυθὶ Ἰαῦθεϑ!!, πὶ ταρροῦῦο 611 ρίορα, ἱ ἴβιβοὶ 51 υἰὔγονδμο ῥἱὰι ἴῃ ῬΓῸΒ- 

ϑπαιδὰ 461 τηϑυρίπθ ΠΠΡΘΓΟ, 50Π0 Του θηηθηῦθ ᾿ΡΓΘΡΟΪΡΊ, οαγν, δαύνανία, αἰ ἴθ ΘηΖΙ Δ ΌΠΠ:, 

ἀιϑϑοοίαῦϊ 5ρθ880 ἃ [ἀϑοούν ἀἰβοθπάθηθί, [πῃ ΘΟ ΡΙθ580. ροῦὸ ΟὈΠααΪ ἴῃ θᾶ5850 θα ἴῃ αἰθῦγο 

ΟΥ̓Θ σἰαῃροπο 8118, τηποοϑα ἱπαπηθαϊ αὐδιηθπῦθ βοργαβύδηνθ 8116 αἰδίτηθ βουῖθ αἱ [0]Π00]1 

Ρϑίοϑὶ. Τα ἤθιθ τηᾶποδηο αἰξαυθο 'π ργοβϑί πη δὰ 4911 Δῃρο 10 Ῥοσόα]θ. 

Οτά. ΦΠΝΤΙΤΟΒΑΟΤΥΤΙΑ. 

τα ΡἹ1 Αὐθοάδθ!}} Βοιοποάομθ μῸ ῬΥΡΘΒῸ ἴῃ Θβϑιη6 16 βθριιθηθ ΒΡΘοΙΘ: 

Βα. Βονιραβ, Βα ΐ, Βουΐηαο; 08 ἐαλον8, ἔθ᾽! 6 ἀπο ᾿ἱπαϊν άπ] σίον.: βυθέ. Οαργίηαο; 

Οαργα Πΐγοιιδ, Ουΐβ αγῖθ8. 

Ἐτ ΡἹΙ ΑΥΒοἀαδΌΠῚ Βαποάομθ μῸ οϑϑιηϊπαῦο 8010 11 8.8. βογορίνα (ἔαπι. ϑΌΤΡΑΕ, 

501. ϑινίηαο). 

τὰ 16 νϑῦὶθ βρθοῖθ ἅ9118. ρυΐπια ἔδι!ρ]α, 18. ΘΟμογτηδίομθ θϑύθυπα 6 18. οοβίθα- 

χίοηθ 46116 Ιϑθθτα ὃ, βαῖνο αἰ θγθηζθ ροθο τἱ]ονϑηῦ!, βοβύθῃζί πη θηΐθ πρι816, ἴῃ ραΐβα 

6Π6 αυϑηΐο 51] ρυὸ αἷγθ αἱ ὑπὰ ὃ ρὰγθ σἰ θυ 116. 81] αἰύγϑ. 



ΒΙΟΒΗΘΗΕ ΜΟΒΡΟΙΟΘΙΟΗΕ 501, “ μυϑοῦμ ΟΥΤΑΝΕΟ-Μ ΟΟΒΟΒ ΤΑΒΙ " 9 

Βοϑβ ἰαινι8. ἴο ΠῸ ῬΓΘΘῸ [π᾿ ΟΒΒΘΡΨΘΖΙΟΠΘ ῬΘ 1] τηῖο βύπαϊο 16 ἸΒθΌγα αἱ ραγθοοιΐ 

ἴθ 6 αἰ ἄπο υἱῦθ1}} ρἱονθηῖ: ἀδῦο 19 ΒΡθββόγ τἰθνϑηῦθ 46] ἸΔΡΌΓΟ 6 ἴὰ πϑοθϑβι ἃ αἱ 

ΘΟΠπαυγ6 16. βοζίομὶ ἃ ὑαύθο ΒρΘββθοῦθ, ΠῸΠ ΠΙΪ {πὰ ῬΟΒΒ10116 ΘΟΠἀΌΤΤΘ 16 ΤἸΟΘΓΟΙΘ. δι ἴη- 

ἀἰϊνί4αὶ δά], ποὶ αα8}} ὑαῤθανία, ὁοπηθ ργθοθαθηϊθιηθηῦθ πὸ ποίδίο, Ομ ἀαγ ΘΟ ΡΘΡῸ 

οθρέο ἃ. τίβι θα! ἰηὐου θοβϑηθ. 

16 ἸΔΌθτἃ Π6] ρθηθιθ 08 50ΠπῸὸ τα νϑιηθηῦθ τη] ΒΡΘΒΒΘ, ΒΡΘΟΙΘ ψΘῦ50 [6 ραυ 

Ἰαῦθγα!, ρἱὰ βου β!αῦο ἴῃ ῥα ΟΟ18} πιοᾶο Τ᾿ ἸΠ ΘΥΊΟΡΘ γ 6150 [δ Ῥα δ τηθαϊδ: 1 ΒΟ] ΟΠ Ι 
γΘΒΟΙΡΟ]αΓΪ θόπὸ δπύγϑιη δὶ δ οἰδϑοιη ἰαὔο Ἰηὐθυγοὐθ 48116 ρίθρ.6 Ἰαΐθι]!, ἔρϑι 18 418} 

ὃ ῥἱὰ βυαρραία οα ον ἀθηΐθ 1 1π θυϊονθ: 1ἰὰ ἴδοοῖα Πρθρὰ αἱ απιθϑύθ ΡΊΘΡ ἢ 6, ΘοΙη6 Ῥᾳ10 

1] τηϑυρίηθ ΠΌΘΓῸ 461] ἸΔΌΡΓΟ ᾿δθυϑ]τηθπΐθ 8110 ΡΙΘΘ 6 βύθββθ 6 ἴα ἐθοοῖα νϑβυι θο] ΓῸ 

461160 συδποῖθ 50Π0 τἰνϑϑῦϊθ αἰ ΠῸΠΙΘΙΌΒΘ Θ ῬΤΌΒΒΘ ΡΘΡἢΠ16. ΘΟΏΪ 616. πηο]δο τ] οναῖθ, αἰ- 

γϑὺδθ ἀουβαπηθηΐθ. . 

ΟἸθ ἃ οἷὸ 11 ΙΔ ΡΌΤΟ ΒαρουουΘ ρροβθηΐα π6118,. ἔμοοῖα, Θβύθυπα ἀπ, Βο]σαύατα, τη] το 

διηΡίθ, ρἸδῦνα, 6. 51 Ῥγοϊππρθα οὐδη ἰδ τη θηΐθ ἔρ 16 ἀπο ΠΡ ΙΟἱ ἃ σοβὑ 1106 1] Πη1156110. 

ΤΠ τηϑῦρίπθ ΠΠΌΘΓΟ 46] ἸΔΡΌΓΡΟ βρογίουθ ὃ σοηνθϑθο ἴῃ ὑπῤύα 1᾿ Θϑυθῃβ:0η6, 5] ΤῸ νΡ5Ὸ 

ἴὰ ρᾶνίθ τυϑάϊα, οορουίο αἱ Ρ611 ἤπὶ 6 μοὶ 46116 υ]θναῦθζχθ δοοθπηδῦθ Ἰα θυ Ἰτηθηΐθ: 1] 

τηδΡρίηθ ΠΡΘΡο 461} 1π ουίοσθ ὃ ἀρραμύϊδο, ὑδρ]]θηῦθ, ϑρυοννίβῦο αἱ Ρ6]1, ὁοπ απ Ζοηδ, 

αἱ ρϑββϑαρρίο πιοϊῦο θϑύθϑα νϑη γα! πηθηΐθ. 

Ρρι' Ιὰ τιιβοοϊαύαγω 46] ἰδ Όθγο γα]θΌπο 18 ΟΒΘΘΡ 8 ΖΊΟΗΙ ἔα δθ μ6ὺ 11 δνα]]ο: 1 τἂρ- 

ῬοΟΥΟ ἀθὶ νϑυὶ βἰβύθιηϊ τὴΐ Ῥϑίομο ρϑιὺ, ἴῃ τδρροῦῦο ἴουβθ 81] δὰ (61 βορϑϑῦῦ ϑβϑηηῖ- 

ἢ, τηθη0. ΘΟΙΡ]Ιοα δ] ΟΠ6. ΠῸπ Π6] ὕδνα]]ο, [6 ἤρτθ ἀθοοργθηῦ γϑα τη θηΐθ 8116 ἸΡΌνϑ 

Ῥἰὰ ἀϊδύϊηνθ 6 γϑροϊδυῖ, [6 ΓΘ οΥ̓ΡΙ ΘΟ] 8} πιθηὸ ΘοΟΙΠρ]]οαῦθ ἃπῸΠ 6. 8118, ΘΟΙΠΠΊΘΘΒΠΓΡδ. 

16. ἤργθ οὐθ  οοαστὶ 81] ΙΔΡΌΤΟ βαρθυίουθ αὐύγανθύθαηο πὶ σρϑῃ ραρῦθ ἱπϊηθθγγούξθ 18 

ΤΠπθὰ τηθάϊαπδ: πιο] 6. ρϑιὸ ἐθυτηΐηθηο 8118, οαὐθ οὐ ἃ] πηΔΡΡῚΠΘ ΠΡΌΘΡῸ 66] ργΟΡΥΪΟ ἰαΐο 

Ἱἱπογοοϊδθηοϑὶ οοη 16 ὑουταϊπαζίομὶ ἄθὶ ἰδβοθῦθ ργουθηθηῦ Ἃ8] ἰαῦο ορροβίο ὁ ὁοη ἤθγθ 

αἰβοθηθητὶ. 

ΑἹ ἸΔΌΡτο ᾿πΐθυϊουθ ἴηνθοθ 1] ἄθοοῦθο ὃ σοιμηρΙούδιηθηΐθ ἀἴνϑυϑο, ἴῃ ααδηΐο 688 

τη θα] ]πηθηῦθ 8116 ΡΊθο ᾿ἰαύθυ!! ἀἃ οἰϑβοιπι ἰαύο 16 ἤργθ, τηϑηὐθηαῦθδι ἤμ 8]|10Γ8, Το- 

ΒΟΙΑΡΙηΘηΐθ ὑγϑϑυ 581, ΘΒ ὈΙ8Π0 ὈΓΙΒοδιηθηΐθ αἸΓΘΖΙΟΠΘ, Ἀββαη θη 0. ἃ ἰββοθῦς γοὶα- 

τηϊποβϑὶ ππ ἄθοονθο πθὑξαμπηθηϊο βαρ ῦα!θ. ΡΥ τ] ΒοῖΓΘ ἴῃ δυϑηθὶ 8118 οαΐθ: πθ τί βα ἰδ 

ΘΠ6. Π6110 βθζίοῃὶ βδϑὶ θα] 461 ΙΔΌΌΤο οοπάοὐξθ ϑαθῖδο ἃ ἰαίο (6118. Π|πθὰ τηϑαϊαπϑ τη8η- 

οδη0 6 ΠΌΓΘ ΟΥ̓ΡΙ ΘΟ ΡῚ βϑζίοπαύθ ὑπϑβυθυβαπηθηΐθ, 6 νἱ δὶ ὑγόνδηο ἴηνθοθ ϑβοβῖνα- 

τηθηΐθ 46116 5616 αἱ ργοββδὶ ἴαβοὶ δρραβύδηζα ὑθροδριηθηῦθ ῬΔΙΠ1611, ἃ ἄθοουβο οὐ Ζ- 

σοηΐα!θ ἀπ ἀϊθίτο ἴῃ ἀνϑηῦὶ, ΟΥ̓Θ ὑθΡ Ϊ Π8 ΠΟ 5Ποοοδηο581 ἃ ῬΡΘΠΠ6110 8116 ρατῦθ ργοΐοπαδ 

46] ἀθηιηδ ἄ0118, οαὐθ: χαθϑὺϊ ἐδϑοθῦς! ρούγθοθθο ἃ ργίπιδ νἰβῦδ, θοη τηοὶδα [δ ο  Π ὰ γ6- 

ἩΪΠ6. ΘΡΓοπθϑιηθηΐθ γἰδθπαῦ ρ61 ἴαβοὶ σαθδμθο-τη οὶ, τη 6 1η Τθϑ] δὰ ΠΟ ΤΆΡΡΡΘΒΘΗ- 

ἴδπο ὁἢ6 1ᾳ. ὑδυιηϊηθζίοπθ αἱ ἤρτθ ον θ᾽ οοΪατὶ: αασδηΐο Ρῥἱὰ ᾿δὕθυ δἰ πηθηΐθ ὃ ἔμ 9116 ᾿πΐα 

οοπδύα δι Ὑ6Γ80 11 ΠΙΔΡΡῚπ6 8άθιθηῦθ 46] ἰΡΌΓΟ 6 Ρ6᾽ ὑπύνα 1᾿ αἸΐθσχα 40118 ρουζίοπθ 

Προγα 46] Ιθῦτο ἔτα ἱ ἰαϑοθυθ δηΐογο- ροϑύθυιουὶ 16. βϑΖίοηὶ ὑγάβνθυβα! 4610 ἤΡ’Ὸ οὐ- 

ὈΙΘΟΙΑΤῚ οἢ6. απ ίοσθηπο ὑγαρὶδθο ρἱὰχ πηθαϊ! πηθπύθ. ΟἸύρθ 16 ρίθρῖιθ Ἰαύθγα!! απθϑῦϊ 

ἔαβοθῦῦ! ὑθυτηίη8}} 461] ΟΥΒΊΘΟΙαΓ 6. ἃ ἀἰθχίοπθ βαρὶτα!6. αἸπηἸ πυβοοπο οι ϑαἀδίδηηθηΐθ αἱ 

ΠΌΠΊΘΙΟ ἃ δυπιθηΐθηο ἰπνθοθ ἱ Ρ᾽ΌΒδὶ ἕαβοὶ βυϊραῦ ἃ αἰ θΖίοηθ ὕγαβνθυβα]θ, 81 απ8}] 

81 Ἰηῤγθοοίδπο, ἰπ ἰβρθοῖθ νϑη αὶ πηθηύθ, ἰ6 ἤρΡΘ δβοθηάθης 46] αυδάνδξο. 

Οαθδία ἀἰβροβίσίοπθ οατα θυ ϑυϊοα αἱ ἐαθϊ 1 ἰαβοθυθι 4611 ου ῬΊσοΙᾶ ΓΘ νϑῦβοὸ δὰ ραγίθ 

τηθαϊα, Βουγ 6 ἃ βρίθραγθ ροϑγοῃὸ {Π πηῦβοοο σαθθηθ0- 6050. ΘΟΠηραΐδ, Π6116 ΙΔΡ να 46] 

ϑεβιν ΠῚ Τὸν. [1]. τῷ 



580 ΑἸΕΟΌΝΒΟ ΒΟΥΕΈΒΟ 

νἱθθ 10 βούϊο ἔουτηδ αϑαυθο ναἀϊπηθηῦα!θ. ΝΟΪ ὑγονίϑηηο ἰηξα θ! ̓ῃ ταρρογίο 4611 ραγίθ 

τηθαάϊδ 46] ΙΔ ΌΌΓΟ ἱπίθγιουθ πμ6118. ῬΟΥΖΙΟΠΘ ΤηΒΡΊΠ816 8] οαηὶ 65111, ὈΓΘνὶ ἔα θυ, 1 ατι8 1 

5] ΟΥρΊπδπο νϑαύγαϊτηθπύθ ἔτα 16 ῬΡΠ6 ἄπθ ὁ ᾧγθ 59.160 αἹ [011]10011 ρο]οβϑὶ, ορρὰθ 

δΠΟΙ6. 8] ἀϊδβορτῶ 4611. ρυ πὰ βουῖθ 8] ἀθυταδ, 46118, ραν ῦθ δηύθυριου 4618, σοπᾶ ἀϊ ρε8- 

Βδρρὶο 6 00η ἄθοουβο ῬϑΓΆ]1610 δὶ ἴαβοὶ αὐὐγδνθγβαπῦ 4611 ΟΥ̓ ] ΘΟ]. 6 ̓πητηθαϊα διηθηΐθ 

βοὐορ: ϑοθηῦ! 51 ροῦίδπο ὁοὴ ἰθρρίθρο οπάπ]οβι νὰ ἴῃ δἀαϊθύτο βῇοοοθηοβϑὶ η6] ἄθυτηδ 

6116 ραυῦῦθ αἰδῶ 6118. πππιθοϑδ: δίοαηθ νοὶ ἱ [αβοϑῦθὶ Ρ᾽ϊ ῬΓΟΒΒΙΤΩΙ 8] τηϑΡΡὴπΠ6 ΠΠΡΘ1Ὸ 

Β0Π0 δίαυδηΐο ΟὈΠααΙ 1π Ῥᾶ580. 6 ἴῃ αἰθίρο; οοβίδηνοιηθηῦθθ 5000 τπ Ρο᾽ ῥὰὶι ὑογιοβὶ 

Θἢθ ἱ αβοὶ βϑρι θα! 461] οὐ Ὁ ΘΟ 16, οοἱ αα8}} ΡῸΡ ΔΙΓΓῸ ΠΟΠ 5] ῬΟΒΒΟΠΟ ΘΟΠ ΟΠ άθΓ6 68- 

ΒΘΠ4Ὸ ἴϑοῖ]6 ΒΘρα ΡΠ] ἤπο 81}18. ὑθυ τ] Π ΖίοπΘ. ἃ ῬΘΠΠΘ110 Π6] ἀθρπῖδ 6118, τηποοβᾶ. 

ΤΑΙ ἐαϑοθύθι, οοηθ πὸ ἀθύνο, βοπὸ τηο]ῦο βοδῦϑὶ, πη8, οοδύμηδι: ἴῃ ὑδίη6 βϑΖίοηὶ ἱ 

Ῥἱὰ ἀϊδύμηθ! 48] τηϑυρῖπο ΠΌΘΙῸ 851 ἰγόνϑμο ΘΟΠΊΡΓΘΒΙ γα 1 ὈΥΙΠῚ] ᾿ἴαδοὶ αὐύονθυβθηὶ 

4611 ΟΥ̓ ΌΙΘΟΙΆΓΘ: Θ881 Βϑοπιρϑίομο ρογὺ ὑοβύο ρογίδπάοοί ὑθ1850 1] πιδυρὶπο ϑάθγθηΐθ, 18- 

βοίδηαο 1] ροβύο δἱ ἴββοὶ ϑοοθηηδῦ 4611 ΟΥ̓ ῬΙΘΟΪΔ ΓΘ. 

ἘΒΒῚ πιδη ΘΠΡΌΠΟ 1] ἸΟΙῸ ἄθοουβο δθρδβύθϑηζε, ΓΘΡΌΪΘ 6 ἤπ ἴῃ σαρρονύο ἅ6116 ρίΘρ ἢ 9 

Ἰαΐθια!1: ρϑυὸ οἷὐσθ απαοθῦθ, ἴῃ ππᾶ ΤΘΡΊΟΏΘ οἷοὺ ΟΥ̓Θ Ἰηϑῆο8Π0 Ο Β0Π0 ΒΘΕ ΒΙ ΒΒ Π1 ἱ 

ἔαβοὶ αὐὐγανθυβαηῦ 461] ΟΡ ] ΘΟ], 8 ρόββοόποὸ ὑπύνανίδ τἰβοοηῦναυθ 6511 Τα βοϑῦ! ὕον- 

ὑποβῖ, ὁπθ. ἴῃ ὑαῦία, ρΡοββι πιὰ 416] τηϑΡρῖπθ ΠΌΘΓῸ οὐ ϑίπθηο ἔτ 16. ῬΡΙΠῚΘ 5616 αἱ [0]- 

ΠΙΘΟΙ ὁ, ἔρθη ΖΖο αἱ ἔδβοὶ ἔγαθυθυβα}} 461] ΟΥ̓] οΟ]αθ, ορρυχο ἱπητηϑαϊαὐύδιηθηῦθ βούδο 

1 ἀθυμηδ 49] πιϑυρίηθ [ΠΡ0ΓῸ ϑύθαβο, 81 ρουύϑηο ἀουβδ!ηθηῦθ 8118, ραρῦθ αἰύα 46118, πλὰ- 

ὁοδθδ, ὑθυηϊπϑηο 8118 θᾶ86. 4610 ρ8ρ 1116 βοργϑ τὶ ον δέ. 

ΑἹ Ἰάῦῦτγο βιρθγίουθ 461] νιῦθ]]0 γοῦβὸ ἴὰ ραγύθ τηθᾶϊδπδ πο πὸ ρούαϊο ρϑιβαδ- 

ἄθυτηΐ 'π πηοᾶο ϑββοιαίο 419} ϑϑβύθηζε, αἱ βοῦν ᾿παπ ἱαπιθηΐθ οαΐϑηθο- πη θ051: Ροὶ 

ἴαβοὶ ἀθοουτθηθ ϑθρΊ 8] θη. ΠῸΝ ῬΟΒΒῸ ΘβΟΙπἄθγο δ᾽ ὑγαδθ αἱ ΤἈΒοθῦ. ἀϊροπάθηδι 

4411 ον ίοοϊανθ. Ι͂ηνϑοθ 5.116 ραυῦ Ιδύθγ 1, τηθα! δ] τηθηΐθ ρογὺ 8118, ρίθρϑ Ἰδύθγα!θ, ἴῃ 

ταὐία, νἱοίπϑησε, 46] τπᾶῦρῖπθ ΠΌΘΡῸ οϑίϑύομο αβοϑῦθ ᾿ΡΥΘΡΌΪΑΡΙ ὁ ἤρτθ ἰβοϊαύθ ἄθοου- 

τϑηῦ! ἀδρ]] ἰη ουβθϊχὶ γα ἱ ΤῸ]Π|0011 οανθυ ποδὶ Ρἱΐ ῬΓΟΒΒΙ ΤΩ 8] ΤηϑΥρῚπ6 [ΠΡ 60Ὸ, ἔρδιη- 

ΤΆΘΖ20 δὶ το θαβῦ] ἴδβοὶ οὐ ΊΘΟ] αν Πυύαμηθηΐθ δὐιραῦ!; ἰπ δα αϊοῦνο 6550 ὑθυπηηδπο ἔτϑ 1 

{011Π10011 ταἀϊπηθηῦθ!}} τἰνοβύθηθ ἴὰ Ῥουσίοπθ ἄουβαὶθ 46] τηϑῦρῖηθ ΠΙΡΘΙῸ 64. 8] ἀθυπιδ 

46 118. τηποοβῶ βαῦιῦο βοργαβύδῃίθ. 

Τὴ Ῥιοββί πη ὰ 46118, ΘΟΙΠπββαγδ, Θ0Π16. 8] ἰΔΡΡΡΟ ἰπἰθυοσθ, νἱ Πϑηπο ΡῈ16 ΔΙ οηΪ 

ἐαβοθῦθ! ὑουπιοβὶ, 1 α8}1 οΥἹρίηϑηο 8] ἄθυιηδ ἀ6118, οαύθ ἔλα ἱ 0Ὸ]Π16011 Τὴ 8 ΡΡΊΠΔΙ1, 5] 

Ῥογίδπο ἴῃ δααϊοίτο, βϑραρδῦ ἀ6] ἄθυπια ἀ6] πηϑρρῖηθ ΠΡΘΓῸ 5010 8, βοδιβίβϑίπιθ ἤθ1Ὸ 

ΟΥ̓ΌΙΘΟΙΔΙ, 6 νϑηπο 8118. θᾶ56 4616. ρ8}1116 ϑϑβϑύθῃηθ 4118 ραυῦύθ Ῥᾶββδ 6118 ἰϑοοῖδ νθ- 

Β.θοΙαο 46] ἸΔΌΡτο. 

ΟἸΕτο Τ᾽ προ ]ο θΟσΘΟδ]6. ΠῸῚ τὴὶ γθηπ8 ἕαυνο υἰηὐγϑοοίαθο ἔρτθ ππϊθηνὶ ἰὼ οαὔθ 8118, 

ΤΠ ΘΟ8ξι. 

Οαργα. Ουΐβ. --- ἴῃ οπύγϑπηθθ 1] ἸΔΌΡΤΟ ΒΌΡΘΓΊΟνΘ ΡΓθϑθηΐδ ἢ 50100 ΠΠΠΘ8 6 ΒΌΡΘι- 

βοῖα]9 του ]πθο, οἷ6. 51 ρογύδ ἴπ αἰΐο ἔγα 16 ἀπ πϑυϊοὶ. Π τηᾶυρὶπο ΠΠροτοὸ 491} Ἰηἴο- 

Υΐοτθ ἃ αβϑβούρη δύο 6 ἀθηύθ!αίο νϑυβὸ ἃ ραῦΐθ πιϑᾶϊα; 16 ἀθηύθ!!αὔπτθ δὶ οϑιη ὈῖϑηῸ 

ἴῃ ΡΔΡΙΠ6 ἀϊδροβύθ ἴῃ ῬϑΥΘΟΟ 6 5610. Π6110 ρει ἰαύθγ}} 6. Π611ὦ Τϑοοῖδ ᾿ηὔθυ πα 46110 

δαδποῖθ: ἰὰ αἰβροβίζίομθ 46110 ρίθρθ νϑϑυθο δ} ὃ ΘΟΠ16 Π6] νἱΐ6110. 

ΤΙ οοτηρογύθμηθηθο 4611 τηυβοοϊαύαγα, ὃ, βαῖνο 11 τηϊποῦΘ Βυ]αρρο, αὐαθῦο δηϑίορο 

8 406110 46] νύ 110. ΠῚ τηιβοοϊο οαὐδηθο- πηιοοβο ὃ 8ποῖο ἴῃ απθϑῦϊ αἤαύδο τ ααϊτηοπύα]ο. 

ΑἸΙὰ ραῦὺθ πηθᾶΐα 461 ΙΔΌΡτο ἰπίθείουθ ὃ τϑρργθϑθηύαῦο ἀβ 951} ἔαϑοὶ τη ΊΠ8]1 



ΒΙΟΒΕΟΗΒ ΜΟΒΕΟΠΟΘΊΟΗΕΒ 8501, “ μυβοῦμῦθβ ΟὐΤΑΝΕΟ-ΜύΟΟΚ 5. ΤΆΒΙΤ δῚ 

Ἰθρρϑυιηθηΐθ ΟὈΠααΐ ἴῃ Ῥᾶθ80 δᾶ ἴῃ ἀϊθίτο, αἰβύϊηρι Ὁ} αὶ ἔββοὶ ἐουτη 811 ΒΒΡῚΑ1] 
461} ΟγὈΊθο]ατθ. 5.116 ρανϑϊ Ἰαβουα!, οὐ 16 ἤρτο 461] οὐ θυ! αγθ βοπὸ ῬΓΘνδΙθηξθιηθηξο 
ἐρᾶβυθῦβδ}} οα δἀάθηθαίο ἱπ ἰαβοθυί, 5 τ τονᾶπο ἀπο ἔργ ἱπααθΡίδτηθηξο οαΐδηθο- 
ΤΠ ΘΟΒΘ ἴῃ ΤΆΡΡΟΡΙΟ 46] τηϑΥρῖπθ διάθυθηΐθ 6 αιθϑῦθ 50η0 ΟΥ ΖΖοηθα]} ὁοη Ἰἰονὶ βἰηποβὶ [ἃ 
8. Ῥϑίομο Θοπὑ μα 76 ἴῃ δος Ὡ6110 ΒΡΘΆ50ΓῸ 46] ἰἈ Ότο [ὰ βϑυὶθ 46116 ἤρτο 4611 ἱποίϑῖνο. 

ΑἹ ἸΔΌΡΡΟ ϑαρϑυίουθ 5118 ραρὲθ πιϑᾶϊα 1] τήπβοοῖο οαὐδηθο-Πηθ050 ὃ ΤΡΡύθβθη- 
ἴδίο ἀδ,. δ]σαπὶ Ἀβοθυυ!᾿ ἀρ θδδύδηζα ὑΘρΟ δ], ἱ ἀπᾺ}} 5 ἀϊραγίοπο 4818 οαΐθ ἴῃ ΤϑΡ- 
Ῥονίο ἀ6118. τηδββίπιθ ὁοη βιὰ, οβύθυπδ, οἷἱοὸ ἃ ροθα ἀἰδέαπσα 4811 ρᾶγίθ Ρἱὰ 8ρου- 
ϑθηΐθ 46] τπδιρίηθ ΠΙΌΘΓΟ, δ᾽ ρογίαπο οθ]απθ ἴῃ Α]ο 6 ἀουβδαιπιθπΐθ ἃ] ἄθγπια ἅθ Πα 
ΤῊ ΠΟΟΒἃ : ἀθοΟ ΓΘ ΠΑῸ {γα ΠΊΘΖΖῸ δ᾽ [δβοὶ οὐ Ὀ]οοΪαυὶ 5οπο ἱποιοοίαίθ ἀὰ πυπηθτοβο ἤργο 
ἀἰβοθπάθηθ 6 ἐθυ πη μηδ ἴῃ ρτᾶη ρᾶρέθ 8118 ζοπα Αϊ ἐγδηδίσίομθ οὶ ΠΙΘΡῚΠΘ. ΠΠΌΘΓῸ. 
ΑἸΙΘ Ῥγὶ Ἰαύθγα! ααθούθ ἤργΘ 5010 Ρἱὰ Βρᾶγβθ, ΠΘΠ0 ΤΘρΌΪ ΤΊ, ον θιμθηξο ΟὈ Πα π6 
ἴπ ΔΙῸ θὰ ἰπ ἀἰθίτο; ἴῃ ριοβϑί πὰ 46] τπᾶυρίπο δάθγοπίθ νἱ βϑῆπο ]σιηΐ βαβοϑε 
ΟΥΪΖΖοη Δ], Ῥἱὰ βθραῦ 6. ρἷὰ ἀἰδυϊπθ, 1 αἀ08}1 5ἱ ρουύαπο ἀ8118. οαδθ 8118 Ῥᾶγίθ αἱΐβ, 
46118, πηπθοβα, ἴῃ ργοββί πη ὰ 46114 τἰρίοσδῦανε ἸΔ01ο- ΘΘΠΡΊν8]6. 6. 50η0 σοηθίπαδίϊ οἸ 16 
1! τηδυρῖπο δἀθρθηΐθ δὶ ἔαβοὶ 46] τπιβοοὶο ἱποίβῖνο. 

Ν6116 Οδρτα οοπιθ Π611ὰ Ῥϑοοτα ἱ ἴαβοὶ οαθαπθο-"ποοϑὶ Ἰηϑπόθπο ΟἸ Γ8 Τ᾿ ΔΏΡΟ]0 
Ῥοροδ]6. 

ϑνι5 ϑογορίμα. --- ΝΕ] Μαΐδ]6 βοπὸ ἃπόοια, μὴ ον ἀθηίὶ 16 αἸΒροβί ΖΙο μη Βοριὰ, δοοθῃ- 
μδύθ ΠΘΡ]1 Αὐδοααν! 1} Βϑ᾽θποάοηθ!. [6 ΙΔΡΌτα βόπὸ τοὶ αὐϊναιηθηΐθ Ῥοσοὺ βυπαρραίο: 
ΤΙΩ ΘΙουΘ ροβδίθάθ ὑπ πηδγρῖπθ ΠΡΘΡΟ ἀρραπύϊθο νϑῦβο [ἃ Ρᾶῦίθ τηθᾶϊδ, [ουἐθηηθηύθ 
ΟΟΗΥ͂ΘΒΒΟ Π6110 ῬΔΓΕΙ ἸΔΡΘΡΔ]]; Π6] 5 ΡΘΙΙΟΡΘ 1] πΠΔΡΡΊΠΘ ΠΌΘΡῸ ὃ ῥἱὴ ἀϑβου ρ]αΐο 1αξ6- 
ῬΕΪπηθπΐβ, ῥἱὶι ἰβρϑββίθο τηθα!δππθηΐθ ον οἱ οοπίομαθ οὐ] ΒΡΡΟ. Τ6 ΡΙθρ 6 Ἰαθρ 
8050 Ὀθη βυΠ]αρραῦθ πϑὶ απ οἰ θυ θο]ατί, ᾿πύθυτοιη ρθη 011 πούδαπηθηΐθ. [μα τηι- 
βοοϊαύανα, ὃ ΤΙ αὐ  νατηθηῦθ αἰβϑδΐ πΊθπῸ ϑυπιρραύα ὁπ 6. ποὶ Βουίηϊ: [ἃ ἀ θυ θη Ζίδσίοηθ 
ἔνα 1 να] δἰβύθη ὃ ρογὸ ρῥίὰι ἔβοι]8. 

ΤΙ τηῦβοοΐο οὐ ΒΙ σου Θ ὃ οοπιρΙθθπιθηΐθ ἱπέθυγούθο 8116, ρᾶῦῦβ τηϑάϊαπεα 46] [Ὁ θγὸ 
᾿μ θυίουο ὁθῃ 1ὰ ὑθρπηϊμδχίομθ οαταὐνου βυϊοα οἱὰ ἀθβογιδα, αἱ δαδδὶ ἱ βοὶ ξαβοὶ, ἱ αα8}}1 
ΘΒΒΌΠΙΟΠΟ 01 ἀθΟο 780 πθὑῤαπιθηΐθ βαρ δα !]θ ρον ὑθυ ΠΗ ΠΤ 4118. οαξα. Π τηθάθαϊππο αΐίο 
81 Τἱροϑῦθ 81 ἸθΌγΟ ΒΌρθυουθ, οὐθ 16 ἤΌΤΘ ΟΥ̓ ΘΙ ΘΟΪΑΡῚ ἐθυτηΐπδπο Ῥαγθ δαύῦθ 8110 βὔθββθο 
τιοο 8118. οαὔθ 46] Ῥγορυῖο Ιαΐο : 50π0 αιθϑύθ ἐθυτη παχίομὶ 4161] ΟΡ ῬίοοΙ ΓΘ οοἱ ἐαβοϑίϊ 
ἀθθονυθη δ] ΟΥἸΖΖομη τη θπΐθ 6 5βοοθοδη δὶ ἃ ΡΘΠΠ6110 πορὶϊ ἱπύογϑεϊσί ἔγα 1 ΓΟ ΠΊο 011 οα- 
ἰδηθὶ Ῥ]ὰ ὁ πιθπὸ ΔΟθοπ θη! ἃ βθοοπᾶδ 6116 τϑρίομὶ, οἢ 6 γθηηθῸ διὰ ἀθθοριθδθ ἄδ 
Τβυνια [οἷδ. ἄὰ Καπιν (12) 6. ἀὰ Κῦὔμμπκβη- ΒΝ απ (4)] π6] πιῦβο 46] Μαίδϊθ. Ν6116 ἄπ 
Ἰαθθτα, ρουξαπάοοὶ Ια θγαϊτηθηίθ, 16 ἤθυθ οὐ σοῦ δοαχαίδῥαπο ΒΙΘάο ἃ ρυϑάο 1] Ιοσὸ 
ἄθοουβο ὑγᾶβυθιβαῖθ. 

1] φοπηρογύδιηθηξο 46] τηπβθοϊο οαΐϑηθο-Ἰηπθ080 ὃ ΘΠΒ]ΟΡῸ ἃ ααϑηΐο ΔΡΡίδπιο εἰ το- 
γαῦο Π6110 ΙΔ θΌγα ἀθ6ρ11 αἱύνὶ Αὐθοάδ }}11. Α11α. ραγίθ τηϑᾶϊα 6] ἸΌΌΤΟ ἱπίουουο 580 
ὃ γαρρυθβθηΐαθο ἄὰ 8] οαπὶ βολυδὶ ἐμβοθεθι, ἀθὶ χαϑῖ ἢ ΡΙὰ ῬΓΟΒΒΙΠΪ 8] ππδΡσῖπθ ΠΠ6ΓῸ 
8010. ΟὈΠατὶ ἴῃ θᾶ550 ϑα πη ἀϊθῦγο, 1 ρἱϊι Ἰοπύδηϊ δα ἱ ρὶϊι πϑύξατηθηύθ ἀἰβ πε βοποὸ οὐἶΖ- 
ΖοηδαΠ, οοπιθ ἰ ἕαβοὶ δ ἐγ νθυβαποϊ 461] οὐ ΒΙΟΟ]α ΓΘ, ἀα] α08}} ροτὺ ὃ 4 πΟρο αἰβύϊηρι 1}. 

Τιαὐθρδπηθηύθ [8] [αβοθῦθ πιϑηξθηροπο 1] οαγαθξθιο αἱ Τουτηδζίομθ ταί πιθπία!θ 
Ποῖ 6 ἀπδηᾶο ἱ [Ἀβοὶ ΟΥ̓ ΘΙ ΘΟ]. ΠΘΠΠΟ ἈΠΘΟΓα πΠ ἄθθοῦβο ὑγδβυθγβα θ᾽ Π6 118 Βρ. 85. Β0η0 
ΤἈΡΡυθβθηΐαί ()η0), ἴῃ τϑρρονῦο 4611 ρᾶυίθ ᾿ηΐθυίουθ 46] γοϊυπηΐηοβο ἔμβοῖο ΟΡ ΒΙ οΟΓ6 
ἔνδβθυβα]θ, {1 φημ ἰδιπθηΐο αἱ ἀἰροχίοπθ δα 1] ἀθβέϊπο ἀοὶ βιοὶ ἐαβοθθί. 



82 ΑἸΒΌΝΒΟ ΒΟΥΕΈΒΟ 

ΑΙ ΙΔθΡΌτὸ βαρθυίονθ ἢ τηυβοοο οαδαπϑο- πιιοοβο 8118 Ῥᾶτὺθ τηθαϊα ὃ ῬιῸ πηπὐαῦο 

Δ116. Ῥογίομο βυρουναπιθηῦθ ΠΡ ΡΊη8]6. 46] ἸΔΌΡΤΟ ὁ υἱάοῦθο δὰ ΔΙσαΠΐ 50 ΘΥ51 αβοθῦθὶ 

Ἰορρουτηοπΐθ οπαυϊοβὶ, ΟΡ! χαδπιοηῦθ ἀἰ ρου θὶ 4110 Ῥγίπηο βουῖθ αἱ [011160]1 ἴῃ ἀἰοῦτο ὁ ἀον- 

βα ηθηΐο 8] ἄθττηδ 6118, ραγίθ Ὀᾶβϑα ἅ6 11, τηποοβᾶ; 8Π0ΠΘ. Ῥ6᾽ ἀιθϑϊ ὃ πΘοΘβϑδυῖδ [8 

ἀἰδξϊπσίοπο ἀαὶ ἕφβοὶ αὐδνανογβδηθὶ ἅ011᾽ οὐ ίοοῖαλο. 180. 16. ρϑυθὶ Ἰαῦθγδ]! οοπιθ ΟἹ 19 

18. οοτηπιθδδασα, ἰπνθ66 τηδποᾶηο ΘΟΙΙΡ]ο διηθηΐθ ΠΟ. 6. Π6118 Ῥαυῦθ τη ΔΡΡΊΠ816. ἴαβοὶ δὶ 

4081] εἱ ροβϑὰ ἄδτθ {1 βἰρηίϊβοαῦο αἱ οαΐαηθο-"ηποοϑί. 

(οποϊαδοπᾶο βπαϊπιοηῦθ: πορ]} Δυϑοαδυν1 11 τησβοο]ο οαὐϑηθο-Πη 0080 ἴδ οὐ ΡΓΘ- 

βοηζα, ὃ δαῤῥανία, οοτία, ὃ οδυγοιηδιηθηῦθ τ ἀούδο, αὐαθῦο τα ἀϊπιθηΐα!θ 6 Βοβε πο ἴπγ 906 

ἀπ ἔμβοὶ τϑροϊδυτηθηΐθ βαρθ[8}} 4811] θῦγο ἱπ ἀνϑηθ, ταρργθϑθηίδηδὶ ἰὰ ὑθυτη] 8 ΖίΟΠΘ 

ἀοὶ αϑοὶ 4911 ογὈϊοοϊαγθ, ἱ αα811, Βρθοϊϑτηθηῦθ 8] ἸΔΌΌΤΟ ᾿πΊο ΟΡ, 51 ΘΒδΠΡΊΒΟΟΠΟ ὨΘ]1ἃ΄ 

οαὖο 46] ῬΡορτῖο ἰαῦο βοηζαὶ τρρίθπρονο ἰὰ ᾿πθ8. τηθάϊδηδ. Π| πηι56010 Θαὔδθῃθ0-Ἰτι6080 

μ8. ὯΠῸ ΒΥ ΠΈΡΡΟ τηϊπΐπηο πο] ἸΔΌΌΡΟ Βιρουουθ, τηϑποῦ ΘΟΠΙΡ] οὔδηηθηῦο ἴΏ φαΡρουΐο οα 

οἰδγο Τ᾿ ἀπρΌ]ο ῬοΘΟδ]8. 

Τογϊηαύδ, οοϑὶ 1᾿ ΘΒροβίζίοπθ Ῥαγδιηθηῦθ οὐ Ιθυθνα ἀθὶ τϑρϑυθὶ ναῦ! Π6116 τηῖθ τί- 

᾿ΟΘΙΡΌΠ6, γ ΘΟ. οὐ 8 ἀυ810}16. ΘΟΠΒ᾽ ἀθγαζίοπθ αἱ ἴη 4016. Ῥ᾽ὰ βΘΠΘΓΒΙΘ. 

Αηχίδαθξο τἰδουπο ἀπόοτθ ἀπ νοϊῦα 51.110 αἰ Ποοϊ θὰ ρ᾽ὰ ὁ πιθπὸ τἰ]θνϑηῦ! ἃ 856- 

οομᾶδ 6110 ναιῖθ γϑϑίοπὶ 46] ἰϑθῦτο 6 4611 οϑὐὰ 4661] ᾿ηαϊνΙ απ] 6 ἀθὶ νδῦῖ οὐ αἸηΐ 9 

βρϑοῖθ ἀϊ Μαπηη ον, αἰ ΠοοΙὰ Ῥοτὺ 56ΠηρΡῸ οοβύδηδι, 4815] 81 Π]Θ2Ζ0 ὕθοηΐοο γθηρϑ, 

πιϑαῦο, π6] βϑραἷνθ βἰβύθιμθ οδιηθηῦθ Π6110 ΒΡΘΒΒΟΡΘ 46] ἸΔΡΌΓΟ 1 νΔΡΊ βἰβύθπη τηι80ο- 

1ατὶ. ΤᾺ] αἰ ΠοοΙὰ 6 16. πιοἀ!βοδσίοηϊ ρτοΐοπαθ, Ομ 1 νϑιῖ βἰβύθμη Β ΊΒΟΟΠΟ πθοθϑδᾶ- 

τἰδυηθηΐθ ποὶ ἀἰβθυθηθ ογαϊηὶ, βρίθραπο τηοὶύο θθπθ [ἃ βοδιβί θὰ αἱ δον! τ ΓΟ ΓΘ 51 

8116. τπου οϊορία, τηουοαϊοδιηθηΐο οοπηραγαύα, ἀθὶ οἰβύθηη βύθβϑι 6 18 σοηβοριθηῦθ ἀθῇ- 

οἴη 46116. ποβύῦγο ΘΟποβόθηζθ: ΘΙ οἷὸ ἴ0 οὐθάο οὔθ 16. ποζίοῃϊὶ α8. ποὶ ροββϑάσίθ 588] 

τποᾶο υἱδίππο αΪ οοτμηρογύαγϑὶ ἀϑὶ τη ]  ΘΡ]1οἱ πηθ60 11 Π61} Ἰη πιῶ ΘΟΙΠΡΘΡΊη6. 6] ἸΔΌΡΓῸ 

ἀοῦθαμπο θ856106 τἰθθηαύθ οομηθ ὑα ι᾽ το οἶθ ἀθἤηϊθῖνθ 6 ὁΠ6. πιοὶῦο ἀπ ἴθγθηζθ, που, 

Ῥοθο ποῦθ, δὶ ἀθοθδπο τἰβοοηύναρθ Π6]}᾽ Ἰπιρογίδηζε 616 ἱ 5] 601 Τη50011 ἀΒΒΌΠΠΟΠΟ Τὸ- 

Ἰαὐἰνοτηθηῦθ 8116 Ἰογο ἀἰβυυ θα χίοπθ 6 οοιηρου  ϑιηθηΐο 8118 ᾿ἰπθὰ τηθάϊδηδ, 811 Δ ΡΟ ]Ὸ 

Ῥοσοδῖθ, 81] τηϑυρῖπθ ΠΠΡΘΓῸ, 811ἃ ουῦθ θα 8118. πηπόοβα 46116 ἸΘΡΌγα πϑὶ ἀἰβρανδῦ] οὐ αἸηὶ 

6. Π6116 ἄϊνθιιβθ [Ἀπ] ρ116 αἱ ἀπὸ βύθϑϑο ογαϊηθ ἀϊ Μϑιηημη θυ]. 

Τι8. οδββίομιθ 6 ροπάογοβο γίοογοθο αἱ σαμ 6 ῬΟΡΟΜΒΚΥ, ΘΒο1180. ἀπ ΙᾶνΟΡῸ ἀ9] 

Ῥεΐπιο 581 Μοπούγθιηϊ (88), οἱ 1πηϊύαπο ἰηΐαυυ! αἀπ851 Θϑο! αβ αιηθηῦθ 81} ἼΠΌΟ πιο Θά 8611 

ΔΙΟΓῚ Ῥυϊτπδθὶ, πιϑπῦνθ Ρ6 ἱ Εἰπιθηθηῦ] ον] πὶ ΔΙΌ] ΔΠΠ10. 8010 ΠΟΥΙΖί 6 ἔρϑιηΘη 110, ΒΡΘ580 

ἀἰδοογἀϑη, ἴθ συϑηᾶθ πιϑρρίογδηζδι ρα ϑιηθηῦθ το] αὔϊν 8116 ἀἰβροβίζιομὶ ρἱϊι ῬῇΌββο- 

Ἰαπϑιηθηῦθ ρου θυθ 111, σθηζα αἰαύο 46] τηϊογοβοορίο, ἀθὶ νδιῖ Πη50011 αὐθουπο 8118. ΕἸ πα 

Ῥοσοα]6: ἃ ταρίοπο αὐϊπαϊ πΠῸ δοοθηπδίο οἱὰ ἃ] ἔραῦθο ο᾽θ ἀδιθοθορο 16 ΤΊΟΘΡΟΙΘ Ἰῃ 

«ποδία αἰ γοζίοηθ ϑϑῦθϑθ 81] νι οὐ η] αἱ Νδηημ] ογὶ ̓ πϑυίουὶ 81} Π]Ό πιο, ΓΙΟΘΓΟΠ6. 0110 

ἀονγοθθογο ἰοπᾶδιθὶ 6 50}18, ἀἰββθζίομθ 60110 508 06110 Θϑθρυῖα 60] ΟΥΙΓΘΡῚ πιϑύοαϊοί 

αϑαιϊ οἷὰ δρθοοϊαϊπιθηΐο ἄθ σαμ 6 ῬΟΡΟΥΒΚΥ 6. 60] 5551 410 416110 Β0ΖΙΟΠ1 ΤΠ] ΟΓΌΒ0Ο- 

Ῥίσμθ 4110 ϑὔθϑϑο πποᾶο ἀϊ αυϑηῦο πᾶππο ἔαθίο τιν, ᾿ΒυΡΈΒΤΕΙΝ, ΔΕΒΥ, Κπαῦβμ Ρ6Ρ 



ΒΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΕΟΠΟΟΘΊΟΗΕ 501, “ μύθου 5 ΟΥΤΑΝΕΟ-ΜΌΟΟΒΟΡ ΠΑΒΠ ἡ δ9 

Τ᾽ Ποπο 6, ὁοα πιϑίονίαῖο οα ορ ἰουθίνο ρὲ Ππιδαῦ!, Ῥεπεβαλυχ, ΠῈΣ θα ἴο βύβϑϑο ῬΡῸ. 

ἱ Μαχιηίξουϊ ἴῃ βόποτο. 8010. ϑββοοίδπαο ἱ ἅπθ πιϑίοαϊ 6 60118 ἀἸβδιηῖηα ἀϊ σγϑπᾶθ 

ἀαδηθθὰ ἀϊ τηαύουία!θ ἴο ρῬθη8ο 5] ροββδ ἀϑβῆμ ἰναπιθηῦθ ὑθηθανο 18. 50] αζίομθ αἱ ρὲ- 

τϑοοΐθ φαθδύϊομὶ υἰΠουτθηθὶ 1ὰ οοβθϊθασίοπθ 91 ΙΔ Όγο, ἴπ ἰβρϑοῖθ ἰὼ ἀἰβύν θασίοηθ ἴο- 

Ῥορταῆοα, οὶ βίπροῖ τπηαβοο] δὰ 11 πηοᾶο 60] 40.816, π6116 γαιὶθ βυδάδζίοπὶ 6 τηοαδ]]ὰ, 

ΘΥνίθπ6. γοαπποπΐο 8 πιϊρτδζίοπο 6 1᾿ δἀδύξαμηθηῦο 49118, πηιβοοϊύιρδ, σαὔαηθδ Ῥεϊπ νὰ 

Δ] 60110 411ὰ γορίοπϑ ἔβοοίβ]θ 6 ἴα ρᾶνγίθ υἱϑρούνθ 686 ἀϊ ἰαὐΐο βροῦν 8116 ἀπ ρου- 

ζἰοηὶ ἀἱ ἀδέξα τηπϑοοϊαδαγα Π6118 ἀουϊναισίομο ἀθὶ νϑιῖ πιι500}1 ἸΔΌΌΪΔΙ1. ΝΝοὶ ἀΟΙ ἴδπιο 

απ! ρον οὐ ΤΙ ΘΥΙΓΟΙ Π6116. ποβίτΘ ἀοδαχίοπ! α αὐδηΐο, 5ρΡ6580 60} ΟΥ 611 αἱ 5018 

ῬΓΟΡΑΙΙ ὰ, ὃ φοοούναθο π0 118 βοίθησζα 6 οἷὸ ἐδπίο ρἱὰ ἐγαῤίαπάοβὶ αἱ πῃ βἰϑύθιηδ, δἷς- 

ζαλίο Ἰἰτυϊθαῦο απαῖθ α16110 ῬΥΘ50 οὔϑ ἴῃ ΘΒΔΠΊΘ. 

Νὰ ἅπομο δὰ αἰδμο ααθϑίϊομί τὴὶ ρίϑοθ ΒΟΟΘΠΠΔΙ 6 ΘΟΠ1Θ, ἃ ΠηΪ0 ῬΆΡΘΡΘ, ἄσρπθ αἱ 

βύπαϊο ρϑν 18. οβαύία οοῃοβόθηζα 6] ἰ8ΌΡΓΟ: ἰπίθμδο ρϑυαγθ 4611 ραρίθ τηοὶέο ἀΠ8- 

τϑηΐθ 6ῃ6 16 ἑουπιδσίομὶ β ἰδηάοαν! 46118. οαὐθ 6. 6118 τηποοβᾶ, Ρ]δ Ὁ ἸΠΘΠῸ τηοα!ῇοαῦθ 

ποὶ γαρὶ οναϊηὶ ἀϊ Μδιιμηἰοῦὶ, αἀϑβαπιοπο π6}1 οοδεϊιζίομθ 46] ἸΔΌΌΓΟ ϑύθθθο: ἴο δο 

δἰὰ δοοοππαίο βαὑπαναπιθπῦθ πὶ γαῖ ογαϊπὶ 8118 ἀἰβυνθασίοπο ορορρδῆοα ἅ6116 ὑπ 

8. 6110. αἰδνθ, αἱ τϑρρονεϊ, μ᾽ δββιπηοπο 6011 πιιβοοϊδίιιρα, 6. 60] ΤΊΔΓΡῚΠΘ ΠΠΘΙῸ : 

Ἱπο]ῦρο, αναῦο τἰραδᾶο 81 ονοπύαϑ!θ Ῥρθβθηζα, αἱ σι ΐαπ 016 βΘῦδοθθ Ὁ] Ὁ ΤΊΘΠῸ 5υ1- 

Ἰαρραῦθ π61 ἄθυτηδ 46] πηϑυρίηθ ΠΌΘΡΟ (ΘΈΒΑΒΤΙΑΝ, Κὔϊππκπε, Κπαῦβε, ΥΥ ΒΕΤΗΕΙΜΒΕ, 

ΒΝ πε, Δ. ὅτιπρα, ἹΠΈΡΜΑΚΝ, 666.) ὁ. 4611, τηποοβϑ [Δ Ὀ01816. 9 σοηίδηδ (ΑυρπΥ, Νοντ- 

ΘΟΜΒΕΥ 6 λυ, ΠΕΉΒΑΝΟΟ, ΠΌΒΙΙΝΒΚΙ, ΒΕΤΥΜΑΝΝ, ΝΊΟΟΙΑ 6 ἘτοσΑ -ΒΑΒΒΕΕΙΒ, ΒΕΒΡΙΘΗΙ, 

Βυσηανν εκ, ΒΌΒΡΥΟΙ, Κπάκοῦν, ΟΛΤΡΕΒΟΝΕ), ΓΘΡΟΓ δὶ ῬΔΡΖΙΔΙτηθηΐθ ποῦϊ ἀδ τηοὶῦο ὕθηηρο, 

τηδ, 51 ἀι811 ἴῃ τηοᾶο 5ρθοίϑ]θ ἱ ὃ τἱομίδηηαῦα 1᾿ αὐθθηζίοπθ ἴπ αιιοϑῦϊ αἰ ἴ πη] 8 Πηϊ 6 

6Π6 ἴο ραγο ρούγοὶ διηρίϑιηθηΐθ ΘΟ θυ ΤΠ ΡΘ, ΠΟΙ. ὀγθᾶθγοι ἀ61] ὑαύῦο ἱπορρογύππϑ, πη8, 

ἐπαθιαχίομθ ἀπαθα Αἱ ᾳαθαῦο διρομιθπίο ἴῃ Οαΐ 5] ἔθῃθϑθθ ῬαγΘ 1] ἀθρῖθο οοηΐο ἀοθὶ 

ΤΟρΡΟΡδΙ ἀπδύοπηο- Ομ Γ νΊ. 

᾿Αϑὐνίπρομπᾶοοί ονὰ Ρἱλι ραν ον πιθηῦθ ἃ] βἰβύθηηδ 46] γμμβοιῖτι8 ομέα θ0-Ἡγμοο 8:8 ἰαδὶὶ, 

ΒθΠηΖᾶ γΟ]61" Ῥαηΐο ἀδγο δ 6880 ὑπᾶ ἱπηροτίϑηζε ΒΡ ΘΡΙΟΥΘ ἃ 4Έ6Π1ὦ, 6 γϑϑἰ πηθηὔθ 9] 

οοιηροία οοιηραταιδηιθηῦθ ἃ 1611. 46119 ἢ "6 οὐ] 6 τ α]8}} ἀ6] ἸΔΌΌΓΟ, ποὶ Ροβ- 

βἴδτηο γοπῖτο 8110 βϑρτιθηθί οοποΙ αβοπὶ σΌΠΘΡΆΠ, ΠΘΟΘΒΘΔΤΊ ΘΟΤΟΪ]ΔΙῚ 46116 Π16 ΤΊΟΘΓΟΙΘ: 

159 Π| τηυβοοῖο οαὐαπθο-πηθθοβο 6] ἸΔΌΡΤΟ ϑϑίβῦθ οοβῦθῃθιηθηῦθ ΘΟ] ἴον δ ΖίοτΘ 

Ρἷὰι ὁ ππθπὸ βυΠαρραῦα ο ταἀϊπηθηύαϊο, ρἰϊι ο ππθμο πούϊαπιθηῦθ τηοαϊβοαύα, 6 ἔΔ 1] πηθηῦθ 

Αἰ ἴον θη 116 ἀδρ}1} ΔΙ τὶ βἰβύθιηϊ, ἃ βϑοομ δ ἀθὶ νϑὺῖΐ ογαϊπὶ 6 4916 αἰ θα [Ἀγ ρ 116 

8. ΒΡΘ016 46110 δύβαϑο οὐᾶϊπϑ, ἴῃ ὑαύδα 1ἃ βοῦῖο ἀθὶ ΝΙδπη πη βου] δ πη. ϑβϑιηϊηϑῦϊ, 48]- 

ΤΊΠΟπο ἀρ] Αὐὐϊοδ! 11. 

ἘΣ ἕπου ἀἱ Ἰθορο τἰρούουθ ἃποοῦὰ ππᾶ γοϊθδ 11 810 ΘΟΠΙροΙ Δμθηΐο αἴ νθ 080. 1619 

Αἰ ἤουθηθ τορίοπὶ 6 ποὶ γϑιΐ ογάϊπὶ, νϑπᾶο ἀναῦο οανα αἱ γ]οδΡΙ οΪδΡΘ γοὶδα ἃ γοϊία 

ΒΟΙΠΙΔΡΙΠΘηὐΘ ἱ οὐδ θουὶ ΟἿ 8. 6580. ΘΒΒΌΠ1Θ, ΘΟΙηΘ 1 ΓΆΡΡΟΥΟΪ αἰνθυϑὶ ο116. 6880 οοηῦδθ 

ΘΟΡῚΙ Δ] 01 ββύθυηϊ ται β0 181]. 

29 ῬΆ]18 οϑροβίχίομθ ἕαυθα ρυθοθἀθηθοιηθηῦθ τἰβαϊα ὁΠ6. ἴπ γα! ὰ 1] ΤΠ 500 10 

οαὐδηθο- τη αθο80 ἅ6116 ἸΔΡΌτα ΘΒΒΌΠΙΘ ἢ 500 τηϑββίτηο Βυ ]αρΡο Π6}} ΠΠΟΠΊΟ 6 Π0ΡῚ ΑὩ- 

ΦΌΡΟΙ Ϊ 6 ποὶ βαρρίδπιο ἃ ποθ ἃ 4081 ῬΡΙποῖρα}} το] Π δ ζίοη ααθϑῦο πη 8000 νϑάϑ 

ἱποοηΐτο δὶ Ῥυϊμηαῦ! ΘΌρΘΥΪΟΡῚ ἃ 4119}1] 1η θυ ουῖ. 



84 ΑἸΟΌΝΒΟ ΒΟΥ͂ΒΕΟ 

80. ΟΟπ|0 οδΡΑὐῦθΡΘ ΘββθηΖί8 16. 46] πιιϑ0010 Π6118. Βρθοῖθ ποβέγα 6 πϑρὶϊ Απότο- 
Ῥοϊαϊ βαρουῖον! ὃ ἀδ γἹοογάδγὶ, βρθοῖθ ἰπι τἈρρουθο 49118, ρανίθ πιθάϊαπδ, 46116 ἄτι ΙΔΌΡτα, 
Ἰὼ σοηνθρρθηΖδ, 46118, τηδροΊονθησα, 46116 516 βθγ6 γθγ80 ἃ ῬΟΥΖΙΟΠ6 Ῥοβύθιϊονθ 6118 
Ζοηδ, ΑἹ Ῥϑββδ 910 68 γϑι80 ἴὰ πιυθοβα ἱπητηθα!αὐδιηθηῦθ ργοββίπιδ, 8] 1ἰπηϊδθ ροβίουϊουο 
αἱ ἀούνα᾽ Ζομδ. ΟἸὰ ποῖ Οθγοορί ὑθοϊηΐ, ὁοπη6. Ρἱὰ ϑρί ὀοδδαιπθπίθ ἴῃ αἰγὶ ονάϊηὶ ἀϊ Μδηι- 
τη ἔτ, 51 τηδηϊ θϑία τη, Τοπάθηζε, 46116 ἤθνο οαθαπθο- πιο 56, ἃποῖ 6 ἀἱ 486116 Ρἰὰ ῥσοβ- 
5ἴτηθ. 8] τηδιρίπθ ΠΠΌθτο, ἃ Ῥουθανβὶ ἴῃ φϑρρονῦο 46116 ᾿πβουζίοηϊ ἄουβ}]} ρἱὰ Ἰομπίαπο 8] 
ἸηΘΥΒΊΠΘ ΠΡΘΓΟ 94 ἃ τηϑηΐθπονθ ἤρα 1 νϑ11 ἔαβοθύθ τὴ ρΔ ΘΠ] ἴδηιο, ρα ῥτοπαποίαϊο 
686 π0]1᾿ Ἰοτηο. ᾿ 

45. ΟἸύγο ἃ οἷδ, τηϑηΐγθ Π611 ἸΤοτηΟ πὸπ Υἱ μδηπο μοι" ἴο ρἱὰ ἀἰθυθησθ βθηϑίθΠ 
6] 810 ΒΨΠΌΡΡΟ Π6110 ἄχ ΙΔθΌτα, ἀἰϊβοθπάθπαο δὶ Ρυϊπιδίϊ βιρϑυῖοῦὶ ἃ ἀ0611 ἰπξο- 
ΤΊΟΡΊ, 11 τηάθ 0010 ὀαΐδαηθο-Ἰηοο80 νὰ δοαυϊδύθηαο ρταἀαξδηιθηῦθ ἀπὸ ΒΥΠΌΡΡΟ ρέθροι- 
ἀογθηῦθ ἃ] ἸΔΡΌΡΟ ἰπίθυϊουθ ῬῸ. υἰβρϑύῦθο 84] βιρϑγίοτο, 

ὅν Ἐβ850. ἀβϑύμηθ ϑπθοῦα πη8. ΡΤΆΠ49. ἱπηρογύδησει ποῚ ΟΔΓηΐνου ὁ ποὶ Βοάϊθουί, 
6] 408} ϑρριηῦύο 1] τησβοοο, οἰ ὑρθοΠμΠὃ Θββθῦο οοβύϊναϊδο ἄδι ἕμβοὶ γοϊα νϑιηθηΐθ βδρ]υ- 
[811 1ῃ Θηύραπιθο 16 ἸΔΡΌΡα, δὶ Πἰτηϊδαι ααδδὶ ϑϑβθη δ ηϑηΐθ Π6118. σα ἀἰβέυ θαζίοπο 8118 
ῬογΖίοῃθ αἱ απθϑίθ 5ἰθαδῦα πηθ 8] πηθηῦθ 81} αὐθδοοο Δ Ρ 1816. ἀ6116. ρίθρμθ νϑβίϊθοαυῖ 
ἸΔΌΡΙΔΙΠ, δ] ὑγαῦθ οἱοὸ αἱ ΙΔρθτα Πἰπαπθ! νϑηὐνδπηθηθο 16 οοβὶ ἀθέία ἐαβοῖο νοοίδοϊαγὶ 
ἰαῤδλαϊδ, ταθπῦτθ, οἰτθ ἃ ἀϑῦϊθ Ῥἱθρίιθ, 16 ἔργο οἷιθ 1ὸ τἈρργθβθηύαπο 50ΠῸ πιοῖδο Β0Βγ86: 
φομβι ἀθυαῦ! Π6110 ἅτ ἸΔΡΌτα 1 [ἀβοϑυθ! οαὐθηθο-Ποοβὶ βαῖνο ϑοοθχζίομὶ (Θαἰθο, Μυβύθ]8) 
80Π0 ΘΙ ἀθηὐθηηθηΐθ οὶ Δ θοπᾶθηθ! π611 1 ον ίο ΓΘ. 

69 Νρὺὶ Ῥογιββοάδν 6 ΠΡ] Αὐ οάδθ! 1 11 Τηβοο]ο ὃ ἀποοῦα ουϊάθπηΐο: ἱ 5θοὶ 
αβοθῦ ρϑγὸ, ἴῃ ἰβρθοῖθ ἴῃ ατιθϑὺϊ Ὁ] πη, 50 μῸ Θπουτηθηιθηΐθ στ Δουεὶ 6 δἱ Ππηϊξαπο 66- 
ΒΘΗΖΙ8Ιπηθηὐθ Ρ6Ρ τίβροίϊο 81 αἱφοζζα, 461 ἸΌΌγο 8116. ρονζίοπθ τηλυρίη8}6, ΠΟ] 56η80 
4611 ΔτβἼθΖΖϑ, 8118 Ῥαγύθ τηϑάϊϑηδ 46110 ἀπ9. ἰΔΡΌΓα: ΠΘΡῚ1 Αὐϑοάδθ}}}} ὃ μοὶ ρϊὶι 
δοοθηθιαύα Βποογα [ἃ αἰβαριδρΊ ποι αἹ νυ! πιρρο ἔλα ἱ πη 50011 46110 ἅἄπθ ἸαρΌτα: ἴῃ 
θηύρδιη 6. 18 τα ἀἸπηθη δ! ὰ αἱ ἀοὐύα ἴον πιᾶσίομθ 5ἱ ραὸ βρίθραιθ ρὸν 11 τηοᾶο ἀϊ ἰϑγιιὶ- 
πϑζίοπιθ αϑὶ ἰϑβοθῦθ οἢθ, βα}16 ρανθϊ Ἰαύθυα!!, αἰοθίαμο ὑπαὶ ἀϊγοζίομθ ΟΥ̓ΌΙΘΟΙΆΤΘ, νΘΡΒῸ 
16. Ῥαγίθ πιθαΐϑηϑ, ἀπὸ αἰ οζίομθ βαρὶθθα]6. 

75 Ἰηῆπθ 1] τηυβοοϊο ουδαηθο-παιθοθο 46] ἸΔΡΌΡΟ ὃ δββοϊαῤαπιθηΐθ ταἀϊτηθπία!θ 
πρὶ ΟΠ γούου! 6 ΠΘΡ]1 Τηβϑυθνουΐ, ποῖ α08}1, οἹΟρο 8118. βοδγβϑζζα, 4ϑὶ ἔββοὶ, νἱ πϑηπὸ 
Ῥαγο τηοα! Ποθζίοηΐ τπου ἕο] ΟΡ] 66. ἀ 6611 βὐθϑβϑὶ, ο6. πθ τϑηᾶοπο τηοϊέο 41 Ή6116 1ᾳ ἰπΐοι- 
Ῥτγϑίδζίοημθ 6 ἰὰ αἰ θυ θη χίαζίοηθ. ΟἸ 6. ἃ οἷὸ πρὶ] Τπϑϑυθνου νἱ βαυθῦθθ ᾧπὰ ἀδνίδ- 
χίοῃθ δ᾽ αυδϑηῦο ΔΌΡίϑηηο τἰβοοηύγαθο Π69}1 ΑἸυΡῚ ογαϊηΐ, ἀἰτηοβρα ποδὶ ρυθνϑ]οηῦθ ῬΘΡ 

ΒΥΠΌΡΡΟ 6 ὀοβύδηζε 1] βἰβύθιηδ, 6] ᾿ΔΌΌΤΟ ΒΌΡΘΓΙΟΓΘ. 
85 Π τηυβο0]0 οαῤαῃθο-ηθο80. 46] ἸΔΡΡΙῸ ἀββαιμηθ αἰβροβίζίοπὶ ρἱϊι βϑιηρ] οὶ 6 

ΤΘΡΌΪΔΡῚ Ὠ6]]᾿ Θὐὰ οΊονβηθ 6 ὨΘΡῚ ἱπαϊν! μι] πθοπδῦϊ, πϑὶ α08}1 Ρ6. αἰ το, βδῖνο ἴδ τιϑρ- 
Βἷον ἴοι] ὰ 00118 41816 51 Ῥοββοπο αἰ θυθηχίανθ 1 ΘΙ πρῸ}] ἕαβοθθθὶ, [1] οοπιρονἐαπιθηθο 
ὃ Ἰοπαδηπηθηφατηθηΐθ ἰἀθηύίοο ἃ 419110 4661] ἱπαϊνί αἱ Δάν]. Οαϊπαϊ, πο 5010. ΡῈ 
ααδπίο τἱρυααγᾶδ, 1ὰ Βρθοῖθ ποβῦγα ἴῃ οαΐ ἔχ ρΡ ΘΟ] αΡηϑηΐο βυπάϊαθο, τλᾶ οχίϑηαϊο μοι 
οἷὸ οἶθ 51] γἹξουῖ8οθ 8110 αἱύνθ οἰδβδὶ αἱ Μϑιημη οΡῚ αἱ οαἱ ἢ ρούιύο οοπηραραθαπιθηὺο 
Θβϑιηΐπανο ἔούϊ, πθοπδῦϊ, ἴῃ ἀἰνίααὶ ρίονθμηὶ 6α Δαμα]61, τὶ ρᾶγθ ροῦθι' δββϑυΐγθ ο6. ΠΟ 
νὶ δῶ αἰουηδ ἀἰβθγθηζα Π6] 10 βυ αρρο Π61160 ναυῖθ οὐὰ 6 οἢθ [δὰ ΒΘΙΩΡ] οἰ ὰ 6116 στι0 

ἀἰβροβίχίομὶ ποὶ πϑομδῦϊ ἀθὶ γϑιΐ ογαἸπὶ ὃ 8010 τϑίδύϊνα 8] πὸπ ἃποοτᾶ σοιηρίοίο ἀ{Π{6- 
τϑηζίϑιηθηῦο 4186511 810Ὑ] τυ 800]1. 



ΒΙΟΒΕΟΗΕ ΜΟΒΡΟΙΟΘΊΟΗΝ 501, “ μΜυβοῦμ 5. ΟΥΤΑΝΒΟ- ΜΌΟΟΒΟΒ ΙΑΒΙ » δῦ 

99 (ΟΠ ρΡΙΘβϑί γϑιηθηΐθ 11 ΤΠ 156010 ΒΘΡΘ. Π6] 510 ΒΥ ΠΌΡΡΟ ἰἴὸ 5υΠΌΡΡΟῸ ΘΘΠΘΓΆ]Θ 

ἀΘΡῚ, ΑἸΟΡῚ οἰβύθιηὶ αἱ τηιβ0 011 ταϊ ποῖ, ἴῃ ουῖδθα Οἢ6. 6580. ἈΒΒΌΠῚΘ 1] 810 θ]ὴ αἰΐο συϑᾶο 

41 αἰ ΒΥ ΘηΖΙ αΖίοπθ 6 ἴα τηδβϑίτηϑ, ΘΟ] ϑϑι δὰ δρραμῦο ΠΘΡῚ ογάϊπὶ (Ρυϊπηδῦ) 6. 6116 

ἔδτηρ]ο (Ποιὸ 5.) ἴῃ οαἱ ἈΠμΟΠ6. 611 Δ] }] οἰβύθιη! πη πΒ0 18 }} 46118. ἔβοοίδ. ταρϑ᾽ αΠΡΌΠΟ 

Τ᾿ ογρδηϊχαμσίοπθ 6 1᾿θυοϊασίοπθ μὴ ρϑγίουξο. 

109 ΤΎα βρϑοῖθ αἴῆηϊ οἷ ἃποῖ!θ Π6118, βῦθϑβδ ΒΡΘΟΪΘ 51] ῬΟβΒΌ1Π0Ὸ Ὁ Βοοηῦγα "6 Π6]10 
ΒΥΙΠΙΡΡΟ 6 ἀἰβροβίζίομθ 46] πηχβθ0 10 οαΐδηθο-πηιοοβο 66] ΙΔΌΌΓΡΟ 46110 τηοα!ΠοαΖίοπὶ 

ῬΟΟΟ τ] ονϑηθ, δοοοιηραρπδίθ ἀδ τηοα! βοαΖίοηὶ οογτϑί ἐν ἀθὶ πη.500}1 4697: Δ1ὉΡῚ 51- 

βίθιηϊ: δ θϑθθ6. ΠῸῚ οοτηρϑῦθ ΑἸΌΡῸ νϑΙοσΘ οἢ6 406110 αἱ νιϊασίομὶ ἀϊ σρθοὶθ 6 νδῦὶδ- 

χἰοηὶ ᾿πϑἰνι 4811, σοτηθ ΡῸ᾽ 911 ΑΙ τὶ τησβοο}!. Οπθϑῦθ Ῥόββοπο γουϊβοαυθὶ ὉΠΟΙ6. Π616 

ἀΐνουβθθ τᾶζΖθ: οοϑὶ Ρ6Ὶ ἰὰ ποβύῦγδ, βρθοῖθ ποὶ δΌθΙϑπηο ποίαϊο 1 οδγϑυϊουϊ 46] τηῦβο0 10 

Π6]1α τϑζζα πθρτᾶ, Π6118. (816 1 ἐαβοθῦθ! οἤθ 1οὸ οοβυϊ θοῦ ΒΌΠῸ Ῥἱλ ΠΕΙΠΘΓΟΒΙ, ΡΠ 

ἸΤΤΘΡΌΪΘΡΙ 6. οοηθουθὶ ποθ. ΠΟΘΙ; πανία! ἃ ἸΔΡΡτὰ αἱ σγόββοΖΖα πηθαϊδ ὁ ἃ ἰδ Ότϑ 

ΒΟ], ἴῃ συΐθα ὁΠ6 16 ἀἰβθυθησθ Π6] οομηρογυδιμθηθο 46] τηπβοοῖο οαΐθϑηθο- ΠΊΠ6050 

6] ἸΔΌΡΤΟ ἀπηϑποὸ ἄδι. 4116}10 46] οονεβροηάθηῦθ πη80010 4601] ΑΠΙΓΟΡΟΙῚ ΒΌΡΟΥΙΟΤΊΪ, 

δια. 65. 4611 ΟΥ̓ ΠΡ, Β0ΠῸ δι5881 τη ϊ ΠΟΥ ΟῚ 511 ἱπαϊντἀπὶ 41 τᾶζζα πθρτϑ, Ο16 ΟΠ ῬΘΙ 5]] 

ἱπαϊνι πὶ ἀϊ ταζζα Βδποϑ. 

119 ῬῚ υἱβρϑῦϊζο 8118 ἕαηχίοπθ 461] τηαβοοΐο οαὐδηθο-τηιοοθο 46] ΙΔΌΡΤΟ, 5] 

ϑιητηθῦθθ βΘΠΘΡ ΔΙ ΠΠθηθ Οη6. 6580. 58, πῇ ρούθηϊθ δαβΊ Π δυο 461] αὐδο 46] βιιθοπιθηηθηΐο, 

ΟηδΘ 1] βᾷ0 ΠΟΘ Δρριαπίο αἱ ϑαιογηγηϑίοῖ, ο ηνϑοῖο 6 ἴα ϑιιοοΐου 60] α816 νίθη9 

ἱπάϊοαῦο 48. το ΑΛ. 

Καμριν (12) ἀἴοθ ἰπίδθθ! οἢ6. “ 6118. ἤϑβδΖίομθ 46] τηϑγρΊη9 ΒΌΡΘΡΙΟσΘ ἀ6] ἰΔΌΡΡῸ 

ΒΟΥ ΟΤΘ. 6. 4611} 1 θυΊουΘ 46] ἸΔΡΌΓῸ 1 ΘΥἸΟΓΘ 16. σὰ8 ἤθγθ ργθπᾶομπο 1] ἰοσοὸ ριπίο αἱ 

οΥἸθῖπθ 8118 οαὖθ, 49110 41 αὐὔϑοοο 4118. τηποοϑδ θα δἰαΐαπο δα οχύγονογίοσο 1] ΙΔΡΌτο; 

οοπύγϑϑπαοϑὶ ΘΟ ρου ϑηθϑιηθηΐθ 1 ΟΥ̓ ΘΙ ΘΟ]4 16, οΟϑὶ δὶ ῬΟβΒ0Π0 βρίπρογθ 16 ἰϑΌΡτἃ 

ἀ41} 1η4Ἰοῦτο ἱπ ἀνϑηίὶ ,. 
ἘΞ Κπαῦθὲ (18) “ Ὅῖθθθ Ζούζθοη νϑυπδρ ἄθῃ ϑϑαρτη 5.6 1 δὴ ἀοΥ Βββ]8 πᾶμου 

ΘοΙθρθπθη ΤΉΘΙ1] 465 Κθρϑίπηδηΐθὶβ θ᾽ ἀπηξαβδύθη ΒΥιβῦναυζθ δησααν θη ἀπ ἀθι' 

ΜΒΙκΘΙ ἀϊθηῦ οἤπθ ζυϑίθι συμ βἄπρθη, πἰοῃῦ σὰ ΘΡΥΘΟΠΘΠ ,. 

Τηῆπο ΟΗΑΈΡΥ (8) αἴΐϊογσιηδ : “ 50ῃ ϑούϊοη οϑὺ ὀν:ἀθηητηθηΐ..... 6 ἔδνουῖβου ἰδ 

ΒΘΟΙΟη οὺ ρδυ ΠΡ θιηθηῦ 66116 ἀὰ ϑθῖη ρϑ 16 πουνϑδι-πό. 1.6 τηϑηλθῖομι ὀὐαηῦ 

58,151 Ῥδ1 ἴὰ Ὀοθο 6 ἃ 146. ἀθ Τ᾿ γ᾽ σα αν οὐ ἀθ5. 1ποὶβιῖβ ἐοαγηϊῦ ἀπ ΡΙδη τσὶ θ, 

αα] ρϑυιηθῦ ἰὰ οοπύγδοῦϊοη ἀ᾽ ανδηῦ θη ΔΥΓΪὸΡΘ ἀὰ τη15016 46 ΚΎΡΙΝ : ΟΘ]0]-ΟἹ ΘΟΙΠΡΤΙΠῚΘ 

τοαῦ ἃ [ἃ ἴο15. ἴᾷἃ ἰόντϑ οὖ 18 τῃϑηηθ]οη οὖ τϑπα 1᾿ οοοἸ αϑίοῃ Ρ]π5 μϑυτηόύϊα 6, 18. ῬΥΘΘΒΙΟΙ 

Ρὶὰβ ἔονίθ.,. 

« 

- 

- 

« 

« 

Το ποὰ μῸ πι}18. ἀδ ἃρρΊ ρου ἃ αυϑηΐο ργθοθᾶθ Ρ6Γ ἰδ ποβύγϑ βρθοίθ: ἰὰ ϑι8, διΖίοηθ 

οοϑὶ ᾿πύθβϑι ὕθπᾶθ δρριηῦο οϑδύαμπηιθηθθ ΓαρΊΟη6 4618, ἀἸΒροβίζίοπθ ϑβϑαμύδ 48] τη 56010 

Θαὐαηθο-τηπθ050 46] ἰΔΌΡΓΟ π6}} ἸΤΟΊηΟ 6 ϑρθοϊδιπηθηΐθ βρίθρδ ’Ϊὰ ΟΠ γ  ΡΘηΖϑ --- Π6]18 

Ῥαρίθ πηθάϊδηδ 46110 ἅτ ἰΔΡΌγα --- 4611 πιδρρίογθηζδ, 6116 516 ἤθΓθ 8118 τηϑὑὰ ροϑβύθ- 

ΤοΡΘ 4611 ζοῆδ ἀϊ ραβϑδρϑίο (π61 πϑοηδύο μα78 υἱϊίο8α)}: 56. Ἴ6] πϑοπαῦο 6880. 56Γγ9 

ΘΒΒΘΠΖΙ ΔΙ ΠΠΘηΐθ 81]᾿ αὐὔο 46] ροόρρᾶγθ, πθ|} δά α]θο βουγιρὰ ρϑυιπηθηθὶ Π6] τηθᾶθϑίμηο αὐδο 

Ὁ Π6110 ΘΟΙΊΡΙ6556. ἀἰβροϑίσίοπί 4611 ἸϑΡΌτ ἃ, ὁπ ἄπ ὕα! 6 αὐδο βῬόββοπο αὐϑῦθ ἀθυ ναί οη 6 

9 τϑρροῦϊ. Μα ποὶ ὑγονίϑιηο ρᾳτθ ὑγϑοοῖθ οἱ Ὁ ΠΊΘΠΟ συ ]αρρδῦθ 46110 σθθββο τηι50010 

δΉΘΝΘ ἴῃ Μαιηη οι ἴῃ οαἱ [ἃ τη Πὰν 461186 ἸΔΡΌΛα 6. βρϑοίδιτηθηΐθ [ἃ ροββι δ᾿ Πὰ αἱ 

ΘΧΟΓΟν Θυϑίοη 6. ὃ ΘΠΟΡΙΠΘΠθηῦθ τη ΠΟ γ6 Οἶθ Π6118. 5ρθοῖθ ποβίγδ: βὶ ἄθνθ αὐϊπα] ῬΘΉΒΆΓΘ 



ὅθ ΑἸΡΌΝΒΟ ΒΟΥΕΒΟ 

6118 ἴῃ ααθϑύϊ οδδὶ, πϑὶ 48} ἃῃποογῶ [ἰὼ ἀϊβροβίσίοηθ βαρι θα! 46116 ἤργο βύθαδβο ἀπηοβέγα 
Ῥαρθ ἴα αἰνθυβιθὰ αἱ ἐχηχίοπθ αἱ ὑαῤίο 1] βἰβύθπιδ, 11 πηιβ6010. βϑῦγα ρἰαὐῥοβίο, ο ρδῖ ἴὸ 
ἸΠΘΠ0, ΘΟΘΑ αν ΔΙΟΡῚ Πη0156011 ἃ ΘΟΙΠΡΙΪΠΊΘΤΘ οομὗῸ 19 δροδίο ΔΙ θαυ 6 βρϑοϊϑτηθηΐθ 
6] βθριηθηΐο τηθάϊα]9 461] νϑβύϊθοϊο 11 ἸΔΟΌσο δὔθεσβο, δᾶ ονθηθαδιπηθηΐθ ἃ Εἰ [ΠΟΘ 
Π6116 ἔββοιο ἰΔ0Ό1811 1᾿ ΔΙΙτπϑπύο ἰπὐαῦθο ὁ πιοἀϊδοαΐο οἱὰ 44118 πιαιϑυϊοασίοπο. Οἷὸ ΒΡ16- 
ΒἸθΥΘθ 06 ἀρραπίο ὁ 11 ἄθοογβο οὔἰζζοηΐα]θ 6 βαρ 0810 ἀθὶ ϑιιοὶ ἔββοὶ ὁ ἴὰ: Ιοσὸ Ῥγθβθηζᾷ, 
4δ81 Θ80] ι5ῖν, ΡΘΡ 10 τιθπ0 Ῥγθροπάθγϑηΐθ, 6118 ρου Ζίοηθ τηϑᾶϊα 6110 ἄπο ἰδρργα; 
ΠΟΙ 5010, πᾶ Βρίθθα ἃ ΠΟΉΘ 1] ΤηΔΡΘΊΟΡΘ ΒΥ ΠαρΡΡοῸ 46] αἰβύθπια 461] [Δ ΌΌΤΟ μέθυ ἰοσθ, ἴῃ 
ῬΒΡΡοτῦο 46] 0818. 16 ὕδβοῃθ γϑϑίθο]δν} ἸΔΡΌΙΔ] βοπὸ οοδῥαπίοιπομῦθ οἷϊι αβοπάαίο, 

Ρἱὰ πούῤατηθηῦο ἀθ!πηϊ αῦθ, ὁη8. πη ἴῃ ταρρονίο 46] ἸΔΌΌΓΟ ΒΕ ΡΘΙΙΟΥΘ, 1 ἀπδ}6, π6118 
Β6116. 461 ΜΑΠΊΠοΡΊ, σὰ ϑπόπ βορρθῦδο ἃ πιοδίβοδχίοηὶ πιδρρίουὶ ὁἢ6. ποπ 11 θυίοσο, 

129 Ὑϑηΐδιηο οὔὰ ἢπδὶτηθηῦθ 811 ἀθυϊναζίοπθ 46] τηυβοοὶο οαὐαπθο-τηθοθο 46] 
ἸΔΡΌΓΟ: ΘΠΟΉΘ. Ρ6Ρ ὕδ]6 ααθδύϊομθ πιΐ ρᾶγθ ἀθῦθδ ἄνϑν νϑίουθ ρυθναϊθηῦθ ἃ οββοῦνα- 

δίομθ ορ ιθυθνα, ρθ ἀαϑηΐο ἃ αιθϑία 5] ρόβθϑῃὴο ἀδΡ6. ϑυθηςαθ!ηθηΐθ ἱπύουρτϑίδ- 
ΖΙ0η1 ἀΐνθιβθ. 

Οοτηθ Ῥαγϑοομὶ ΔΑ. οι6 πὶ ρυθοϑάθίθυο (εχ, Ραπεβαλυχ, ΒυαΒ) ἴο ΠῸ δοοθη- 
πδῦο 5ΡΘ580 8118 δθθοοίϑζίοπ ἔγθαιιθηΐθ 9110 ἔργ ο ἀδὶ ἐαβοοῦθι οαὐδπθο-τηποοβὶ 46] 
ἸΔΡΌΡΟ ΠΘ] Ἰοτὸ ἄθοοιβο 8118, οὔθ θὰ 8118 τηπθοθα οοἱ ἰαβοϑῦθ! γάϊ8}} ϑαρθιβοίδ!!, 
ΒΡΘΟΪΘ ἀοἱ πιι50011 ααϑάναὐί: ΔΌ ίδιαο δησὶ νἱϑύο στἰρϑυυθατηθηξθ ὁοπηθ ἢ{Πὀπαπιθρο Ρἱὰ 
Ὁ ΤΏΘΠ0 ΔΟΡοπαδηὺθ αὶ ῥυῖπηὶ βία ἴῃ βύγουα σου γ᾽ αζίοπθ σϑηθύϊοθ οοἱ ἔαβοὶ ἀδὶ βϑοοπᾶὶ. 
ΑὈΡίδπιο ἱπο]ῦρθ νοτιβοαῦο υἱρϑυπθαμιθηθο π6116 ἀπ ἸΔΡΌτα 1α. οοπ ἰπαδιχίομθ ἅ6118, βου ῖθ 
ἀοὶ ἔαβοὶ ουθαπθο-Ἰηοοϑὶ 600118. 5010 (] ἔββοθυθ ἄθὶ πιιβοο 1} ἱποίδινί. Οὐδ, ααθϑῦϊ ἀπο 
ΤΘΡΘΙ 616 δὶ πιβηφθΠρΌΠ0 6 51 τὶρούομο ρ6ὺ ὑαύία, 16 βοῦὶθ ἀϑὶ Νδιηηοῦὶ ἄθνομπο 

πΘοθϑβδΡ  ηθηῦθ Υ͂ΘΓΘ 1] ἸΟΤῸ νΆ]ΟΓΘ Π611ὁ ἀθ θυ πϑισίοηθ 6118. ἀθυϊνασίομθ 46] τη βοοῖο 
οαὐδηθο-τηποοθο. Τα 1 ΤηΈ80011 Τα ΠηΪΟΙ, ΘΟΙΏΡΡΟΘΙ οἱοὸ ἱ ααδάταν! ὁ 6}] ἱποίϊϑίνὶ, ἀθυὶ- 

ψδΠ0 β5θῆζδ δ]οη ἀπ 010 4818, θυ πη ὑϊνϑ τηπιβοοϊαίανδ, βοὐύψοοαύαπθα, 416] ὁ0110: 16 ἀἶνϑι- 
ΒθηΖθ Αἱ νϑάπξθ 6 160 ἱποθρίθζζθ δὶ τηϑηϊξοθίδημο 5010 61] ἈΒβορι δ δἱ ἄπο βύγδῦ 
οοβϑσαθηὐὶ θυ πα  θἰνατηθηΐθ 810. βἰβύθηηδ, (τ Ἰοπριιἀϊηδ]} πα ροΡῆς 81} τες ριαίίθηια: 
ἄρτθ ΟἰγθοΙ.Ἱ ῬΤΟ ΟΠ 9 --Ξ ϑρλύμοίογ οοἴϊἢ) 18, Ῥαυὺθ ὁ}6. οβαῤῥαμιοηίθ ἰοτο οοπηρϑὺθ π6 8 
Ῥγοδαζίοπθ θ᾽ ναῦὶ πηι50011 ἐἀοοἶα] 1. Οὐαὶ ρθι 1] τπυβοοῖο ουδαηθο-τηποοθο 46] ἰΔΡΌΓΟ 
ΥἹἱ ΒΆΡΘΌΡΘ ΘΒΒΘΉΖΙ ΔΙ Πθπὺθ πη ΓΙ ΡΠ. ἀπ ρ]160. 6 οἷοὸ: ἀδ1 τηυ80011 αφαδάναν! τἰϑροῦνινα- 
τηθηΐθ 49110 ἄτι ἸΔΌΌΤα, τὴᾶ ὁ0η 5ρθοῖ8]6. ϑυϊἄθηζε, 8] ηι. φιαάγαίιι5. ἰαδλ ἐμζονονὶς, 
1ὼ οαἱϊ οὐ ρίηθ ἀ8] ρίανίϑηια ὃ αἰανθο οογύδι ὁοπιθ ἀϊτηοβύγαπο 16. δὐγθύθθ δοπμηθϑβίοηὶ 
066, ἃποοτα Ὡ0]1ἃ Βρθοῖθ ποβύτε θα ἴῃ τηοᾶο Ῥγθοῖραο 8] ἸΔΌΌΓΟ ἰηξουίοῦθ, οϑίβίοπο ἔτα 
ἀουθι τηυβο0}1 θα 1] ρ6]]Π!]θοαῖο 461 60110; ἀαἱ γεβοιὶ ἐγιοὶβὐοὶ τἰβρουθναπιθηΐο 46116 ἄπο 
ἸαΡΌγϑ, 1 48]}1, Βθοομαο 1 ορίῃίοπθ σογγθηῦθ, ἀον ΟΡ ΓῸ Θ55616 ΘΟπβί ἀθγϑίϊ ΘΟ] 6 ΠΡ] 
ἱπύθρυϑην! 46}᾽ ογδίοιμζαγ 8 6 ὁοτηθ [811 ἀθυῖνανρθ 44110 βρλϑροίον'" οοἰϊὶ. ΟΥδ, φαθϑύω ἀαρ]ῖοο 
οΥσῖπθ αἱ ἀπὸ πηθἀθϑίπηδ, [ουτηδΖίοηθ ἀθ ἀπο αἰ Θγοπθ βύγϑθ ἃϊ ἀπ βἰβέθηηδ, πη βο ΙΓ 
ῬΕΙπηϊδίνο ῬᾶΡΘ ἃ ΠῚΘ ῬΡ000 ὈΓΟΡΔΡ119 θα ἴπνθοθ 5010 Ὡρραγθηίθ. 

ἴο τὴῖ ρϑγπιθῦθο ἃ ἀπθϑίο τἰριιαγο ἀϊ ΘϑρυΠηθγ6 ππ᾿ ορπΐοπθ ἀΐνουθα 4ᾷ ἀὐπδπίο 
ΙΌΡῚ διμτηθύθομο ἴῃθορηο 8] ΠΉ1156011 ποῖ᾽: δηχίθαδο ποη πιΐ ρϑ1 6 8116 τηῖθ Τίοθροιθ 
οοπηρ!οἰδιηιθηΐο θβαύῦθα 1᾿Ἀββουζίοπθ αἱ Οπαενβαάῦκ [(7), 5. 866], 6116 ἀαθϑθϊ τηπβοο ]] 
βίδπο αἱ “ φογίγιον οαδιμέη ,, ἀδύδ, 1ᾳ οοβύδησα 90118. αιια}6. οοιηραίοπο ἰπ ὑαύία, 18, 
ΒΟΙῚΘ. ἀοἱ Μδιητηΐξου] ὁ οἷθ τϑαϊπιθηῦθ 5010. 1᾿ Θβδιηθ τηϊοροβοορίοο ραὺ ἀϊπηοθύγαγο: 
ααθϑύο ὑθρθρῖο ἄθνγθ πιοάϊἤοατθ πθοθϑθδυδιηθηῦθ ἅπομθ ἀαδηΐο ΘΡΡΟΠΘαμηθηὐθ δ ἴθγτηϑ, 



χε 
{Ὁ} ΒΙΟΒΕΟῊΕ ΜΟΒΕΡΟΙΟΘΊΟΗΒ 501, “ μυβοῦτ5. ΟΤΑΝΕΟ- ΜΌΟΟΒΌΒ ΤΑΒΙ » 9 

Ῥορονβκὺ [(28), 5. 384] οἷο 1 “ Μηι. ὑγοϊϑίυϊ 8ιιρογἼ0}.68 δὲ 1) [6  Ἴογ68. φιιογϑέ δοῖρι Μοηϑο]ιθη 

αἰ γοίον,.. 

ΒΘοΟΠΑΡΙΠἸθηδθ τὴ ρ8 0 ροῦοι' ϑπιθύξοτθ ΠἸροῦοβὶ, οοηβί ἀθυαύα 1᾿Δη8] οσδ αἱ οοτα- 

Ῥουαιηθηΐο, 16. ΘΟμΠΘϑϑίοηΐ 6 ἴο Βυ!Παρρο, ο6 8Π0.6 απθβῦ Πηπ180011 ᾿Π οἰ ν] [8 ΠΟ, 6010 

Ἷ γι. φια ναίει 1. ἐηιζογίονῖβ, 11 γι. διιδοιιέαγιοιι8 Καοϊοὶ, 11 ην. αν σονναύδοιιϑ, 11 ην. ἰουαίον ἰαδῖὶ 

ϑιιρογίογὶδ αἰαοηιιο παϑὶ, ἀονὶνδιδίομμο 6118, πηπβοοϊαύατα βαρ θΡἤσία]ο, οἷοὸὃ 46] ρίαίξίβηια. Ἐὰ 

δι Θοπΐονἑαντα ἱπ ααοβύα ἱροξοδὶ, οὶ ποη ὃ Βα βοϊοηύθ οβύβοοϊο 1ὰ Ῥγοΐοπαϊα 46119 ἰπβοῖ- 

Ζἰοπῖ, ρϑυομὸ ροΣ ΔΙ ΡΪ πηπι50011 ᾿πἀ αἰ δηηθηΐθ ἀθεῖνδεϊ 48] ρίαξίϑηια 5ὶ γϑυϊῆθαμπο Ῥᾷγ9 16 

ἰπβϑυχίομὶ ργοίοπᾶθ, οοπιθ ἀπᾶ ΡοΟΒΙ Ζίομθ τϑίδυϊνδιηθηΐθ Βα ρου ἤοία16 δὶ νϑυῆσα ΡῸΡ 

τλαΒ00}} ἀονίναν 8110 οὐταύο ργοίοπαο οἰ γοο δῦ θ, 1] ΒΟΥΡΘΡΘΘΡΘΟΌΘΡΟ ΔρραηὐΟ ἃΠΟΠΘ 

16. τϑαζίομὶ ϑδίβυθηνὶ ἔλα ἱ τηυ50011 ᾿πο δι Υὶ ὁ ῬΘΓ 10 Ππ|6ΠῸ ἔτϑ 16 ἕοντηϑΖίομὶ Ο16 ΤΊΡΓΡΟ- 

ἄποοπο 6 ΘΟ ἰβροπάομο οϑαὐῥαπηθηῦθ ποὶ Μδιητη ον ἰπθυ ον δὶ Πγα80011 ἱποίθιν! ἀοὶ 

Ῥρίχηδθ, 00] τμεβονζιδ8. ομξαρθο-᾿ϑοοϑι.5. ἰαδϊῖϊ. 

Τιὰ ἀἰϊπιοδενασίοπο ἀϊ ὑδ16. ῬγοθΆθ 116 οτἱσῖπθ ἀ6611 ἱποῖβιν! ἀ8] ρίαὐίδηια ῬΟΥΡΘΡΡΘ 

ΤἰθηΐΡα6 ΠΟΙ ρίϑπο αἱ ππὸ δὐπαϊο οἷλι σΘπΘ 816, οαἱ ΠῸ δοοθηπδίο ῬΕηδ : ῬΟΓ οΥᾶ ἃ 

1η6 ποῇ ΤἰππδπΠ6. Οἷ6 ΔΙ ΟΙΊΠΔΓΘ. ΟΠ6. 1] τηιβ60 10 οαὐδηθο- πιο 080. 46] ἸΔΡΌΡΟ ΠῸΠ ὃ ἀη8 

ἐουπιδσίοπο δαξοοίοπδ, ἀπ Θπ ὰ τπον[ο]ορίοα, ἱπαϊρθηάθηῦθ Ροι 1ὰ βϑηθϑὶ ἀδρ]] ΔΙ] 

ΠΊ 5001], ΙΔ Δ]: πηδ, Θοτη8. ἀποϑὑ, ὃ ἀπὰ ἄορ νζίοπθ ἀ6118 τη αβοοϊαύατδ βοὐϊοσααπθδ 

Ῥυϊπ να 46] ο0110, 6. 0011Ὁ, τηδβϑδίτηδ, ῬΡΟΌΔΡΙ δὰ ἀ6110 βίγαίο βιιρορῆοίδ]6. (ρίαἰψϑηια) 

ἄθ11ὰ. τηπβοοϊαίαν δ, βύοββϑα (ἢ). 

Πα] Ἰϑυϊναίο Απαϊοταῖοο αἱ Τοσυίπο, ἀἰγϑίξο 44] Ῥυοῖ, ΒΕ. Εσβαπι. 

(Ὁ 1 υἰβαϊθαθι ῥυθηταϊπανὶ αἱ ααθϑῦθ οὀββδυνδσίομϊ ἤατοπο σὰ οοτηπηϊοαίϊ 411ὰ Ἐπ. Αροδάθηδ, αἱ 

Μοαϊοῖπα αἱ Τονῖπο (βοᾶαξα 17 πονθιαργο 1899) δα 8118 “ ΧΙ Ὑουβατητη]ηρ (ΟΥ ΑἸα οι ΙΒ Π ΘῈ 

(ἰδ βδ ]βομαδο, ἴῃ Ῥανία (20 ἀρτῖ]8 1900). 

κει Π. Του. Π11. Ἢ 



τὰ 

, πνκα Ὗ., Τί οὔϑγθ μα τιέογ9 ΜΉ 570 

ΑΠΕΌΝΒΟ ΒΟΥΈΒΟ 

ΠΕ ΒΗ ΑΤΌΒΑ 

. ἌΒΒΥ (Ἡ., [6 Μηδιρναίνο" (16) ηιθηβογιοϊιον, Μηιριάδβραϊίο, “ Αὐσμῖν ἔ, ταὶ κυόβῖς, Απαίομλῖθ.,, 

Βᾶ. ΧΥῚ, 5. 651-664, 1879. 

. ΒΙΟΟΗ Α., βϑαϊ 812)" 98. Ἰὸνγδ8. αἱν ρμοΐηέ (6 υνθ ἀρ] οροϊογίψιιο, “ Βα]]ούϊη5. 46. 1ὼ ϑϑοοϊόψό 

Α᾽ΑμΙΒΤΟΡΟΙ. ἀθ Ῥαυὶβ 9,5, ἴοι ΙΧ (ΕΥ̓ βέυ]θ), ἴμβο. 8, ρ. 284-801, 1898. 

. ΟΠΆΒΡΥ Α., 7 γαϊίό α᾽ Απαϊοηνέο ἡμεηιαΐηο (ρα 116 ρὰν Ῥ. ῬΟΙΒΙΒΕ), ὕοτιθ 1, 1 ἴμβο., ρ. 86. 

. ΕΒχΒα ν᾿ Υ., ΚΚὔττκ βε᾿Β Παγανιιοῖ, 6)" Οἰ οιυο οἴ 67,γ6 (165 Μορμβοίιοη, {Π| Ῥά,, 1 ἨΆΠΝ, 5. ὅ. 1900, 

. ΒΆναπο ἃ΄, Οὐγέγιδιέο αἴΐα ΠΟ ἱ δα αἰ οηίοσο)ιοδὶ ἀοῖ, υοϑέϊδοϊο ογαῖο. Ῥοθυοθ ἔαθθ μ6] 

Τμὰρου. ἀϊ πα. αἱ Ῥθουηδ, 600., γο]. ὙΠΠ, ἴαβο. 2, 1901. -- ἴν., 1.6 ρίοἠο Ἰαίογαϊ ἀοῖ 

8οῖ60 υδϑίϊδοίαγ6 ἱη ον ἴογα ἀοίϊω ϑοοοα μοὶ Μαωριηνον), “ ΑΥοὶ Τὰ. Ἰβυϊραθο Ὑϑηθῦο ϑοῖθηΖθ 6 

Τιϑύδθυθ 5, ὕοπμο ΙΧ, ρ. Τ|, 1900. 

, ΕΕΌΒΗΒΤΕΙΝ ΥΥ., 1)16 Μπδίριιαΐιν" ο6)" ΜΠρνϑραϊέο δον, Μ|ορϑοἤιονι, Τπϑτιο;.-Ίββουῦ. Βουη, 1878, 

. Οπαενβαῦκ (., 1 ϑιιοῖ, 6). ΑηἩαΐοηνΐο 95 Μορϑοῆθη, 1 Ατπῇ. 1888 -- ΤΥ͂ Αυῇ. 1890, 

Βᾶ. 1, 5. 888. 
ν ΤΡ, Ὑογσοἱοϊιοηᾶθ Αγιαίοηυΐο (6)" Ἡν δοϊἐϊέογο, Βά. 1, ». Θ27, 1898, 

. ΟἸλοομανι ᾽., «ἀφηοΐαφίογυὶ 5:1] αηαἰογοΐα αοῖ, γι6»0 (111 Μϑιπουα), “ ΟἿουπα]6 46}18 Εὐ. Ασοδᾷ. 

ἃϊ Μοᾶϊο. ἄϊ Τοτίπο.,, 1884, ρ. 46-51 ἃ611 ᾿ιϑέγαἰίο. 

οἶγυ 6)" Τάρρο, “ Ἠπθ ἃ. ΒπαυνμΒ Ζοι βομυ!ν ἢ. Απδῦ. 

πᾷ Ἐπύν!οκθαπρθρ. ,9 1 ΒΑ., 1876, 5. 107-108. 

. Ἤπνι 7., Πωρανφιιοῖ, ἄθγ ΜιιβΙροϊ]ογο, 1871, 5. 162. --- Ὑ. ὅπομθ ἩπΝΙ 5, Οἰγιριγ188. (167" 

᾿Απαϊοηιῖο ἄο8 Μορϑοΐη, (Ὀθαγ. ν. ΒᾺπ. ΜΙ ΈΒΚΕΙ), 5. 185. 1901. 

, Καμιν. Ἐἰ., Ζω" ἹΚορηἐγιἶδ8 ἀθ8 Βαιθδ ὅογ Μη) 6η) (108 γιϑιοϑογογιθην ἸΚήγιο5, “ Θιύσαπρθ. 

θ᾽ Μαθ.- Ναῦαυν  ββθηβοι. ΟἿαθθο ἃ, Κα. Αἰκοᾷ. 4. ὙΥΊβθθηβοη. Ζ. θη. ,, Βᾶ. ΤΥ̓ΤῚ, 

Τ ΑΡύ,., 1868, --- γοαϊ ρυγθ ϑ πτσκππ᾿Β ἡαρμαὶ οὁΓ ΠΙϑέοίογυ, 1872, ». 842. 

Κπαῦβε ὟΥ., Παρμαβιιοῖ ἄθγ ηιοηβοἠοθοηρ Απαϊοηυΐο, Βὰ. 11, 1879, 5. 887. 

. ΤΆναππ Οὐ, {σοδ6)" ἄφγν “ Μηβοιέῖνιδ. οὐ ϑιοιιανγῖδ ογῖ8.,,., “ ΜΘ Ἰοἰ πἴ56Π16 ΦἈΠγΡι6}ι-Ζο ὕβοιιν, ἃ. Κα, Ια. 

Οθ56 1150}. ἄθρ Αθυχίθ ἴπ θη. ,, 1861. 

. Ταρούβι Ε΄, Α., Τγαΐ!ό (68 ναγἰαΐίογ.8. ὅτι 5,5 δηγι6 ἡιμιϑομίαΐγ6 (6 Τ᾿ μορυῆηιθ, ἴουηθ 1, ». 18, 1897. 

, Τανινι Β᾿,, ϑϑάϊα αὐδερἸϑιιφίοηιθ (οἱ, ἐδϑϑιιίο οἰαϑέϊοο ἐγ ναγὶ ογφαγιὶ αοῖ, ὁογρο τῴπαάηὸ (1" Νοίδ), 

ΦΤΙΟ Βρουϊπιθηία!θ - Αγυομγίο αἱ Βίοϊορία,, 1890, ἴμθο. 4. --- Υ. Ῥγθ ΓΙΝΙΝῚ, Πρ ἐἶδϑιν 

διαδίίψιια, αγι5 168. Οὐ ψαη68. εἴν 607}8. Ἰηωηαῖη, {15 Μόμιοϊνθ), ἤρ.. 1. 1900, Τατῖη. 

᾿ Τβόπκα ΗΊ,, Τύο Πιοϊοπογυογ ἄρ ἀογιησοη, 6)" ΜΠ αἸζρρονν οῖνη, γιϑιιγοθογογνθγν, ἰγιογην “ ἨΈ Ντα 
Ὰ ὃ ὡ 

πὌ. ῬευνΡμμ 5 ΖΘ 5 αυ Ὁ Ἐ, γαύίοπθ116 Μοαϊχίη ,, Π1 ΤΠ ., Βα, ΧΥΤΙῚ, 1868, ρ». 188-192. 

. ΤΡ,, 16 Απμαϊοηυΐο ἄθβ Μορηβολθη, ΤΠ Βᾶ,, ΤΠ Ανῦ. (Κορἢ). Τύθίπρθι, 1867. 

ς ΜΑσΑΙΠβτθε Α., 44 ἐοα -ϑοοῖ; ὁ ᾿πώπαρ Αηαίοηιῃ, 1889, Ρ. ὅ87. 

. ΝΕΟΒΤΑ Βασι Ο., {ον ἀοην ΓΑ ρροηϑαμην δοῖρν, Μη ϑοἤιθλν, 86ἴγι6 Βαῖι, 8θῖη Πρηψιυϊοϊρεμνις 

μη 8οΐηε Βοφιάιηῃ, “«οπαίβοιιθ Ζ6 ὑβομνῆν Πὰν Ναύαν νυ ἰββθμβομαῖ. ,, Βα. ΧΧΙΧ, 

Ν, Ἐ. ΧΧΊΙ, 189ὅ. ἷ 

. Ορρπν Αι, Πρ γιοῦ, αν υογ'αἹοϊοἠιογάοη. τι γοϑπορίϑοθοη, Αναίοηνΐο ἀον' ΤΡ γ οἹ λον" η. 111 ὙΠ61]. 

(Μπαμπά 16), Ρ. ὅ8, 1900. 

. Ῥμαπεαλὺχ Τὶ, Τὐϊριῖρο ἐἰΐνογ" αὐδ Τιρρογινννιδ]ριεϊαύειν" 6)" διαιισοὐιέογονι. Τπατιρ;. Τιββουῦ. Βουπ 1884. 

, Ῥορνύββοζκι ὟΥ., {76} 6)" 6 Βοφοϊησοην 7" χιιον  οϑ γοἰ ἔθη, ΜΠ δ]ροῖγν σιώνν Ῥαρϊανγ]ρὔγ"ρ6)" 67" 

Τηρρορλανί, “ Αὐομῖν ἔς ΤΠ] Όβις. Απαΐ, ,, Βᾶ. ΧΧΧ, 1887, ρ. 527. 



45. 

. Τρ, {7εῖογ' οἱγεῖσο Ὑ᾽αγίαϊίονιον, 6} Οἱ 

. 

« 
ΒΙΟΘΒΈΟΘΗΕ ΜΟΒΕΟΠΟΘΊΟΗΒ 501, μυβοῦμῦβ ΟΟΤΑΝΕΟ-ΜΌΟΘΟΒῸΞ ΤΑΒΙ ἢ 89 

. Ῥορονβκυ 1, ϑοϊέσσο ἀοΙ  απαίονιΐα οοηιραναία ἀοῖϊα ηιμβοοϊαύμγα αοοίαίο αο}᾽ Τ]οηιο ὁ ἀορίὶ 

απίηιαῖϊί (ἴπ γτι580). Κίον, 1888, 

. Τρ., Κϊοοροῖνο ϑεἶϊα τιιδοοϊαίινα ἐαροίαϊο αοί, « (ργοοσοίνιδ., 6 σοηηρογέαηιθθίο «οὶ 2167 00 ζαε- 

οἷαῖο ηοῖϊο δίοβϑο (1π τα550). Κιθιν, 1890. 

. Το., 16 ηνιϑοῖο ἀ6 ἴα [αθθ οἴιος τὴν ἡδργθ Αοἠαηέὶ, « ΤΡΑΒ γοροϊορὶθ ,, 1890, Ῥαγβ. 

. Το., 1 ημιδοοϊαίιγα, 5οἰἐοομέαγθα ὁ ἴα γεϊαξνα ἵηηογϑαφίοη οἱ Ογαης (ἀπ τβ8ο). ΤΌυηβις, 1898. 

. Το., Ζιω" Τηἰιοϊοϊροϊι νι 5) βοή οί 05. “ Νορνιι5 ζαοίαϊήδ. , Ῥοῖγι Μορϑβοιοη, “Μουρμοίος. 

Φασρυοι,,, Βᾶ. ΧΧΠΙΙ, 8 Η., 1895. 

τοϊιἐθηνιιαἤροῖνι δοΐην Μγιδοΐνθηι τρια ἡἢγὲ Βοαοηψμγιῃ Κ᾽ 

αϊο Μινυ, “ Ταϊθγπαῦ. ΝΟ βου! ἘΞ Απϑύ. ἃ. ΡΏΥΒ10]. ,, Βᾷ. ΧΙΝ Ἢ.- 8-9. 1897. 

. Οὕὐλιν, Πϊονοηέϑ οΥ Απαίοηιν (68. ὈΥ βσπάβιπμε ἃ. ΤΉΛΝΕ), ν᾿ ΤΠ, ραγὺ τ ν. 590; 

. ΒΑσβμκ Α., Πολνϑιοῖν 67 Απαΐοηνῖε 08. Μδηβοίοη, Βὰ. ἘΠΕ. 290, 1597. 

. εχ Η,, Τῶν Βοίδγαγ σιν" ἸΚοηηἰηἷ85. ἀ65 Μη δ]ρϊαίμν" (67 Μιωιάβραϊο ον Α ἤθη, “ Μουρβοῖοσ. 

Φασραοι.,, Βᾷ. ΧΙ, 1886, Ρ». 270-288, 

. Ῥοματι Ο΄., Τγαϊίαίο αἱ αποίοηυία αοἰηποηιο, Ρ. 111, Ρ. 618. 

. Ἄου 5. Ῥι. [6 ημιβοῖο οὐιοιαῖγο ἄθο5 ἴδυγο58. Τμὸβο ἅθ Βογάθαισ, Ν. 28, 1890. 

. Βσαι Οἱ, {{6Ὅ0γ ἀἰο Οἰοο ον δηννι8]οαέι" 0 Παϊϑαῇίοη, “ ΜΟΥΡΒΟΙ. Φαμυρποῖ.,, Βᾶ. ΧΙ, 

Ἢ. 2, 1885, 5. 242-816. 

. Το,, {]η ον ϑιοἤρ ργθην {ἰδ 6." αἰο (ἰφϑἱοἸιἐδηνιδ]ριοϊαίνν" α16)" ῬΥἱηναίθΉ. Τιρραὶς, 1887 (μι. 8 Τα ῇ). 

. Τρι, Πῖο υοθν Ἐοϊαϊὴδ ἐνριολυϊγέον ΜΠιδιροῖη, ἀθ86 Ἠαΐβ68, Ναείρονιβ εὑ ὅ65 ϑοϊία!οῖ5. οἴγι68 

“οῖφοη Οογίϊα, “ ΜονΡΡΙΙΟ]. Ζαμνίιοῃ.. ., Βᾶ. ΧΙ, 1887, 5. 459-629, 

. Το., 1. Παιηνδίροῖη, ἀο5. Μοηοί» θηιθη. 6π8, 189, 

Οβτπρα Α., ἴ]οθογ" ἄα5 “Τιμφϑογοιμίιη. Ἰαθὶϊ διμρογίογῖϑ., τριϊᾶ αἱο Ζοίέονγι 67" 1,}θ»,8ο]ι] ον"), 

ὦ Ἀπαξοταίθομθ Ηθέβθ,,, ΧΙ (ὅο]. ΧΙΠ, Ἡ. 1), 1899, 5. 69-96. 

βμάυα α΄, ἔσονον" αἱα (ἰοβἱοϊιβηννβ]ρ αὐπιγ" οἰγιῖψον" ῬΥ να θη (να υονσἰοϊο]οηἀ-απαἰοηυΐϑοῖιο 

ϑμμαϊο). Ταδαρ.- ὨΙβϑονῦ. Μάπομοη, 1888, 

1. ΤΏστυν ἴ., Τγαϊίαίο αἱ Απαίϊοριία πρναρα. Ὸ]. 1: ΜΙοΙορίδ, Ρ. 77 (Τταδασίοπο ἰξα]απα ἃ] 
» Ε 

Ξρβεινο). Τοσῖπο, 1900. 

. ψανοιχῃ 7. Β., Προ νον οἶν08. ἩΙΟΥῬ]ΟΤ Οὐ Δ065. 8107) 168. ἡ)! 80198. ὩΜ )Ἴ4Έ168. ἐΓΠὸβθ. 6 Βογᾶθεισ, 

Ν. 49, 1889. 
᾿ΥΒΗΤΗ μια Εἰ., [06 ἴα 5έγιιοίμν6. ἄμ ϑογα ἰἰδγ6 (8 ἴα ἰδυγθ ἀνὰ αἰἶνεγ8 ὥφε8, “ Αὐομῖνθ5 

σόπέναϊθβ 8 τηῤᾶάθοϊπθ 1883, γο]. 1 (ὙΠ 5βόνϊθ, ἴοπιθ 11), ρ. 899-408, 

ΟὙΥΙπραπθππιν Β.., Ογἥηανγῖδδ 6)" υον οἹοϊο]ιονιοη. Απαϊονεῖο 6)" ἩΓγθοἸ  ιέεγο, 1884. --- ΤΥ Αυῇ,; 

1898, ν». 148-145. 

Ὑ)οοΡμλν ΕΡΡ, Ον βἐγἱαίοα τυ ϑομῖαν ΕἾ Υ 65. ἐπι {16 Β[οίνι, ΟΥ̓ 116 ἤτηηαη Τάρ., “ ΟὐδΥ ΘΙ 

Τουγπαὶ οἵ του ΒοοΡΙοα] βοίθποθ,, γ0]. Υ, Ρ. 89. Τιοπᾶοπ, Ταππανν 1857. 



60 ΑΙΒΌΝΘΟ ΒΟΥΕΒΟ --- ΒΙΟΒΗΟΗΒ ΜΟΒΕΟΙΟΘΊΟΗΕ, ἘΟΟ. 

ΡΙΒΟΑΑΖΙΟΝῈ ΕΠ Τ1Ὲ ἘΙΟΒΕ 

ΤἸΝΡΙΟΑΖΙΟΝῚ ΘΕΝΈΒΑΙΙ: ὁ οτῦθ, 2) τηπιθοϑδ, Κ6 [ῸΠΊΘΟΙ σαγθυποϑὶ, Κ᾽ [Ὁ]Π16011 βϑιηρ] οὶ, Ρ σοπὰ αἱ 

Ρ 
17, Ὁ. ΤητιΒ0 ]τι8. ΟΥ̓Ό]Ου]}15, 20 8. τυσπιβοῦ]8. απδαναῤτιβ. 180 Βιι ρου οΥ 5, 7, 4 11 γηβοΌ]π5 α. 
ἸΦΡ1 Ἰπ θυ Ἰου 8, 2) ὁ 8. Τατιβ τι5. ἱ ΠΟΙ βί γτι5. ΒΌΡΘΙΊΟΥ, 72) ὁ ὁ τη. ᾿ποϊϑίντιβ ᾿Π δυο, 2, ον} τατι- 

ΒΟΌ]ΌΙΒ. ΟἸιαΠθ0-Ἰητθ 8118. Δ ]], 7. 8. ἸηΒ 8061] ΓΘ. ΒΌΡΘΙΪΟΥΘ, αὐ ΥΓΟΥΪα ΘΟΙΌΠΑΥΙα,, 06. γοπῶ ᾿ 
ΘΟΙΌΠΘΙδ, 2) ΠΘΙΎ]. 

βαρ ΙΟ, 4΄}Ρ' 50 Ἰἰτηϊνο δπίθυίουθ, 2}'' Πἰτηϊδθ ροβύθυϊουθ, οἵην σῇ ἰδηᾶο 16. τηποοβθ, 8 

Ετα, 1", ον (ὁ 49. 8ππ1). ϑϑχίοπθ βαρ: ία]θ 468] ΔΌΡΥ ἱπίθυϊουθ, ραυίθ Ἰαΐθυα]8 (ΜΊοτοβο. 5θηι- 
ῬΙο6 Ζο58. Οο. 20). α λαβοῦ! ἃ 6] τι. οαύδηθο τασιθοβο ἱπητηθαϊαἐαηηθηΐθ βορριοθηθὶ ἃ] 
ἄθυτηδ 6118 σοπὰ αἱ ὑγδηβίχίομθ 56 η28 ἱπίθυ ροβίζίοημθ ἃ] [Ὡ801 οὐ] ΘΟ] δ]. 

Ῥια. 25. Ογηορίἠηθοιιδ πον (ὁ αἃ.). βϑχίοπθ βαρὶθῥα!θ 461 ΙΔ ΡγῸ βαρθυΐουθ, ραῦίθ Ἰαύθυα]6 (ΟΡ. 
Ζ6ῖ58. α΄. Οὐ]. ὁοτηρ. 6) - η1 ον} [αβοὶ ἰπ θυουὶ βαρ θα} 461 τι. οαὐδηθο-Ἰθο080. 

Μτα. 85. Ὑ68ρ6) 1110 γγυμεν"Ἴγι18. ϑϑχίομιϑ βαρ! ῦα]6 ἃ6] ἸΔΌΡΥῸ Βαρθυῖουθ, ραγύθ ἰαῤθυα]6 (ΟὈ}». αἷ΄. Οὐ. 12). 
ὦ; αἱ βθγ6 46] πυῦβοοϊο απιδᾶγαϊο 8118 οαΐθ 94 811 τυπθοβα, οἷο ΟἹ απ 016. σαι ἀοτίρανο οὐτὶ- 
ΘΟἸ]Β 1. 

Τια. 4“, Αγίμασασιδ. θεγοραθιι8 (μΘοπδΐο). ϑθαίοπθ βαρ να]. ἃ61 ἸΔΡΌΡΟ 5 ρουίουθ, ραυτίθ Ἰαίθυα]θ 
(ΟΌΡ. αὖ. Οο. 6), 718. Τηϑ 8661] 6. ΒΘ. ΡΘΙΊΟΥΘ. 

Ετα. ὅ", Μηρίοία υκϊσγα» 8. ϑθσίοπθ βαρ] ύα]6 6118 ραγίθ Ἰαὔῦθυδ]6 46] ἸθθγῸ βιιρθγίουθ (ΟΡ. αἷ΄. Οοα]. 
ΘΟΙΏΡ. 6). 

Ετα. 65, Μιι8. ἀθοιιηναγι8. ϑθχίοπθ βοὶθδα!θ 46] ἸΔΌΌΡῸ ἰπΐθυϊουθ, ρασύθ υιϑάϊαπα (Ὁ. αἷ. Οοαϊ. 
ΘοτΏ}. θ): γεοηεῖ [Ἀβοὶ τπδυρΊ ΠΑ} οἱὰ σὐϊραῦϊ, φορεῖ ἴα βοὶ ἸΒο αὐ! 46] τησιβοοϊο οαταπθο-τηπθοβο. 

Ι δια. 75. ᾿ὔχιμια δαϊαϊίι8. Θθαίοπιθ βαρὶθα]6. 4611α Ῥαγίθ τηθᾶϊαπα 46] 1Δ 00} Ἰη ουῖουθ (ΜΠον.. βθιη}]. 
Ι Ζ6155 Οο. 20). 

Ϊ Ρτα. 85. ϑμ5. δ) ρῆα. Ῥϑθαίοπιθ βαρ᾽υθα]θ 4611 ραγύο Ἰαΐθυ]9. 86] ἸΔθθγῸ ἰηϊονίονθ (ΜΠΊοτοβο. βθια}]. 
Ϊ Ζ6155. Οο. 20): ηνο" ἴαβοὶ 461] οὐ ὈΊθοΙαυθ Θη8. γϑηηο ἃ ἐθύπαϊπανθ ἃ] ἄθττηδν 6118. οαΐθ. 

κνσστο»::: πο νων τοτυλοίδοι 



ὙΠ ΒΥΣΒ ΜΕΝ, ΤΟΥ ἐν ὉΕΑΤΕΠΣΞΙΕΣ ΜΡ ΘΒ ὙΣΤ  ΤΜΙΣΝ 

( 6 ὙΝΡΕ ἘΝ ᾿Ε ; ΣῈ ἫΣ 

ΜΙΒΟΨΕΒΟ -- Μυβου δ οιξϑπθ0-τπιοῦϑιδ ἔἰκεαοὶ.ἶν. ἀν. Φοίοννκε. ἀἱ ἴδοιῦννο, (Ὁ. ὅς βο. γνγνναϊί δ νυαξ.-- Οὐρὶ 9  Ὅριμο. 17] 
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βλρρτογε τε τσ, Ἐν 

ππ
ττ

-ο
ς 

π
ὶ
 

π
:
 

π
ρ
 

 
Π
Ι
 

 Ὴ
με

Εο
Ὀέ

ἔσ
πἕ

Ὅἔ
οπ

πο
σο

 



πιαασσυι 

ΤΝΤΕΒΒΕΖΙΟΝΙ ΕΙΠΕ ΥΑΒΙΒΤᾺ ΑΠΘΒΒΒΙΟΗΝ 

Ἑ ΒΟΡΒΑ 1 ΤΠῸΒῸ 

ΘΑΒΑΤΤΕΗΙ Ε ΒΙΝΘΟΠΑΒΙΤᾺ ῬΒΟΙΕΤΤΙΨΕΙ 

ΜΈΕΜΟΙΙΑ 

ΡῚ 
Ὶ 

ΕΒΑΝΟΕΘΒΘΟΟ Β8ΕΝΕΗ͂Ι 
Ϊ 

Α ΤΟΒΙΝΟ 
᾿ 

---“ὐὐπσόννονο ς 

] Αρρν»ν. ποῖ Αἀιιβαησω οὶ 9 Βοδδναϊο 1902. 

Τι6 ααθδύϊοπί ὑταυθαῦο ἰὴ ἀποϑῦα Μθπιουία, βούδο 18 Δοποιηϊ 8 Ζίο! 6. ΘΟΥΠηΘ αἱ }γ0- 

δϊοιυὶ ἀοῖϊο ἐριέονϑοφϊοηὶ αὲ νανϊοίὰ αἰφοῦγτοῖιο, δὶ ῬΌΒΒΟΠΟ ΤΑΡΘΤΌΡΡΑΓΘ. ἴῃ {18 οδθροΓΙΘ: η 

15. Τοβηΐξο ἴῃ ἀπὸ 3, ἄπθ. ὁ ρἰὰλ ναγιθυδ δἰ ΘΌΡΊΟη 9 ΤᾺΝ Ἐὐῷ 4 τηθάϊαὔθ σου ὑϊ 

Ιοῦο οαγαίίονὶ, ἀούθγιαῖπαρο 1 οδδυθον! ἀ6118 ναι ϑυὰ ἃ Σ΄; --- (ρ --- 1)» ἀϊπηθπβίοηὶ δὰ 

6586. ΘοΙμΠΠ6, Βιρροβῦο ὁπ 16 ναγιϑυδ ἀδύθ βίϑῃο ἴῃ ῬΟΒΙΖΊ0Π6 ΒθπθυΙ δ. 

95 Ποῆηϊίο Κ᾽) ..., ΚΟ) φοΠ16 Βορῦδ, 6 βϑιρροβῦο 0186 ἴὰ ἰοῦο ἰπίθιβθΖίοηθ 8 

Σζ, --- (Ὁ --- 1)» προς 5] βρϑζζί ἴῃ ἄπο ραυθϊ, ἀββορηδῦ 1 οδιΌ ΠΟ} αὐ πὰ Ῥατίο, 

ἀοὐουτηΐπδιθ 4661} 4611 αἸῦγα, 6 1 οαταύθου! ἅ611 γανιϑῦδ, ΘΟΠητιη0 8116 ἀπ ρδυθ. 

85. Ποῆηϊξο δποοσα ΓΚ), ..., ΚῈ} δοτηθ ΒΟΡΓἃ, ΒΡ ροβῦο οἷν 9586. ΔΡΌΪΔΠῸ ΘΟΠΊηΘ 

ἀπ. ραρίθ αἱ ἀϊπηθπβίοπθ ἢ} Σζὶ ---ἰρ -- 1)», ἄ6 118. 4816 βίδῃμο ἀϑβθρηδῦ 1 οΒΡΑΟ ΘΙ, ' 

ἀοθουιηΐπανθ ἱ οαλαὐθυὶ 46118, ραῦύθ ἃ Σζ,--- (Ὁ -- 1)» ἀϊπηθηβίοπὶ Ὁ] ου] ΟΡ θη 06 ΘΟΤΏΤΙΏΘ, 

6 ἱ οαταξέου! 6118 ναγίοὐὰ οοπιαπο 8116 ἄπο μαι. ---- 1 ΡΡΟΌΪΘΙΩΙ αἱ απθδβύδ οα θρονί, 

5] ῬΟΒΒΟΠῸ ἀπο. οἰΐδτηδγο ργοδίθηυὶ αἱ δηιναίθηϑα. 

51 αντὴν ΒΘΠΊρΓΘ Αἱ ταΐτα, Π6118 ΤΙΒο πίῃ θ 61 ῬΡΓΟΌΙΘιαὶ ἀ᾿ ̓ πὐθυβοζίομιθ, αἱ οὔὔθηθιθ 

ἐουπηο]6. ἀογρξυο, τι6116. φα8}}1} πο») θη ραγϑοαμο Ἡμμ))6γ1 ἴα οὐ ἀομηϊφίονο ἀὐρονάα ἀαίΐα 

ὁοηϑὶογαφίομο αἰημμίαμοα ἀοῖϊο νανγιοίὰ ὙᾺ), ..., ὙὉ) ἀοῖϊα φιαϊὲ 8ὲ δὐιιάϊα ἴο ὑμέθγ 86θαγ 8, 

για βοϊἑαμέο γιρμονὰ οἶν6 οἱ ἀοβηίϑοαηο οοηϑιἀθγαηἄο ΒΒΡΑΒΑΤΑΜΕΝΤΕ ἰ6 ϑιάοίίο υαγιοίὰ. 

Μίδηξοπθπᾶοοὶ 6611: ἃ ααθϑῦο ργοροβῖθο, π61160 Δρρ! δ ζίομϊ ὑγΟυΘΓΘΠΙῸ ΒΘΙΏΡΙΘ Βρορ!αῦθ 

1ὰ φαθοξίοπθ ἄμ ]1α ϑ8 νοϑῦθ αἱ ργοθίθμηα ἀ᾿ Ἰπ ον βθζίοηΐ. 

Ῥρι' ργοοθᾶθιθ οοπ οΠίδυθΖζα 8] Οδρίθοῖο ῥυίπιο 51 Ῥιθιπθύίομο ἃΙσαηθ σοηβί ἀθρα- 

σίοπὶ βοπθυΆΠ} δα οαγαὐίουὶ 46110 νανϊϑθὰ, ΔΙ ΘΌυΙΟΠ6. 6 5.116 ἸΟΤῸ βίῃρο!ανρι δ ρνο θυ ῖνο. 

Το βἐπάϊο 4ϊ απθϑῦθ βἰπρο αν θὰ ὃ ρροπηθηῦο αἱ ὑδ]θ ἱπηρογύδπσε, 6 (816 ναϑύϊὰ ἀδ 

ΠΟΙ Ῥούθυϑὶ οϑυῦο ἈΡΌΓΡΒΟΟΙΔΥΘ 60 ἨΠ 8010 ἸΘνΟΙΌ, πὸ 5060ρ0Ὸ Ῥγθοῖριο Αἱ απθϑύα Μϑιηουα, 
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ὃ 4α6110 Αἱ ἀρργοίΐοπαϊρο απϑϑύϊομι αἱ 8] παύανα. ῬσΘ τὴὶ βθιηρτα 6. ἀπῶ ἀπϑίοῖ9 

1χᾳ60 ροϑϑᾶηο Ῥοῦῦδι 6 ἴῃ ργοροϑίῦο 16. ὁοηϑι ἀνθ Ζίομὶ (6] ὃ 2, ονϑ, δα 98., 81 ἀθύθυτηϊμιθ 

Τ᾿ορἀϊηθ. 4611. νωγἱοίὰ ἀοὶ ρινιεὶ ἀορρὶ ἐργοργῖ αἱ ὑπὸ απδίβίδϑι ναριϑυδ Δ] ΌνΙοδ. 

{ππ δύο πούθνοϊθ το αὐϊναιηθηῦθ 8116 β'προϊανιυὰ 4161160 ναγὶϑυδ ὃ 406}10 βορηῃδϊαΐο 8] 

8 8, ὁ86 οἷοὸ ὑπὰ Κῇ, ραϑβδηΐθ Ρ61 ὑπὰ Κὺχ, (απϑηᾶο ἢ 6 ἢ ΒοααΙθῆπο δὰ ἀη8. οονία 

ἀϊδαραθρ] δηΖι) ὃ ΟὈΟΙραύα δ ἄνθγθ, οἰύγθοπὸ πρὶ ραμΐ ἀορΡὶ ἱπηργορυῖ, θη ῃθ ἴῃ 

Ῥαμύϊ βϑιηρ!ῖοὶ αἱ Υῇ,, ἀοὶ ραμῦ! ἀορρὶ. --- Ναύαγρα!τηθηῦθ ἢ61 ῬΓΟΌ]Θμλΐ ἀ᾽ Ἰη ο βθζίοηθ 

ααθθύθ ὁομϑ  ἀθιδιζίομὶ οἱονᾶπο Θοπἐϊηϑηηθηΐθ, ΘΟΠη6. ριιὸ νϑάθυβὶ, δι 68., ΠΘΡ11 βυ]αΡΡὶ 

46] 8 9. 
Τη απθϑῦο Ἰαγοῦο ϑοοϑύθ 10 ΒΘΙΊΡΙΘ, ΒαϊνῸ πϑὶ οαβὶ ἴῃ οαΐ Θϑρ!Π οἰ απηθηΐθ δὶ ἀἰοηϊανδ 

ἢ οοπύτατίῖο, ἴα ῥἱὰ διηρῖθ οΘοποθζίομθ αἱ νϑυϊϑῦὰ, 8] σου Ίοα (5); Θοβὶ 41 Οδριίοϊο βθοοηᾶο 

δὶ ὑγαύναμο ἴπ ὑαύδα ἴὰ Ιοτὸ σϑηθγα!ὐὰ 1 ῬΥΟΌΙΘταὶ 4611 15 οαἰθροσδ 6. νυιϑύδ α88}- 

βἰδβὶ, 6, 5ρ610, ΠῚ 51 νουγὰ αἰ ΒθοποβοθιῸ ὃ. 4611. ὑγαύναζίομθ ὑπϑ συ ϑηθ βοηιρ]]οἰὰ, 

αἱ ἐροπύθ 811 Ἰδυρῆθζζα 4.6] γϑβαϊδαῖο. 

Τὐδϑπαποίαθο 46] Ῥσόθίοιηδ 46116 1 θυβθζίοηὶ ῬΓΘΒθ ὃ ῬΟΘῸ βούδο ὑηδι [Ό πὰ ΘΟΒῚ 

διηρία, θοπιθ ΔΡΟίδπιο ριθβθηίαθο ἴῃ ῥΡΙποῖρίο, ὃ Ὧ6] ΟΑρομβαῖι; 6 αἱ οἷὸ ἴὰ ἔϑαθ ὑπὸ 

Ἰούνοσα. ἀϊγοῦύνα 4] ρτοῖ, 5Βσμπ 16] βϑύξθια το 46] 1885 (ἢ). Τὰ ἀὰ6118 Ἰούθορα 11 ΟἝρΟΡ 1] 

Ῥϑιῖα ἀϊ ὑπ Νοῖδ ἴῃ οαἱ 1] ῬΓΟΡΙΘηγὰ 58 ΘΌ)6. Θοτηρ]θὑδιηθηΐθ τἸβοϊαίο. Μω ἄοροὸ ἰδ 

βυθηθαγεύδ, 588, πιοῦῦθ ΟῚ ἴυγοηο ὑγοναῦϊ οἷιθ ἀϑὶ ἔγϑιητηθηΐ, τϑὶαῦνι 8110 βρᾶζίο ἃ 

αὐϑϑίτο ἀἰπιθηβίομὶ, 1 ἀπ8}1} ἵαγοη Ῥα Ὀ] 1 αὐ Π6] νοΐππηθ ἀ6116 Π]οριονῖο (Ὁ ἢ). Τα Ἰούδαν 

αἰ αυοὶ ἔρδιητηθηθ! ἴδ. ΒΌΡΡΟΥΓΘ 616 11 ΟΔΡΟΓΆ]], δοοϊηρθπαοβὶ 8116 το! αζίομθ 49] ρΡὸ- 

ῬΙθιηδ, αἱ αθβαὶ πθ αἰπηϊηῖθ80 ἰὼ ΘΘΠΘΡ δὰ ἀθϑη 0. Τη6221 αἱ τἱσθροα, οἤι9 ὑδοι ϑιηθηΐθ 

διππιθύνοπο τοϑυρ Ζίοηΐ 5.118, παύατα 6011 ΘΩΠ Θοπϑίἀθραθὶ, οοτηθ ἃ 510 ἔθηρο ἴατὸ 

ποίατθ. 56, αϑᾶπαο ἀπ τηϑύοαο ἀΐνουθο ἅὰ ἀ10110 6] ἔγδπιηηθηθ!, 11] ΟἝΡΟΡΆΠ ϑνθθθὸ 

Ῥϑηβαῦο 81 ῬΥΟΘΙΘπια, Ἠ6118. 50δ ῬΡΠΉΪ να ΘΘΠΘΡ]Π ὰ, ΔΥΡΘΡ 6 ἀονιθο οὐδθηθνθ 416110 

Φονυυησΐθ ἴῃ οαΐ, οἸτο δἷἱ οαταῦθουὶ ἄα [αἰ ϑηυτηθγαῦ! (οΥα]π6, τϑηΡΉΪ, 666,) 46116 ναυϊϑίὰ 

οοηῃϑιαοιαῦθ, αυτθθθθΡο ἀογαῦο ΘΟΙΏρΔΙ 6. ἰδ ὀαγαύίουὶ : Ρ. 6. α116}}} οἷιθ ἃ] 8. 1 ομίδ- 

τηθΓὺ οοή, 

(ὦ Οἷν. ὅπαπι, Πιέγοαιιφίομο αἴΐα σοονηοίγία 5ορυ αι ει θηΐο αἰφοῦγθο 8οηερ] σοηιοηέο ὑη]ἰγυΐτο (“ Αὐλπα]1 

αἱ Μαϊοιπαύίοω,,, (2), ὑ. 22, 1894). 

Ναὶ Ῥυοθ]οταὶ ἃ Ἰηὐθυβοσίοπθ ὑγαυθαυ! πι6 110 Το ἸθϑνγγθΉ ἠλδο)" αἷο Αἰφοῦγα (6η) {ϊποαγθη “ΓΛ α»507’- 

γπαϊίομον αἱ ϑατμον- Ἰπρυρε (Ζυγοῖθο Δαῇ,, Πιοϊρῖρ,, 1877, ρα. 814. 6 566ρ5.), 5] ΒΡ ΟΠΘ ὁΠ6 16 ναυγϊϑίὰ, 

οοπβϑίἄοναθο βίαπο ἀθῆμῖξο οἰαβοῦθα οοτπθ σομηρ] οἷα Ἰπθουβοχίοπο αἱ ἴουταθ. 

(Ὁ σδυ. ὅπακμ, οιφι ἑᾶρο αὶ Ἐπίον Οαρογαϊὲ ἐπέογηο αἴ! φιραγεϊοθιο ρίαηο (ἡ Απιμαὶὶ αἱ Ναξθιια- 

ὅϊοα,., (2), ὃ. 20, 1892). 

(Ὁ Μομογῖο αὶ Οφοριοίγία οαϊδο ἃ Β, ῬΘΙ]θτᾶπο, ΝῸΡΟΙΊ, 1888, 1 ἔνατητα θη αἱ ἀ018}1 51 1106 

π6 ὑθϑίο βοπὸ ἰπὑϊο]αῦ!: διεῦίο δρασῖο αἱ ψιαίίγο αὐηιοηδιοηϊ. 
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ς 
Ε ᾿ 

ἐν 1 
1} Ϊ 

ΟΑΡΙΤΌΠΟ ΡΕΙΜῸ ᾿ 

8 1. Οδγαύθουϊ αἱ ἀπὸ γαγϊθύὰ ΔΙρΘΌυῖοδ.. ᾿ Ξ δ: Ἂ Ἢ Ἶ Ἶ ΠΥ Δ ὅὴι 4 Ϊ 

8 2. Ι αἰοαπθ βἰπροϊανῥὰ Ὀγο]ούῤιγθ ἄτιπα ναυϊθυὰ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ θ Ἰ ῬΓΟῚ 

8 8. Ῥοῖ ραμθϊ ἄορρὶ οἢθ 5 ροΠΡΌΠπο δα ππὰ γαγ]οίὰ, ἘΠ ας Ὁ Ἢ ΒΟΡΤδ : ; 

πη ΑἸύτα γαγιθυδ, ΤῈ οαἱ ἰὰ ῥυΐπηα ἀθΌ θα ῬΆ55878. ᾿ : ᾿ : ᾿ Ἂ Ι 

8 4. Οδναίουϊ ἃ Ἰγηπθυθίομθ ἃ πῶ ναγὶϑίὰ ἴῃ πη ᾽ τα. ο Σ Σ : ᾽ Ε Ἂ ] 

ΟΑΡΙΤΌΙΟ ΒΒΘΟΌΧΡΟ 
] 

8 ὅ. Οδγαύνου! ἅ6114 γαυϊϑίὰ, σοιηρ]θία ᾿πίθυβθίομθ ΑἹ ἅτιθ ὁ μἱὰ αἰΐγθ. “ Γ ὃ 19 ͵ 

ὃ θΘ. Αρρ]1οαζίοηθ 8] οαδὸ 1 ππᾶ ναυϊθύὰ οοτηρίοΐα ᾿πίθυβθχζίομθ αἱ [ΟΥπὶθ ν: 26 Ϊ Ρ Ι 
ὃ 7. Τι8 οἴδϑϑὶ 6 ἵ οδὰϊ ἃ Ἰπηταθυβίομθ ατιπὰ γαυϊϑυὴ ἴθ ἀπ᾿ αἸύγα οοτηρ]θία ἰπὐθυβθζίομθ ἃ Ί 

ἴουταθ.. ᾿ τ ὸ " ὁ ἕ Σ τ Ἶ ἡ : ἶ ᾿ Η 28 1 

} Ϊ 
ΟΑΡΙΤΌΙΟ ΤΈΝΖΟ 

ὃ 8. 16 γϑίβχίομὶ 16 Ἰορᾷπο ἱ οδυδΟθθυ! αἱ ἅτιθ οπγγθ 666 ἰηβίθμιθ σοβυϊαΐβοοπο 1ὰ ΘΟ.η- 

Ῥέα ᾿πύθυβθζίομθ αἱ ἄτι γαυϊθίὰ, ἥ ὃ ᾿ 29 ' 
᾿ Ὶ 
8 9. ΒοΙασίομὶ ἔα 1 οδυαὐ θυ! ΑἹ ἅπθ ΒαρΘυἤοῖΘ ὁΠ6. ᾿π5]6η10 ΣΝ ἰριοσηῦ " ἜΡΙΙ ] 

Ἰη ουβθϑίοηθ ΑἹ ἅπθ [ὈΥΠπ16 π6}]}0 8... ᾿ Ξ 88 

8 10. ἨδΙ]αχίοπὶ ἔγα 1 οαγαύίουὶ αἱ ἅτ βαρθυῆοίθ ΟΠ. ᾿πβίθυηθ ἐπα Ἢ ΠΣ ᾿ ὀδδεια 

ἱπίθυβθζίοπθ αϊ »" --- 2 ἴουτηθ Π6110 8, (»"» 4) 5 ἡ : ἐ Ε ζ ἐ᾽ 89 

' 

ΟΑΡΙΤΌΠΟ ΩΟΆΚΤΟ Ι 

8 11. Νύμπηογο ἀθὶ ραηθ! ἴῃ αἱ 51 βθοᾶπο ἅπθ γαγίϑῥὰ Θοπυθη θη θηηθηΐθ θϑῦθθθ ἤπου] αἱ 
᾿ 

ὉΠ8 ΘαΥγα Ῥ61 οἷν 6558 ῬΆΒ58Π0 60 ἄδίθ πιο] θρ]] οἰ ὰ. ὲ ἢ ἢ 45 

8. 12. Οαταύθου! 6118 οσγα ἵπ οι 5] βθοῦπῸ 7"--- 1 ξΌΥΠη6 416110 5, (7 » 27) πος, ἃ τππὸ Μη 

ῬΘΥ οἱ ρᾷββᾶηο. --- ΝΌΠΠΘΙΟ 6] ραμθ πὶ οὐ] 51] 5θ08 0 7) ἴΌΥΤ6 ἔπουΐ αϊ ἀπὸ Μὼ 

8] 6556. ΘΟΙΔΠΠΘ.. Ἴ ν 46 

8 19. Νάχηργο ἃἀθὶ ραηῦὶ! σομμιηὶ ᾿ Υ τὐκμῖος τὰν 5, πος αἱ ὉΠ Μιδῖ, ̓α ἜΝ Ῥ61 οαἱϊ 
ἉΙΟστΘ αἱ 6556 ρᾶββδπο ἀορρίδιμθπἑθ 6 16 δ] γ6 βθιῃρ]]οθιηθηΐθ. " ἐ Ἶ δ 
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ΟΑΡΙΤΌΙΟ ΡΕΙΜΟ 

8 1. -- σαν αγίονὶ αὐ τὰ υαγλοίὰ αὐσοῦθγήοω. 

1. --- Νοὶ δϑούδιαμπιο ἃ ἀθβηϊχίοπθ αἱ ναγἱοίὰ αἰφχοῦγίοα οονύθησῦδ, ἢ6118, οἸαββίοδ 

Τηϊνοαμιοῖοηθ 46] Ῥγοΐ, ϑβόπε, ΝΘ βοριυίο, ἔτ 16 ργορυϊϑία 6116 51 ἀθάποοπο ἅδ᾽ 416118 

ἀοἢπίΖίοπθ, οἱ βουνὰ ῥἢὰ ἐρθαπθηθθηηθηῦθ 11 ἔαθῦο οἶθ ἀπὸ νϑυ!ϑύδ ἃ ἢ αἰ πηθηβιοηὶ, Κ', 

ὃ βοοδύβι ἀδ ὑπὸ 5... ΘΘΠΘΡΙΟΟ 616] ξ1ὸ βρδζίο 3,, ἴῃ ὯΠ ΠΕΠΊΘΙῸ Πηϊύο αἱ Ῥιη}], Ο16 ΠΟῚ 

γϑυῖα, τηαύδπο 1ο 5,... ΟΠ] ΔΙΊ ΓΘΠηΟ, ΘΟΠῚΘ 5] 511016, ογγι6 46 118, ναυϊοῦδ, ααθϑῦο ΠΌΠΊΘΙΟ, 

6 ἴο ἀθῃούθγθιηο 00Πη. ρὺ Οα ΘΠ0116 000 ὡρ. 

Τῃ ἂπ Ῥαμΐο βρϑῃθυῖοο ΑἹ ΚΓ 1 ὑϑηρθηθ 81 ΤΠ] ΟΡ ΠΟΙ ὑγϑοοίαθ βορτὰ Κ' ἃ 

ῬαΡ γΘ ἄδ απ] ραηῦο ΤἸΘΠΉΡΊΟΠΟ ἸΏῸ ΒρδΖίο 8. ὁηΠ6. ἀἰοθϑὶ ἑαηροηίο ἃ Κ΄. Ἐΐ απἰπαὶ 

ἰπβίθπηθ 818 Κ᾽ βοῦρὸ ἰὰ οοπϑίἀθυϑζίοπθ 4618. ναοῦ, οοὐ ἀθ᾽ βᾷοὶ 8... ὑδηρϑηί. 

ΟΠ υοιηο οαγαίίογθ (αν, αι», .... αι) αἱ ΓΚ Ἰ᾽ογάϊπθ ἅ6118 ΜΠ Ἰὰορο ἀθὶ ραμὺὶ ἀϊ 

οοπίαϊνο ἀθΡ11 5; ὑδηρθηῦ ἃ ΚΓ 6 βοἀαϊδβίδοθη!! 811ἃ οοπαϊσίομο ἰοπάἀδηηθηῦα]θ (αν, ...» ἀκ), 

οϑϑῖα ἃρραγύθπθην 811 ἴογιια ἰοπἀδιηθηΐα! 6. [αρ, α1» ....ὄ αι] (ἢ). ΒΙσοοΙηθ. ρΡ πὰ [1] 

ἅ6110 5, βἴϑοθτθθ π6 118 ἕογιηδ [05 αἱ; ...» ἀὄκ] ὃ σομαϊχίοπθ αἱ βρθοῖθ 

κ 

ὦ Ἐ ηΞ ἡ ει) Σά; 
ὥ 0 

Βαγὰ: 

ες: Σα, ἜΤ }6-Ε8)---Ἐ 1). 

{]ιἰὶ οαγοίέονὶ αἰ Κ᾽ 51 ἀϊγσϑῆηο α16}}1 Ρ61: 1 ἀπ8}1} ἰὰ 1, ὁοΥἸβροημαθηΐθ γυἱ ἀπ θϑὶ 

δ ἀπ ΡΤΌΡΡΟ αἱ μυμῦ (ὦ ΞΞ 0). 

56. 0556. ὧἱ « 7, ΒΙσθοῖηθ Ῥ6Ρ πη [1] 6110 8, σίδοοιο ἴῃ ὰη ἀαΐο [αι] ὃ ὁοη ἀϊΖίοη0 

αἱ βρϑοῖθ (ᾧ -- 1) (ἡ ---αι), οββία αἱ βρϑοὶθ πιϑρρῖονθ αἱ ᾧ, πῸη ρούγΘΌ6 ϑϑιβύθυ δ ΠΘΒΘΊη 

5. Λαπροηΐθ ἃ Κ 6 δρραρξομθηϊο 8118 ἤρτιγα [ἀ0᾽ ..., α,]}. Θαπαιαθ ἀονγὴ ΘΒ5616 αρξεε 

ΑΔ ρανίτο ἅδ τπ οθεῦο νου αἱ ὁ ροὐγὰ ἀδιβθὶ οθ 511] βραχζὶ [α.] τοὶ αὐϊνὶ 8118 

ΟΠ ΖΙΟΠΘ ((ρ, α1»γ ...» ὧι) 5ῖϑηο. ΑἹ ἀϊπηθη βίο η6. οοβὶ οἰθναΐδ, ὁῃ6 1ὰ οομαϊχίοπο βυδάοίϊα 

58 50η2 Α]0}0 βοἀαϊδία να, ἀ8Ρ}1 5, ἱησοηύλϑη! ἢ6116 γοϊαῦδ τηϑη]θΡδ, 511 βραχὶ [α.] οοΥ- 

Τἰβροπαθηθ ἃ νΑ]ΟΡῚ αἱ ὁ Ρἱλι Ῥί60011 Αἱ ἀ16] οορίο; 6 ααϊπαϊ 56 οἱ νορ]απιο ΡΟΥΘ 
16116 ἱρούθϑι ῬΠ ΘΘΠΘΙΆ1]1 ἀοντθπιο Θη)πθζθιιθ οΠ16. βἰδ 

ἀρου ΞΞῚ τἰ- 5: -- Ὥς, αν ΞΞῚῪ -ἰ 8.-|- ὃ ---ἰ, Στ υΧ, μι τεν--Ὶ, 

(ἢ οπ ϑομυβεπν ἀἰοοϑὶ χογηῖα ὁ ἤσιοα ἐοηααηιοηίαϊο [ἀρ, ἀν; ...» αὄκ], 1 1πδίθπιθ ἀ 6911 δε. ὁ. βδημο 

Θ0η ὯΠ ἀαΐο [9] ἂπ Ῥαπίο οομαπηθ, οοπ ἀπ ἀαΐο [ας] ἀπ γοῦξα,..., οοπ ἀπ ἀαύο [αἱ] πῃ δὲ,...,. 8 

6Πὸ σ᾽ασοίοπο ἴπ ἀπ ἀαύο [ἀκ], ῬΘῚ ορηΐ ναϊοτ αἱ ὁ νϑυϊβοιπάοβὶ ὁΠ6 1ο βραφῖο [ἀνε1] Ῥάδδθδι ρον [αἱ]. 

Ναξαγαϊταθηΐα, 586. 2) ὃ ἴὰ ἀϊπηθηβίομθ 4611 Ἀπ 1 Θηὐθ, βατὰ 0 “Ξ ἂρ « αἰ « α...ἕ « ακ Ξ γ᾽. 

Τὐορρουϑαμ θὰ, 4611, ἀοβπϊσίοπο αἱ οαγαύου! ἀαύα Π6] ἰθδύο βοστιθ ἀὰ οἷὸ, ομθ 11 πυτηθχο ἀθρ]1 

βραζῖ ἐδηρθηθὶ ἃ Κ᾽ 6 βοἀαϊ!βέδοθην δ πη οοπαϊχίομθ ΔἸ υυϊοα απα]ϑῖαϑὶ (παϊ ροπάθηΐο ἄἀὰ. ἀπο] 1ὰ 

086 5 ΠΏΡΟΠΘ ἃ ἢ 8: νοϊθπᾶο οὁΠ6 οοοιὶ 77), 51 Ῥυαὸ Θβρυϊπιουθ οοὰ ἀπὰ βοιησῖᾷ αἱ οαγα ίθυϊ 

Ὠιδὴ μη: 



ὅ ΒΌΙΜΕ ἹΝΤΕΒΒΕΖΙΟΝῚ ΘΕΙ1Ε ὙΑΒΙΒΤᾺ ΑΤΙΘΈΒΕΙΟΗΕ, Ἐ6Ο. θὃ 

Τηθηΐνο ὃ 

ΠΡΟΣ ς πο ΞΕ 

Θ. ΘοΟμθθραθη θη θηΐθ 

α,--Ὁ- π-ον {ΞΘ ΠΣ  ὴν 

Τὴ [411 ἱροΐθβὶ 11 οαγαύθθιθ (ἀρ, α1» ...» 48) 51 πα! σπορὰ 60] 5] Π|Ρ 010: 

φίαρ “1--ν, αἱ τὰ τοῦ ν, .νν7. ας τἰ- ̓  --- ἡ) 

Θ Ῥούγὴ ὅπομθ ἀθῆητϑὶ οοτηθ Τ᾿ ΟΥἀΐπθ 46] ἴὰορο ἀθὶ ραπθὶ αἱ οοηΐαῦθο ἀ6511 85, ὑδη- 

ΒΘηΔ ἃ Ὑ7, ἱ 0811 ἱποοηύνλαπο ϑθοοηο βρδζὶ [58] [ἴὰ Όνπιδ [(0, (1; ...γ ,]. 

ΒΘρ ίδιηο ὑαξΐο 0 1ΠῸ βρδχίο ΘΠ ΘΟ (2, ρϑβϑδηΐθ ρ6} ἴδ ἔμ [ἀρ, α:; .... ας] (ἢ). 

Π οαραὐξθι (αρ, αι; ...7) αι) ἀἱ Κ᾽ ἀρτιδρ]α, ΔΠοτὰ 11 πυμηθιο ἀθ6]1 8... ὑδηρ θην 8118 

ΒΘΖΙΟΠΘ ᾧ αἱ ΚᾺ, ὁ16 ἱποοπύγαπο 18. ἕογιηδ [αρ;, -..» ας] ΒΘΟΟΠ60 βρᾶζὶ [8]; 11 α18] ΠΌΠΙΘΙῸ 

δ ἀπὸ ἀορῚ ὉἸδΙΐ οαγαύθθυὶ αἱ υ, 6 ὁοηθ ὕδ!θ 911 ϑρϑύξα 11 5ΠΏΡο]ο: 

φίαρ -Ἑ (ὦ --- αἡ --- ( -- ὦ), ..., ας -ἰ- (ὦ --- ἢ) --- ( ---- ἀ)), 

Οβδίθ 1] Ἰηθθβίτηο 5: Π]Ό010 οἷ 971 βρϑύξζανα οοπηθ οαγαὀογθ αἱ Γ΄. 81 ραὸ ἀππαιθ ἀϊν9 

ΟἿ. οσριὲ σαγαίίογο αἱ Ὑ 8ὲ ριιὸ γἱγιαγαν 6 ὁοηῖ6 τὐξίηνο Ῥθ1 τπα 8μώ σοι υθη θη 6 5θφϑῖονι6 

ϑραφίαϊο; 6. οι βοοαηο φοηθγϊοαηιθηέθ ἐλ ναγ θεὰ, κι, σαγαὐίογ αἱ τι οογέο δἰγιδοῖο ποϊϊα 

ναγιοίὰ βοφίοηο τσιαρφίία ἐΐ ὁαγαίξογο ἀοἴ]ο 8έ6580 δἱἰριδοῖο ηδίΐα ναγἱοίὰ οὐ φοίίένα. 
88. Κ᾽ ὃ ργο]βζίοπθ βϑῃθυῖοα αἱ ἀπ ναριϑῦδ ΚΓ 4] ἀπὸ βραᾶζίο 8. (υ΄ 7) 11 οαναῦ- 

ἴθυθ φίωρ -τ ἃ ---γ, ...», ας -ἰ- ἢ --- Υ) αἱ Κ᾽ ἀρπδρϊα 1 οὐ ἀϊη6. 49118 ναγϊθίδ, ἀθὶ ραπύϊ αἱ 

οοηξαϊίο ἀθ611 8, ὑδηρϑηῦ ἃ Κ᾽ 6 ἱποοηύγδηῦ! ἰὰ ἴουτηδ: 

[αὐ -Π γ --- υ, αἱ -Ἡ γ' το ὐνο ννο, ας Έ γ] --- γ] 

ΒΘΟΟΠΟ ϑρδζὶ [8], οβϑί 11 οαυύθθγθ: 

((ὑνπ 1. δν με ἐερο ο τ ΟΣ τ τὴν 

616 ὃ 46110 ϑίθβϑο βἰπηθο]ο 46] οδραθίθυθ οοπϑίἀθραο αἱ γ΄. Ὁπᾶθ: Ῥχο)οίέαγηιο φοηον- 
οαηιθηΐο μρα υανἱοίὰ, αν οαγαϊέογο αἱ τη ὁογίο βἱγιδοῖο ποία ργογορίορο τἰσιαφίϊα 1 οαγαΐ- 
ἔθγθ ἀοῖϊο δἰθ880 ϑἰριϑοῖο ηοίϊα ταγνϊοίὰ οσρφοίέϊνα. 

(Ὁ 81 ποίϊ ομδ »"--- )» αν, 6 αυϊπᾶϊ 686 18 οοβὰ μὰ 886η80. ὈΙΆΔΕΙ 1 --- ἃ ἀθποία 18. βρθοῖθ 4611 
ΘΟΠαἸ Ζίοη6 666 8 προπθ ἃ ἀπ [1] ΟὈ ΠΙσαΠ 4010 δα ἈρΡΡαυύθηθυθ 8118, ἤριχα [αρ, ..., ἀκ], ταθηΐγϑ (ὁ -- 1) 
(ν ---ἶ --- ας -ἰ 8) ἀθπούα 18. βρθοὶθ 6118 οοῃάϊχίουιθ οΠ6 5ἼΡΟμ 6 ἃ ἀπ [2] ΟὈΠσαπάο1ο αἃ ἱποοπύγανθ 
ὍΠΟ [2] βθοοπμάο ἀῃ [8]. θυπαὰθ: 

ἅ --- ἃ 3 (5 -Έ 1)0υ ---- ἃ ---- ας -Ἐ- 8). 

ϑιοοοιηθ Ροΐ: 

(8 -ἰ 1)0᾽ --- ἃ -- ας Ὁ 9» 8 αι. Ἐπ, 

βατὰ: κ-- Ὁ " αε ἘΠ ---ῖν, οββία: γ»-τ-- ἃ» αε. 

ϑξειε 11. Του, 11]. ι 

-- 



᾽) 

00 ΤΕΛΝΟΕΒΟΟ ΒΕΥΕΒΙ 6 

Εγα ἱ οδαῦνουὶ αἱ ΚΓ Ρ61 ποὶ δυυϑῆηο ρδυ ΟἿ δι ἱπηρογύϑηζθ, 6] βθραϊίο 1 οαταῦς- 

θ}} Αἱ βίη 011: 

φί(---1,0,1, 2,....,. ὁ--Ὦ), φί--- ἢ. 

ΤΙ οαναίξονο φί---Ἰ,0, 1, ..., ὁ.-- 2) 5ἱ ἀθῆπίβοθ οοπηθ ΠΟΤ απ. 4611 δῆς. ἀθϑὶ ρα! 

Αἱ οοπύαὐδο 6011 5. ὑαπρϑηθ ἃ ΤΊ ὁ Δρροροίαν! ἃ ἀπ ἀαίο 8... γι. ΒΘΟΟΠΑΟ τπὸ Κ᾽. 

(1 -Ξ-- 1, 2, ..., 1). Το ΟΠ ΘΙΉΘυΘ 10 ἴα οἰα886 ἐ-οδίηια αἱ Κ᾽ ὁ 81 τϑρργθϑθηὐθυὰ 5Ρ6580 0 

16. Ἰούίουα, ρ, (ἢ). 1) ιμέηα οἴα886 αἱ Υ ὃ τ πιώηθγο ἀθγίλ ἐρογρίανὶ αἱ αἰη. αβοῖο οἾ6 ἴθ 

807, ἑαγιφοη (οπδὶδ ὁ Ῥάββδῃο Ῥ61 8, ὑδῃρθηῦθ!), 6 ἰ6 αἶξν6 οἰαβ88ὶ 800 ὁ ηιμηιογὶ αηα- 

ἰοφν 96)" 16 8θφἱογυὶ ϑραφίαϊὶ αἱ Ὗ. 

ΤΙ οαγαύξοιο φί--- ἢ), οβϑία 1 ογάϊπθ 46116. Χή., ἀϑὶ ραμῦ ἀϊ οοπύαθίο ἀθ6611 8., τδη- 

1ο οἰ ἰ θη 11 οθέο ἐ-θϑίηιο αἱ 1 ὁ νϑυτὰ σοηδὶ ἃ Κ 6 ἃρροροίανί ἃ τα ἀαίο 5.» :, 

5Ρ6550 ἱπάϊοαῦο οοη ἴὰ Ιϑυθθρα ὦ;. 5 Ἰαύθπαθ 116 ὁ ἢ0η ἀοντὰ ΒΈΡΘΡΆΙΘ 1] τηΐπορο ἔα 1 

ἅπθ πυχηθῦὶ ᾧ οα »γ»---ἀ. Γὐμἰίναο οοίο αἱ Κ᾽ ὃ Ἰ᾿ οΓάϊη6 46118 νϑυϊθῦδ 4110 510 ῥαῃρθηίί, 

860 γ3 21. 

Τὐονάϊπθ ρο οὐ ὧρ αἱ Υ΄, 51 τἰβυδιαθγὰ, ρο1 οὐὔθηῃθυθ οπιορθποὶ θα, Π6116. ΤΌΡΙΏΟ]6, 

ΘΟΙΏ6 οἰα886 θ-οϑἴηια, ὁ ΘΟΙῚ6 ὁοίο θ-θδίηιο (ἢ ἢ). 

8. 2. -- λὲ᾽ αἴοιύ6 δῥγυψοϊωγ τὰ ρμ»ο)θέξέυο ἀδια υαγἱθέῶ, 

2, -- Ῥεύία π6 110 8, ἂπϑ νϑιϊοθὰ γι., ϑοοορρίδηἀο δι ορηϊ ραπῦΐο αἱ Υ ορπὶ αἰΐγο 

Ῥαηΐο 4611 ναγιοὐὰ βύθββδ, οὐδθηίδηιο τιηδ, οοἷ" ΔΙρΟρτΙοα αἱ] ΟΟΡΡΙθ αἱ ραπίϊ, ἔνα 19 

4811, 56. 21. 3 γ, 51 ὑγονᾶῃηο ἴῃ βθποΡα}1 9 οοἿ" οοἱηοίθηφο μογγοίίθ, [811 οἷοὸ 110 ορὶ 

τοῦνα 4611 Ἰρογβύθ!α ὡνϑαῦθ ρον ὁθηῦῸ πηδ ΑἹ 4116116, ὃ ἀπὰ σογάα ἐμηργοργία αἱ Υ, οβϑίδ 

πηδν τούδα 6Π6. ὃ ροβίχίοπο 1ἰτηϊῦθ αἰ απ] 66 ον αἱ Κ΄, αυδϑηάο 1 ραμηῦ ἀ᾽ ΔΡροββίο 

αἰ ᾳφαθϑῦα οον δι ὑθπάοπμο ὁ0η ἀηϑ οοΡύα, ἰθ5θ6 81 οθηΐγο 4011 ᾿ρϑυβύο 18 (5). Θαοβῦθ 

Θοἰποίάθησο βϑιθππο ραπὺϊ ἀορρὶ αἱ Κ᾽ 6 σοϑυϊ αίρθππο ππϑ ναρὶϑὑδ 7ή,.., ΔΙ σ θνῖοα, οΠ16 

Θμϊδιηθύθιηο ναριϑυδ, ἀθὶ μι ἀορρὶ ὠημργοργῖ (“ἢ 

(Ὁ Φαοοῦα οαὐοροτία αἱ οὐταῦθουὶ ἕὰ οοπδίἀθυαῦα Ῥαγο ἃ] Ολροπαιμ (ν 6. π61] νοϊατηθ 46116 Δοηιο» το 

11 διατασαθηΐο: δία ἑοογία ἄορ δραφὶ α ρὶδ αἰνιοη βίον), 11 ἀπ }6. 11 ομϊδιηανα ταηρΐ. ΝΟῚ ΔΌΡίαπιο 

ογοάαίο ορρογύαπο ἀϊ ἀιἀοίθαγο 1] ποηθ οἰαϑϑὶ, ῬΘΥΟμδ Οἰαβθθ ὃ ὑπ ΒΙ ΠΟ ΠΤ. 0. ΠΟῊ ἩΘΟΘΕΒΒΤΊΟ Αἱ α] ΐχηο 

ταῆσο αἱ ἀπὰ οτσνα, 6 ῬΘΙΟ δ ῬῸῚ ἀπὰ ΤΟΥμδ, 51 ΘὨϊατηδνῶ σ]ὰν 618.8858 11 τ ἀΘΡῚΙ ᾿ρου ΙΔ η] αἱ ἀπ ἔμ βοῖο 

6Π6 16 διδπ ὑβηρθηθὶ; τηθηΐγ6 ἰηγθοθ 16 ἸΟΘΌΖΙΟΩΪ ὈΥΪΤΔΟ ΤᾺΠΡῸ, ΒΘΘΟΠΔΟ ΤᾺΠΡΌ, 600., ΒΘΙΥΟΠΟ ῬΟΥ 

ΒΟΙΑΪ ΔΤ 911] οὐ ϊηὶ 416116 ΒνΠΌΡΡΆΡΠΙ οβουϊαύτϊοὶ δα ἀπὰ οαγνὰ. 

(ἢ ὕοταθ ρον 16 ὁῦγνο, δοβὶ Ῥὸ1 16 νανθὐδν οουπππατιθ. Θϑῦθβθ, 8ῖ ῬούυθΌθΘΥῸ ΘΟμβι ἀθυανθ Δ] ΟῚ 

οὐχ δθουῖ, οἸἑγο ἃ 4816}}} ἄὰ ποὶ ἀθῆπι, ἱτηροπθπᾶο οοηάίσίομὶ ἕοπαδηιθηῦα}} ἃΡῚ1 βραφῖ οδουϊαύου! αἱ 

6586. ναχϊοίὰ (Τὰ ἀοἢηϊχίοπο 4611 βραχῖ οβοιυϊαθον! δα ἀπὰ Υῆη; ὑγοναβὶ ἴῃ Τ) ει, Ῥεζζο). 

Μία ἔΌγ56, ΘΟ Π8 ῬΘῚ 16 οατνθ ῥεῖν Αἱ βἰῃρο]ανθὰ, Ῥαμπύτια!, ῬῸΥ 16. γαν]ϑὑὺδ ο16 51 Ῥοββᾶμο σὶστιαν- 

ἄατθ οοτα8 ῬγΟ] σοὶ φορο»Ἴοῖιο αἱ ναγϊουὰ ρυΐνο αἱ Ῥαμῦϊ τητ] 0011 ἀρραυέθηθαθ ἃ ρα χὶ Βα ρου]ουΐ, 1 

πον ΘαΥΑ  ΘΥΪ ὁΠ6 5 ΤΑ γΟ πγΓΟΌΟΥΟ 51 ρούγΘὈΡΟΓῸ ΘΒΡΙΊΘΤΘ ἴῃ ἔα π 006 ΑἹ ἀπ6}}} ἀα ΠΟΙ Ἰπύγοαου!!. 

(ἢ) σέν., νὸν Τ᾽ ουαϊπθ αἱ 1466 46] ἐφβύο, ἴὼ Νούα 461 ρχοῦ. Ῥυβαι, Εογθιμῖο αἱ οοἰποί ἀογσα 067" 16 86716 

αἰφγοθγοῖιο ὁ" αἱ σορρίο αἱ ρινιέϊ ἀοῖ]ο 8ρασίο αὐ τι αϊηιοηϑιονὶ (“ Ἰοπαῖο, 46] Οἴγοο!ο Νίαῦ, αἱ Ῥδίθυταο.,, 

{. Υ, 1891); ὁ Τμανι Β., ϑμῖα ναγίοίὰ αο16 οογᾶθ αἱ πα οἰνα αἰφοῦγίοα (" Μοτλουθ ἀ611ὰ Ἐ.. Αοο. ἀϊ 

Τουΐμο ,, (2), ὑ. 48, 1898). 

(πο Ῥὸν 16 βαρουῆοίθ οἱὰν οοπδίἄοναϊ ἱ Ῥαπθὶ ἀορΡὶ ᾿πωρυορυῖ μ6}]ὰ Νούα: ἤιίονηο αἱ μερὶ ἀορρὶ 

ἡηρ»οργὴ αὲ τοῖα διι ρον Ποῖα φορογαῖο ἀοῖϊο ὁρασίο αὐ ημαξέ»ο αἠηθηβίοη, δου. (" Ῥπαϊοομῦ 46] Οἴγοοὶο 

Μαΐ. αἱ Ῥαΐουυιο.,, ὑ. ΧΥ͂, 1901). --- ΑἹ πὸ 8 ἀϊ αυρεύα Νοῦα ἄορο θββϑὺ σ᾽ παθίο 8118 ΘΟπΟΙ αϑίομθ ὁμ8 



7 ΒΌΠΕ ἹΝΤΕΒΒΈΖΙΟΝΙ ῬΕῚΠῈ ὙΑΒΙΕΤᾺ ΑἸΘΈΒΒΙΟΗΕ, Β0Ο.Ψ {γ] 

86. Ροὶ δᾷ ορῃῖί ρυπίο αἱ «φαθβία ναγὶϑυὰ ϑοοορρίδιηο οσαΐ ραμπίο 4611 Κ᾽ οὐξθῃΐδπιο 

π᾿ βΘΠΘΡαΪ6, 56. 8: 5 97, ἀπὰ οοὗ Ἶ αἱ οοἰποίάθηζθο ρουίθυθθ, ἃ αὰ8]6 οοβυϊαϊ ἃ τηϑ 

γαγίϑυδ 4] ραποὶ ὑγὶρ}} ρὸν Κ΄. 88. δά ορηὶ ραηΐο 4611 δέῃ. 9, ἀοἱ ῥαῃθὶ ἐΡῚΡ}} ἀρρΡο- 

Βἰίδιηο ορηὶ ραμίο ἅ6118 Κ᾽ οὐδθηΐδηηο ἴπ ΡΘΠΘΡΆ]6 πηϑ Πΐῳ.9, αἱ Ῥαηδὶ ἀπϑαΡ}}} Ρ6Ὶ Υ; 

Θ. ΘΟΒῚ οοποϊηπαδηᾶο (ἢ). 

18. οαἰβύθηζε, 46116 ναγίϑθδ τη] ρ16 ϑαθοθϑδῖνθ αἱ ἀπὰ Κὰὼ 4610 5, (21:5: 5) ρμαὸ 

ΘΠΘΉ 6. ΟἹ απ  Ποαῦϑὶ διηπηθῦθθπο ὁΠ6. Ρ61 16. γα ϑυδ βαρ ΓΊΟΥΊ, ΘΟ 116 Ῥ61" 10 θα ῦνθ, ϑϑίβύϑ 

ἀπ ἐθουύθηηδ, αἰ Νύτηπε (ἢ); οἱοὸ 5ῖδ ΒΘΙΏΡΓΘ ῬΟΒΒ1 0119 τἰριθγᾶδγθ δ Κι. Θ0116 ῬΓΡΟ]ΘΖίθη6 

ἀὶ ἀπὲ Κι ἀϊ ὑπὸ 8,, ρυῖνα αἱ ραπῦϊ πιὰ] 111. --- ΑἹ οοπύρο αἱ Ῥγοϊϑζίομθ (1 8ὶ 

ΘΡΡΟΡΡΌΡΘΠΠΟ οοἷ" τ᾽ οοτάθ αἱ γ΄, σἰδοομὸ ρθν ἀπᾶ τϑίθα 49110. 5. Δρροβϑίδιβὶ δὰ ὁ ὃ 

Θοπαϊχίομθ τ- ρα. Τα ΚΓ ἀντὰν ἴῃ ΘΟΡΡΙΒροημἄθηζα πη Π7ῃ.., ἀορρίδ. ὅὅ8. Ῥοὶ 1] σϑῃῦρο αἱ 

ῬΙΟΪθχίομθ αβϑιμηθ5586. ΡΥ ΘΟ] νῚ ροβίζίομὶ τἰβροῦθο ἃ Κ΄, ρούγθθθθΡο 1 ρα 49118 72,2,... 

ἸΠᾺ]} 1018, π611ἃ ναρὶθυὰ, ργοϊθζίομθ, θβ8θ 6. Αἱ ΘΟ ΡΟΒΙ ΖΙΟηΘ. ΠΊΘΠΟ 5ΘΠΊ}01108. 6. ΠΟΙ 

ϑαμηθηΐαν 6. αἱ πιο] Θρ]]1οἰ θὰ. 
Ι ρίαπί ἐριβοοθηθὶ ἀϊ ΚΓ ἱποοηύταμπθ Ὁ βθοοπᾶο ἀπ τϑύθα, βοθὸ οὗ (Ὁ ὁ 

ἀαϊηαϊ Υ ἀντὰν ἴῃ οοΥτἰβροπάθησα ἀπὰ Μῳ, 9, αἱ ραμῦϊ ὑπ 1ρ}1, 6, ῬῸΓ Ῥδυ  οο αν] Ῥοβί Ζίομὶ 

αἱ 0, 5ἱ ρυὸ ἔἕδτϑ 85ὰ αἀπθϑύα νανὶϑίὰ, 1᾿ οββθυνδζίοηθ Ἀπδίορα, ἃ 4116118,. ἔα θα. Ῥνΐπιδ. Τὶ 

ΘΟΒῚ βορι αηᾶο. 

ὀΙ σα] δα, Θηομ6 ἴῃ απθδύο πιοᾶο οἢ6 1 ριηθὶ 1-Ὁ}1 αἱ Κ᾽ Β0ηῸ [ 2); ΡΥ Ἰὼ ναῦιϑιὰ 

ἀορρία, [ Ἵ ἸΦῚ Ρ6: ἴα νϑυϊουδ, ἐγ ρ]δ, ...,ὄ 1-Ρ11 ρθ ἴὰ ναυϊϑῦὰ 461] ρα} ([ --- 1)ΡῚ1 αἱ Κ΄. 

51 ποῦϊ 6Π6 ρϑοϊουύξαβηο βϑῃθυϊοδιηθηὐθ 51 ἀπὸ 8, ἀπὰ Κ᾽ (21: Ξ5 γ) 8110 8., ρυῖνα 

Ἰὰ βαρθυῆοιο Φ 46 110 55, ρυῖνῳ ἀἱ ραπῦϊ ἀορρὶ δρραυθηδὶ, ὁοπίϊθηθ πὴ βἰβέθιηθ, οὐ αἱ οοηΐομο, ἃ Ἶη- 

αἴοθ 1, ποὰ ρούθγο βαρὶδο σοποϊπάθυθ, οοτηθ οοπο]ϑῖ, σμ6. Φ ὃ 1ὰ 5 ρθυῆοὶθ 46] Ὑ θγΌμ 986: οἱὸ ὃ γϑγῸ 

ἃ Ραῤίο ὁμ6 16 οοπίομθ 6] βἰβέθιηδ πο βίϑπο ἑαΐξθ βρθζχαΐθ, πῶ ρα ἃ Π01}18 ἀαγβὶ ὁΠ6 αυθεῖο δοοδάδ. 

ΑἸ]ογὰ βἰοοοιπθ ἰὼ Φ ποῦ ραὸ σοπέθμθγθ οὐ" γϑῦύθ, οστΐ τϑύνα αἱ Φ πθ ἱποοηύγοσν ἱηῆηϊίθ αἰθγθ, ὁ 

Ῥοϊοῃδ Φ (θββϑοπᾶο 46110 5.) ποῦ ὃ ἀπὸ αὐδάνίοα, βαγὰ ππ Θ0π0. [μα Βα ρΘυἤοὶα 46] Ὑ υοπθβθ ὃ ἀππατιθ 
ἴὰ 5ο]α, βιρθυβοὶθ πορ οορΐοα 6110 5:;, Ὀσῖνῳ ΑἹ ραμθϊ ἀορρὶ ἀρρδυθηί. --- ΒΙσομδ Ἰὰ Ῥγοροβιζίομθ ἃ] 

ῬυΪποΙρῖο 46] πὸ 14, νὰ δπαποίαα οοβὶ: 838. 5ἱ ϑϑοϊπάομο ἱ σοηΐ 6 ἴὰ Ῥγο]θχίομθ α611ἃ βαρθυῆοίθ 46] 

Λϑύοηθβο, οσηὶ βαρουβοὶθ 6110 δ',, ἀούαξαω ουθαθια πηθηθο αἱ απ ἢ ἤπῖδο αἱ ρῬαμθὶ ἀορρὶ, ταῦ 6116 5ἷ8 

Ῥεῖνα αἱ ραμὺϊ ἀορρὶ παρτορυῖ, ὃ πουτπαϊθ, ΑΘ απο ἀρρίπηίο ἴῃ ααθβία Ῥγοροβίχίοπθ ἰὼ ὑθϑυυι ίοπ 8 

6ῃ8 ἰὰ βαρουῆοίθ ἈθΡὶα ἀπ πὸ βπϊδο αἱ Ῥαμθὶ ἀἄορρὶ, ρϑυομὸ 16 σοπβί ἀθυδζίοπὶ 46] ἢ 8. δυδῃ το] αὐϊνθ 

ἉἸΓΙροῦθδὶ ομ6 1] οθηΐτο ἅὰ οαἱ 5ῖ σαανᾶδνα 1ὰ Φ ἔο588. ππὶ Ῥυπύο βΘΠΘΥΪΘΟ 46110 5, ὁ απἰπαϊ [816 ομ6 

Ἰὼ βαρουῆοίθ ργοϊοσίοπθ ποῖ ἄνθϑϑθ Δ Π πὶ ραμθ ἀορρὶ. --- Ναδαγαπταθηδο νὰ ἴῃ οοπϑθριιθηζα τἰδέσοι ο 

ὍΠΟΠΟ Ἰ᾽δπαποίανο τοϊα ῖνο 8118 πουυπα βὰν, 4611, οοτηρ] δύω ἰηὐουβθζίοημθ αἱ ἄπ ἔουτηθ. -- [9 δηπποίαίο 
ΒαΟθαβῖγο, 6Π6 οἱοὺ --- Τ᾿πππῖοῦ Βαρουῆοῖο 6110 8, ἀούαθα αἱ ἀπδ] 6 Ῥυμῦο ἀορρῖο ππργορυῖο, Ιὰ ἀπ816 

Βιδοοία πᾳ ἀπὸ απδᾶνίοα ὃ ἴὰ 1’ τἰραύα --- ποῦ 80Ηγ86. 10] Πα ΖΊ ΟΠ, ῬΘΓΟΠδ ποποβίαηξθ Ἰὼ 17 ἀ6] 

Ὑογοηθβ6 5] ρτο]ϑυθὶ ἄὰ ἀπ ραπίο αἱ ἀπὸ βὰὰ οογᾶδ ἴῃ ἀπᾶὶ ΒῈ ΡΟ ΡΠ οῖΘ. ὁ00 ἀπ τούδα ἀορρία, αἱ Ῥαμὶ 

αἱ ααθϑῦα ταϑποα 1ὰ οατα  ουϊβύϊοα, ρ»ο͵7οξίίνα ἀϑὶ Ῥαμεϊ ΔΟΡῚ ἐπα ρΤ ΡΥ; 81 ποῦ] Ῥουὸ ὁΠ68 1 ραμθϊ 4611 

γοῦνα ἀορρία 50πῸ ἱπΠΡΙΟΡΙΪ π6] 56 η80 αἱ Επνια 68. --- ΕἾ ἀ611ἃὰ Ῥγοροβίψίοπθ δηὐθοθάθηδο κἱ ἀθᾶποο 

Ἰπητηθαϊα ατηθηῦθ 1᾿αἰὐτα : 56 51 ϑϑοϊαᾶθ 1. 1 υἱσαῖα, οσπὶ αἰόσα Βα ρουβοῖθ (οοπ πὰ ἢ" βπὶΐο αἱ ραμθϊ 

ἀορρὶ) μϑὺ Ἰὰ ἀπᾶ]6 ραβδὶ ἀαθ]οηθ αὐδᾶνίοα, ὃ ΠΟΥΤΊΔ]6. 

(Ἴ Τὼ Ἰοοασίομθ ἐγ φοπογαῖο, 811 416. ὃ βαρογάϊπαύα 1᾿ βου πηαζίοπο 46}}᾽ Θαβύθησε 4.611. γαγϊοίὰ 

ἀορρία, ὑγῖρια, ααδάταρα, δοο. αἱ Κν, ἀϊροπᾶθ 48] [αεῦο ὁ. ὁοοοοίοηαϊηιοηίθ ἀπὸ, γαγ ἐὰν οὐ (ας Σ’ γ) αἱ 

ΘΟρΡΡὶθ ἀϊ ραμῦϊ ἀ6110 δ. Ῥιαὺ ροββθᾶβυθ τΏθη0 οι οὐῦτῦ οοἰποίάθησο ρουβοίθ, 

(ἢ ΠῚ Ῥιοῦ, θεν Ῥεζο 8118 ἥπ 461}1ὰ. δὰ Νούα, ᾿ἰβέθηβίοηια αἱ τωι ἐοογοηια αἱ Νδί]ιογ" (" ΒΘμα] σομτϊ 

ΑἹ Ῥαίθυπιο, ὑ. Π, 1888), ποσθηηδ, 11 ΡΟΒβ Πὰν αἱ Θδέθπαθυθ 11 ἐθουθιηα αἱ Νούπον, το]αθννο 8116 οαῦνο, 

ΔΠΟμ6. 8116 ναγϑὑδ Βα ρουϊοτὶ. 

(Ὁ 51 ἀοντὶν ἀϊτο: 16. τοῦδ ἐυβθοαηδὶ αἱ Τ᾽ Ῥαββδηθ ΡῸΣ Ο βοηὸ οοὐβδν, 56. τες 5 -ἰ- 1. 
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Αἱ ρυιθϊ τα] ρ]}, 18. Μῳ:., ἀορρία, Ῥϑὲ ἴὰ ρτοϊθζίοπθ Τ΄,, ργουθηϊθηῦθ 8116 οονᾷο αἱ γ' 
δρροβρίαῦθ 81 ὀθηύγο αἱ ργοὐθσίομθ Ο......., ὃ ἴθ ναγιοίὰ ἀ6ὶ ραηὺϊ ἀορρὶ ἱπαρτορτὶ αἱ Κ΄. 

Οἴθ, 16}16 ἱρούθϑὶ ογὰ ροβύθ, οβπὶ ραηπίο αἱ ααθοῦ αἰθίτηα ναγὶϑυὰ ἀρραγύθηρε 8118. Πές... 

Ῥυΐπια, ποιηϊπδίθ, ὃ ϑυϊἀθηῦθ; οἢθ ῬΟΪ ὰπ ριηΐο ἀορρίο ἢ ἀϊ Υ, 11] ᾳα816 ργονθηρᾷ δ 

ἄπο Ῥαμῦϊ ἀἰδύϊηθ! Γ᾿ Ρῷ αἱ Υ', 1ὰ. σαὶ ὀοπρίαπρθηΐθ Ὡρρορρίδβὶ δα 0, βῖὰ ὑπ ραπΐο ἀορρῖο 

ΠΩΡΡΟΡΙΙΟ, Ραὺ νϑάθυϑὶ Π6] πηοᾶο βοριθηΐθ. 56 5] θοπβδίθγα 11 Θ0η0 46110 οοὗ το 

ἂϊ Κ᾽ ρϑὺ ἢ ρυῃύο βϑποιϊοο 1) 46] β Βρ8Ζίο, πὰ βΘηΘ δ 06. ρΘπθυῖοδ (1 Θ580 Θ000 

Βϑτ ὃν, ὯΘ116 ποβύτθ ἱροῦθϑὶ, τηδ ὁογδ, ῬΓΟρυϊαπιθηύθ ἀθύθα αἱ Υ᾽, 6 ἱπο]ῦγθ ἔνα 16. β8π6- 

τϑύτιοι ἀοντὰ ἰγόναῦθὶ 1ὰ γοῦνα ΡΠ, Ῥϑυοῃὸ δ᾽ ὑπ η}] ρτο]θίξαμο ἄὰ 1.) 1ὰ Υ 88 τὰ 

Ἰρϑυρίαδπο, ᾿' ἄδγθθθθ Ἰὰορο ἃ ἀπ ραηΐο ἀορρίο ᾿ἰβοϊαῦο ἀ6118 ργοϊθζίοπθ, ὅ8] οἷ, ἃ 

οδτβὰ ἄ611ὁ, σϑπουϊοιἐὰ αἱ Ὁ 6 αἱ 1, δῦ 06. ἔογχζα οοποίααονθ ο6 ἀδ τῇ ὅ..., βΘΏΘΓΙ 

Ιὼ Κ᾽ 51 ργογοῦθα δι1 ἀπὸ 8,.-ἰ βθοοηᾶο πᾶ νϑυϊοθύὰ ὁπ ραηδ ἀορρὶ ἰβοϊαῦ, 11 οἢθ ὃ 

ϑδβαγᾶο. --- Νὰ ἄσπαιθ ορηὶ γούα ἀβοθηΐθ ἄδ Γ' ἀρραυύίθηθ 8118 ναρϊθυὰ ἃ6116 οουθ 

αἱ ΥΊ 6 αὐυϊπάϊ, »᾽αδία 16 ἀοἤηϊζίοπο, Ρ' βατὰ ᾧἃῃ βαηΐο ἀορρίο ᾿πηργορυῖο. 

ΒΙΘΘΟΤηΘ. ἀπΠ8 ΒΘΖΙΟΩ6 ΑἹ ΚΓ ὁ0η ἀπ οοΡῦο ϑρδζίο ῬΡῸ ἴο 8... ΟΡι, πο ὃ ο᾽θ ὑπ 

ΘΟ  ἀθ 

ΒΘΖΙΟΏΘ σοποιΐοα αἱ Κ᾽, πθ β5θρι16 606 1 οαγαύθθι! 4] ἀπ ΒθΖίοπθ ἀ6118 ναῦούὰ Κ᾽ ὁοὴ 

ὍΠῸ βρᾶζίο οοπᾶούίο β᾽πθυ οϑιηθηῦθ ῬΡῸ ἀπ 500 ρῬαηᾷο ἀορρίο ἱπηρΓ ΡΥ, 5010. ὉρΡΊΙΔ]] 

δὶ οανδῦθουὶ αἱ ἀριι8} 5ΙΠ 0010. ὁΠ6 ϑρούϊαπο δ πὰ βϑζίοπο ρϑπογίοα; ο, Δ] ὑγ πιϑηδὶ, [ὰ 

γαγιοὐδ, ἀϑὶ ραηῦϊ 41 οοηὐαῦθο ἀθ6 11 ὅι ὑδηρθηῦὶ ἃ Υ 6 ἃρραῦυθηθην 811ὁ ἤρττγϑ [ἀν αν...» αμ] 
ΠῸΠ Ῥϑδθᾶ ῬῸΓΡ 8 Τρ... ἀθὶ Ῥαπῦ ἀορρὶ ἱπηρτγορτῖ ἀϊ Κ΄. 

ΝΟΙ οα8οὸ ὦ: «7 ποὶ ἀϊγθηιο 6Π6 τηδ 7, 46110 3,. ὃ σοπογαῖθ, ααδπᾶο ποη πὰ ῥα 

ται] 101}; 56 Ροὶ 2.0.3 γ ρδυϊδηᾶο αἱ ἀπϑ Κ᾽, φοηογαΐο 5᾽ Ἰηὐθηδογὰ ἀϊ ρϑυῖαγθ αἱ ὑπὸ 

γαγουδ, 16 οἱ βἰπροϊαγιθὰ ραηα8}} βίϑηο ἦρι ἐμέο αϑϑἱνηυἱϊα τὶ ὃ, α16116 ἀϊ ἀπὸ νανὶοϑιὰ ΖΜ, 
ῬΙο]θίομθ βϑηθγίοδ 5.110 5, αἰ ἀπ ναγοίὰ, αἱ ὯΠῸ 5ρδζίο βιρϑυῖουθ, ρυῖνα ἀϊ ραηθὶ 
ται] 1011. Ῥεθβοιηἀθηᾶο 8] οοποθῦθο α] σομηροβίζίομθ 46116 βἰηρο]ατγιθὰ, ριιηθι8}}1, 18 Ἰοσιι- 

Ζίοπθ ἐμ ὑμέίο ἀϑϑἱην αι! 516 1 Πομθυὰ οἢ6 16 Ῥγορυϊθῦὰ 461160 ναριοὐδ, τη] ρ16 (ἀορρίε, 

ἐνίρ]α, 606.) αἱ Υ7, 6110 ᾳιδ]} ἀονγθπιο [Ὧ 180 Π6] ποβύρο ϑὐιιᾶϊο, βοπὸ ἰἀθηφίομο ἃ 

4.101190 46110 νατγιϑῦδ, πηα] θυ ρ16 αἱ ἀπὸ Π, Ῥγοϊθζίομθ ρϑηθγΐοα αἱ πη αἰύτα ρυῖνα ἀϊ ραμῦϊ 

ΤῊ. 1} 1}}1. ᾿ 

Ῥοββίδηιο ΤἸδβθ θη 0 αἰγθ ση6 τη Ὗ, σοηογαΐα ἀοίΐο ὅ3,., 86. 31ς ---ῦ -ἘἾ, ροβδῖοαο 

τνα Μ᾿, . γ..-ὦ αἱ ριριὶ ἐ- ρὲ (1 ΞΞξ 2, 8, .... ἐμ σινέϑα οἶμο (ἱ --- 8) (υ --- Κ) Ξ ,), οἷα 8οηο 

( Σ γιὲ Ῥ9θγ ἰα ΝΜ, ἀορρία, [ ὃ Ἰυν ῬῸγ ἰᾳ Μ,.,,. ἢ ἐγίρία, ..., Ἰ-ριλ μοῦ ἰᾳ ναγϊἱοίὰ ἀοὶ 

γιὲ (ἱ --- 1)ρϊή. 

Β ἰποϊύγο: Γὰ ναγϊοίὰ ἀοὶ μι αἱ οοηίαίίο ἀφο δι, ἑαη φονέϊ αα πια Ὗ,, φοπογαῖο 

6 ἀρραγέοηοηέέ αἰἰα ἤφιγα σομονίοα 80, 8, ...,ὄ δι}, ΠΟΉ γαϑ8ϑα Ρ0. ἴα Νῳι., αδὶ ριρίϊ 

ἀορρὶ ὠηρνοργὶ αὶ ΚΟ. 

Τη ρϑυθοοίαρο ἰὼ ΜΗ, 0 ἀθὶ μυμῦ αἱ οοηΐαρίο ἀ660]1 8. ὑδησϑηῦθὶ ἃ 17 6 ἃρροβϑίδιι 

ἃ τῇ ἀδύο 5... 1 ΠΟ ρᾶδδϑ Ῥ61 8. βιιδαοίξα, ναυϊθυδ, αἱ ραηῦ! ἄορρὶ. Οἷὸ ϑαυΐναὶθ ἃ 

αἴρθ ὁΠ6 ἴα 8θφίοημθ ομγυϊϊίηοα αἱ Ν᾽ 96)" 11 ριμιίο ἀορρίο ἐριργοργῖο, ἴα ἴο οἰθϑϑ80. φθηΟγ 

αἱ τρλα 8θφίοηο Ομ υἱϊήμοα. φορμογῖοα. 

8. -- Ἰθαύα π61}10 5, 'πὰ Υ᾽, σθῆθυδ]θ, 56. 21}: 5 γ, δ ίδηαο νἱδῦύο οἷο Υ ροββίϑᾶθ 

ἴῃ βΘΠΘΡΆΪ6 ἀηϑ ἤῳι., ἀορρία. Αϑϑϑρμαῦ ἱ οαραύνθι! αἱ Κ᾽ οἱ ργοροῃηίδπιο αἱ οἉ]οΟ δ 6 

Τοναϊπθ αἹ αὐθδύα ναγούὰ ἀορρίϑ. 
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ἘΣ ομίανο ομ6 βαβίοτὰ Ππηϊδαγδὶ Ὁ] οᾶθὸ 91 τις ", βἰδοομὸ Ρ61} βθΖίοῃμθ 60Π τπ 60η- 

γΘηϊθηὔθ ΘραΖίο ΒΘΙΏΡΙΘ ἃ απθδῦο οἱ ροβϑίδιηο τ] απ. 

Βρρυθϑθηψίδηηο θη α7,, 6] 1 πα πη Ὸ ᾿ποορ ῦο ἀοὶ ραπῦϊ ἀοΡΡῚ πηρρορτῖ αἱ ἀπδ Τῇ, 

ΒΘΠΘΙΆ]6 6110 5, (21 -ξΞ γ). Ῥϑὺ ἂπ ραηΐο Ὁ 6110 5, ρᾷβϑθῶ πᾶ 56Π101160. ἱπβηϊ δὰ αἱ 

ΘΟΓἂθ. 4611. ΚᾺ 16. ἀπ18}1 οοβυϊαίβοοπο ἀπ ὁοποὸ Γ. ΠΙΟΙδπηο ΟΠΠΟΙΟΡΙ ἄπ ρα Ρὶ Ρ' 

αἱ Κ᾽ αυδηᾶο 80πὸ ἴῃ ἀπ8 πηθἀοβίπιδ, ΘΟ ποι αίγίοθ ΑἹ Γ. 

ΠῚ ὨσμηθΙῸ 46116 οορρίθ ΡΡ', 1 οαἱ ρυαπύο  ρἴδοθ ἴῃ ἂπ ἀδίο 5,..,, ἀρυϑρ]ῖα 1] 

ἀορρίο 46] παπιθο ἅ6116 οογᾶθ αἱ ππὰ νϑιϊούὰ ἃ ᾧ -- 1 ἀϊπηθηβίομὶ, βοζίομθ αἱ ΤΓ 60] 

ἀδίο 8... 16 4181} ραββᾶπο Ρ61 ὅπ ἄδίο ραῃίο ἵνὶ, Θοπ10 5] γϑᾶθ οοπάποθηᾶο 1 ἴροῦ- 

Ρίδπο βϑοϑηῦθ Ρ6] ριμίο Ὁ. 

ΑΠϑ]ορδηθηΐθ Ρ6] παμηθῦο 416116 οορρίθ ΡΡ' 1] ουἱϊ Ρ' 5ἴδ ἴῃ ἀπ ἀδίο ἱρθιρίϑπο. 

Οαδηΐο Ῥοὶ ἃ] παμιθῦο 6116 οορρὶθ ἴὰ ουἱϊ τούξα ῬΡ' δρρορϑίδϑι ἃ ὰἂπ ἀδίο 8,..», 

ὃ ΡΠ οπίαιο ο᾽6 βατὰ ἀδίο 48] ἀορρίο 4611 οναϊπθ 46] οοπὸ Γ, οἷ ὃ θϑρῦθθβο ἀδ 

41» --- ὃ, καὶ --- 1], βἰδοομὸ ἐαηῦθ βόπὸ 16 θογθ αἱ πᾶ 5θΖίοῃθ ἱρθυρίδπϑ αἱ Ὑ΄, 16 απ8}] 

Ῥάββδῃο ΡῈ" π᾿ ραμπύο 46110 βρϑζίο βϑοδηῦθ, ααϑη! Β0Π0 1 ραπὺϊ ἀορρὶ α6118. Ῥγο]θΖίοπθ 

ΒΟΡΡἃ ἀποὺ ὅ,.9, 4 4.6 11ἃ 5ΘΖίοπθ ἱρϑυρίϑηδ. 

18 οοἰηοίάθηζο ΡΡ' 5ἱ ὕϑῆπο ποὶ ραπθ ἀορρὶ πηρρορυὶ αἱ Υ΄, οἰδβοῦπο ἀα ὁ0η- 

ἰδ81 ἄπθ νοἱϊἕβθ, 6 ποὶ Ῥαπῦ αἱ οοηὐαῦθο 46116 ὦ, ὕϑηρθηῦ αἱ Υ, 6. ρᾶβϑϑπο Ρ6] 

Ραηΐο 0. --- ΑἹ πᾶ ααϊπάϊ 18. ΤΟΥ πι018. τἱσουτθηΐθ: ν 

241ν, Ε] -ἰ- ὦ, Ξξξ 24|ν -- 2, ἃ --- 11. 

Αρρ!ϊἰσαπᾷο!α σοοθαϑι ναμιθηῦο ρῸ νϑ]ουΐ ἀθογθβοθηθὶ αἱ ἦ, 5ὶ δ: 

ον. 2.1.-- Πρ 4- αν» --4, χ.--- 2] 

244, 2] - ὦ, Ξξε 2412, 1] 

2423, 1] - ὦ; ΞΞ ῥοίβο - 1). 

ΠΟΙ ΠΟ ΤΠΘΙΏΡΙῸ ἃ ΠΊΘΠΙΌΓΟ 5] οὔθ: 

5 

2457, Ἀ] -ἰ- Σιὼς Ξεξιρρίρο --- 1); 

ἀν, 81 τ 8) -- τίσω, (ἢ. 

(Ὦ 51 ποῦϊ οι 4116 ἕουσποῖθ ργθοθάθηνὶ δὶ ὕσαθ 8 ὁ σοέ ἀΐ τῶνα ναγὶοίὰ φολογαῖο 500) ἨΜΗΙΟ 
Ῥαγὴ, --- ΤΙ νοϑαϊθαίο ἀοβηϊῖνο δἱ ρούθνα οὐὔθμθσθ ἅποηθ (8 1] οοποθῦθο ποι ὃ βοβύμηι τη θηΐθ αἰ γ6 180) 

ἈΡΡΙοαπᾶο πὰ 46116 Τουπιοὶο αἱ οοἰποίάθησα ἄαθο 48] ργοῦ. Ῥιβει μ611ἃ Νούα οἰδαύα (α] πο 2). Αοοορ- 
Ῥίαπαο δᾶ ορπὶ ραπίο Ρὶ 4ϊ Κὶ ορμῖ αἰύτο ραπΐο Ῥ' 6118 Υ᾽ βὕθβϑα, οὐδθηΐατηο οοῦ οορρίθ ῬΡ', ΟΤἸπάϊοὶ 
4618, ΘΟΥΙΒροπάθησε, 505 ὑπύδὶ πα}]1, ὕσαππθ (6110 ὁπ6 ἀδποία αἀπαπῦθ οΟρΡρῖΘ μᾶππο 1] Ραπΐο Ρ ἴῃ 
ΠΟ δὰ ἀαὔο, 6 11 ραμίο Ῥ' ἴπ ὑπ αἰύτο δὲ: ἀαὔο, 6 αιθβίο ἱπᾶϊοθ ἀρτιδρ]α, ρὅ. Τιο ἐ- Θϑίπηο σὰ ΠρῸ 4611 
γαγτϑυϊ, ἀἱ οοἰποίάθησο, οβϑία 1] πυππθῦο ἀθὶ ραηθὶ ἀϊ ἀπὸ ϑ.--ὶ ἀαῦο ἴῃ οἰδβοῦηο ἀοὶ (811 οοἰποίάοπο 
ὅπ Ῥαμθὶ ΡΡ' ἴῃ ρυῖβα ὁπ6 1ὰ Ἰογὸ δοπρὶπηροηίθ δὶ ὩΡροσϑὶ ἃ πιὰ ἄαίο δὲ ({ Ξε 1, ....,. ἢ -- 1), πραδρΊῖα 

Ἵ οοὗο ὡκ-: ἀΐ Ὑ, θοπιθ βιθίθο 8ὶ υἱθοποβοθ Ἀββυμηθηᾶο 1] ἀδίο δὲ δαῦτο ἃ] ἀδέο 8..---. ΠῚ 1-6βϑἴπαο 

ΤἈΠΘῸ ὉρπρΊ1ο, 96 -- ωὧκ, 6 10 0-Θβίπιο σϑησο 4611 νατϊούὰ ΑἹ οοἰποίάθησθ, ἀρτδρ]18, ρου; οπθ 
Ξ 

ρὲ --- 241», 8] ἜΣω; τ ρο, 
ἀΔ118 4816 βϑραο βι ᾽ῖο 1ὰ ἔοσταοϊα α6] ἰθβίο. 
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51 Ῥαὸ ϑπαυποίδυθ: 

ἴημα Ὗ, φομογαΐο ἀοῖϊο 5, (Ως Ξ: υ) αἱ ογαδηιθ ρο. 6 οθέδ υϑ1, 9), ...). 0,..., }οϑβϑίθαα, τα 

ναγϊοίὰ α 21κ ---τ' αϊηιοηϑίορὶ αἱ ριυνἐὲ ἀορρὶ ἐρμργορυ; ἐΐ οὐ ογαΐηθ ὃ 6ϑργ 6880 ἄα: 

Θαθοία ὃ 16. ρυΐηδ, αἰ ἀπ 56 .16. αἱ γϑίΖίοηὶ οἢ6 Ιθρϑπο 1 οαναύξονι αἱ Κ᾽ δἱ οδγαὺς- 

ἰθὺ] ἅ6116 5890 νϑγιθῦδ, τη] 1016, 18. τίσθυοα αἱ ὑαύύθ αιιθϑὺθ τϑΙαΖί οὶ οἱ ἔαρθῦθ6 αἱ 

ἔγορρο ἀθνίδυθ ἀ8] ποβίγο ργοθ]θιη. 

856, οββϑηᾶο 2. γ, ἰὰ νϑυιϑιὰ Κ΄ ποῦ πᾶ ραμθ! πλ]}}0}1, 1 οαγαὐἑθυ! ἀα ΠΟ] ἰπὐρο- 

ἀούδι πο 50Π0 ἱπά!ρθπ θη! !: ἔλα 6551 ο᾽ὃ ΔΙτηθηο 1 Υϑἰδζίομθ: 

ροὴ ἐὰν ἡ ὑπ ἜΚΒ, 

[}]-- Σ΄ ξω -εο. 

4. --- Δ οὔδϑ, Ρ61 ἴδ 6 τὴ ΘΒΘΙΏΡ10 416116 ὁ056 ῬγΘοθά θη, [θυ ΠΟ οἱ τ ΡΟ Βοριᾶ 

π8 Κ΄, Ἰπορὸ 4] οὐἹ 8,..., 16. 4816 518. 41 οΥαϊηθ9 ρρ 6 Ρ61618 } (ἢ). --- ΕἌΓΘΠΙΟ γϑᾶθγθ 

Οἷ6. 8πῸῆ6 ἴπ ἐ8] ὁθ80 16 οἶβιϑϑὶ 6 1 οϑύϊ πο 5010 ἱπ4]ρϑη θη), πηϑὶ οἢ 6 δα] ῬΟΘθΌ πο 

ΘΒΡΙ πο ρβὶ ἴῃ ἔπη Ζίοπθ ἃ 61] ογαϊηθ 6 46] βθῆθῦθ αἱ Κ΄. 

Τὐ] πὰ οἶαθθθ αἱ ὑπὰ ΤΥ, 5 ανῦα, βαρροβύα!α, ᾿ταπιθῦβα ἴῃ ἀπὸ 8,, ὃ 1 ΠΌΙΠΘΙῸ 

ἀθ᾽ βαοὶ 8. ὑδηρθηῦ ϑρρορϑίθθ ἃ τὰ ἀδύο 5... 9 Βθοοπᾶο 1Π0 8... ΒΘ ορηί (α]6 5; ὑδη- 

ϑϑπίθ (858 οἱ 0556) 51 ἀονγθῦθθ νοῦ ὑπὺ 8... βηουὕοΘ Δρρορρίαίο ἃ] ἄδίο 8. 9 

ΒΘΟΟΠΟ ΠῸ 8... ΟΥδ ῬΘ1 τπ0 3,.-ἰ ϑρρορ᾿ῬΊδ 51, ΒΘΟΟΠ 0 τιη0 8.5, ἃ πῃ ἀδίο 8,..., ὃ 

Θοπαϊσίοπθ (ἢ --- 1)-018, οπμἂθ ποῖ ροὐγαν 8151 68 οἱ βίδηο 8... βϑηθγαίου! βοααϊβία- 
οϑηδὶ 8118 οοηαἰσίοπο βυδάθῥθα, ἃ ΠΊΘΠῸ Οἢ6 ΠΟ 518, ἢ --- Ἴ -ξΞ 1, οϑϑία ἀξ 2. Εἰ ἀσηααθ 

ῬῸΓ ᾧπᾶ Κ, ἸὰορῸ αἱ οοἱ 8... 16 Οα5591 5010: 

ρι ΞΞ δίρυ -Ἐ "Ὁ -- 1), ρῳΞξξ ρο, ρε ΞΞύ, ..., ρει ΞΞΌ, 

Θ ΒΒΡΘΌΡ6. Ὁ ΘΠ ρ9, 858 ἃ ΒΘΖΙΟηΘ ΒἘΡ0Θ.ΠΟ1816 4611 Κὕ, ἔοβϑθθ πη 5] ΆρΡΡΆ 116. 

Οὐδ] ΘΟ Ια μη0. ογῶ ἱ οϑὐ 4611 7. ΟἹ Τουμθυθυηο0 ἃ] οᾶ80 ἴῃ οαἱ 18. ἀἸ ΠΠΘΠΒΙ0Π6 7 46110 

ΒΡΘΖίο ϑιῃ Ιθηΐθ ὃ 1] ἀορρίο αἱ ἃ, ρϑυοῃὸ ὁ Ῥ61 ΡΓΡΟ]ΘΖΙΟηΘ. ὁ 61 56 Ζίοῃθ οἱ γἱἀποίδιηο 
ΒΘΠΊΡΙΘ ἃ απθϑῦο οδ80. 

δῖα, ἀπηααθ ὦ; ἴο ἰ-ϑβίτηο οϑῦο ἄ6116. Κ᾽, ("), οβϑία 1᾿ ὉΠ τηο οϑύο 46118, γαγίϑίὰ, δά ἱ 

αἰπιθηβίοπὶ (Τπορὸ αἱ οοἱ 5,..1) βοζίοπο αἱ Κ΄ ὁοὰ ἀπὸ 8... ῬΡο]ϑυύθίαμηο απθϑῦα βθίοπθ 

ΒΟΡΓα ἼΠῸ ὅμ.. 46] 5110 βραζῖο ἀδι ὑπὸ ὁ.; βϑπουΐοο. ΝΘ110 ὅ:.1 ΚΘ Ιη0 ἀπ8 Φ;, ἸαορῸ 

αἰ οοἹ 5.1, θα θ558. ροβϑίϑαθγὰ ἀπη8. Ἰίπθα ἀορρία, 616 βαγὰ ἱποοηύναθα ἴπ ρ0- οὖ ραπίϊ 

(Ὁ) 51 βϑα θη ἴβοθ ἔοι] πιθπῦθ 66: ἀαύα ἀπὸ Κλ Πιορὸ αϊ οοἱ δ'..--1., 86. 50π0Ὸ οοἱ οἱ δε ἐππρϑηξὶ ἃ Κὶ 
πρὶ Ῥαμθϊ αἱ ὑπὸ βραχίο σοπογαΐοσο ΠῚ, φαθβεϊ ουτηιπΠῸ. ἀπ βἰσύθυμα ᾿ἰπθαγθ δαῦτο απ ἀοἐθυταϊηδίο 54. 
Τῃ [Ἀ}1 σοπάϊχίοπὶ ορπὶ δ; ὑαπρθηῦθ ἃ Κ᾽ ἴῃ ἀπ Ραπίο αἱ ΤΙ, 1ὰ ὑοοοίν πθρ}1 οοἴ τ τὶ ρα αἱ ἀπ οϑυΐο 
ϑρνιτι, 6 δα θϊ ΟἿΣ Θ'κ- 1 ΑἹ οοπύαθθο ραβθᾶπο ΡῈ. πῇ οογίο 8.--ἰ.--2, ὁπ6 ὃ 1] αὐουβοχίουθ αἱ ΤΙ οοι ἴὸ 
ΒραΖίο σοπθγδίουτθ ᾿πἢηϊῥαπηθηῦθ νἱοΐηο. 

(ἢ ἴὰ ἀ6] 6118 βθρᾳ. 5] σοηβίἀθχα 1] οαβο σΘΠΘτα]8, 616 οἷοὃ ἀπ βραζῖ σϑπθγαίουῖ ἱππηϊναταθαὶθ 
νἱοῖτὶ 4611 Κ᾽ ΠΟῚ 5Ἱποουγϊηο. 
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ἀδ ορῃΐ 5... βομθγαύονθ (ἢ). Εἰ βι118. ἴπθα ἀορρία οἱ βδύϑηπο ὦ; ρυηδὶ ἀὰ οσηαπο ἀοὶ 

48}1 πβοίγαηπο ἄπο 8.1 σϑποραύουὶ οοἰ πο ἀθη! (ΡῈ. δηδ]οσῖα 60118 τὶραὺθ 5ρΉ ΘΠΙ06 5] 

ῬΟΐΤΘΡΡΘΡΟ οὨϊδτηαΡθ ρηρϊ ομορίαϊὴ). 

56. αἰοίδμηο οἢθ ἄπ βρασὶ βϑῃθιδθου! Σ 6 Σ΄ 50ΠῸ ΘΟΡΙΒρΡΟΠαθηὔ αὐδπᾶο 5 ἸΠΟΟ- 
ὑγδηο (1π ἀπ ραμπίο 46118 Ἰἰποθὰ ἀορρί8) ἀνύθιηο ἔνα οὴΪ 5;.. βϑηθγδίοσὶ αἱ Φ πηδ οον- 

Τἰβροηάθηζα ᾿πγοϊαζονία. 16. οαἱ οοἰποίάθηζθ, ἴῃ ΠαΙΊΘΓῸ ΑἹ ὦ;, 51] ρυθβθηΐδηο Π65}1 5:1 

ΒΘΠΘΓΔΡΟΡΙ 66. Θβθοοῃθο ἀδὶ ρῥιιηδὶ ΟΙΒΡΙ 811, 6 1] 8510 ἱπάϊοθ βαγὴ ρὺ ---ἰ. Θα]᾽ ὃ 18 
γα Ιθηζα, αἱ αιθδύα οοΥ ἰβροπάθηζα ἢ 

Βδρρυθδοηίδιηο οἹ1 5.1 ἄθ110 ὅς... οοἱ ραμύ αἱ ἀπὰ ναυϊοὰ [ δα ἐξ αἰ] ΘΠΒΙΟῊ] 

: ἴ οὲ ἵ 4 ἹΠΠΠΊΘΙΒδ, ἴῃ ΠΠῸ ὅιὴ ἷ ῬΙΘπάθηαο ἰθ ( ἷ ) ΘΟΟΡαϊπαῦθ οηορθηθθ ΑἹ 5. Π6110 ὅ;.., 
Ἐ7ν Ὑ ᾿ 

ΟΟΙῚ6. ΘΟΟΡἀἸηδῦθ ομορθηθθ αἱ ριιηΐο ἴῃ τη0 ΚῚ νϑᾶβθ ϑαυθιύο (ἢ) 616 511 ὅ8,.. ὑδη αὶ 
ΡΡορρίδθ δὰ τὰ ἀδίο 5;:.. νϑυϊῆσδημο 60116 Ἰοῦο οοογαϊηδῦθ ἀπ᾿ ρασδΖίομθ [ΘῈ 6, 6 

ἀαϊηαϊ 50}. ταρρυθβθηξανὶ δὶ ραπθϊ ἀϊ πὰ βϑσίοπθ ἱρουρίαπ αἱ 2΄, Γι ναυϊοίὰ Φ βαγὰ 

ῬΑΡρΡΡϑβθηΐαύδ, ἀ8. ἀπὸ οαγῶ ᾧΦ, αἱ ρθηθΡ6 }, ὑγδοοίανδ, Βορτῷ ΠῚ 6. ΒΙΟΟΟΠΘ. ΥἹ 50Π0 

βο ΒΡ ζὶ ρϑηθναίοιν! αἱ Φ ἀρρορρίαθι ἃ τα ἀδίο 5;.. 1. ΡῸ᾽ απδπῦο Ῥγθοθᾶθ 16 βϑΖίοῃί 

Ἰρθυρίαπο αἱ {' ἱποοηίγονθηπο φ ἱπ ρο Ρυμίϊ, οβϑίδι ᾧ βαγὰ ἀἱ οὐαϊπθ ρρ. --- [πὶ βἰβἔθιηδ 

ΟΠ. ΔΡἷα ροι" βραχίο ἀϊγούξουτθ πὸ 5,. 6118 Φ, οοπίίθπο 811 Ἰπΐπονὶ ἅ6110 βρασῖο αἰγοὺ- 

ἴοῦθ, ρη---ὖ βραχὶ ρϑηθγαίουν! ἀἱ Φ 6 ἄππαιθ ἴοὸ 5, ἰ ἀἰγούθουθ δββοῦθθ ἡ 5,.ι ΘΘΠΘΡ ΤΟΥ 
ΘΟΙ.ῺΪ ἃ Φ 6 8] ἰβύθιηδ βαδβοῦίο. Νο νίϑῃμϑ οἢθ 1᾿Ἰρουρίϑηο δου υβροπαθηΐο ἀνγὰ ἴῃ 

ὍΠῸ ἀθὶ ραμθϊ οομηαπὶ δα ΘΕ80 6 ἃ Φ (ριθοϊβδιηθηΐθ ἴῃ ἀ1161}10 6Π6 ταρρυθϑθπίδ 10 5;. 

αἰτϑἐθουο), το ΕἸ ρ]1οἰδὰ α᾽Ἰηθυβθζίοπθ ὁ θη ἰὰ Φ βύθϑβϑ, 6 αὐϊπᾶϊ ἰδ ποβῦγδι ΘΟ ΙΒΡΟΙ- 

ἄθησα, Σ, Σ΄, 616 5ἰ υἰβρθοο ΐδ, [πῃ ππδ ΘΟ Ιδροηάθησα ἔνα ἱ ραπῦὶ ἀἱ φ, βαγὰ ἀούαὐα αἱ 
γϑ]θηζα, πρτι8]6 δα ἡ. 

Ῥ6] ρυϊποίρίο ἀΐ σουυϊβροπάθηζε, αἱ ΟἝΥ]ΘΥ 6 Β1}1Π, ΥΤΘΙΠΟ: 

ὦ; Ξξξ (ρρ --- ἢ -Ὲ (ρ0 --- ὃ - δῷ Ξξξ ϑί(ρο - ᾧ --- ἢ (ἢ). 

Οὐδ 608 σομοβοίϑηηο 16 Θϑρυ ϑϑίοηὶ αὶ οϑῦ αἱ [7,, βοβυαθηο 6118. ον πιο]δ 46] 

ἢο 8, ΑΥΡΘΠ1Ο, ἄορο 801} ἐγραβϑίου δ ζίοηϊ, 11 ὨΌΠΠΘΡΟ: 

μη: ἈΦ {11} δ 

6616. ἀἴοθ ααϑηδὶ ραπθϊ ἀορρὶ ἱπιρτορτῖ ροβϑίθᾶθ πὰ 17, ἅ6110 5...) Ιὰορο ἀἱϊ οοἵ 5... (ἐπ ἢ. 

(Ὁ Οὗ. ΤΑντύκπι, ὕη γροδίοηνα αἱ γοοηιοίγἶα πιομοναἰνα, 666. (“ ΑΥΘΙ 611 Ἐ. Αοο, ἀϊ Τουῖπο ., 
ἀ. 85, 1900, νοᾷ, ἃ] π’ 9). 

(ἢ) Οἷν. θ᾽ Ὄνιριο, 159 ζιμνιφτογυὶ φιοέγ οι Κοηἀανπογιἑαϊὲ γογὶ δραςῖ αἱ φιιαπίο δὲ νορίέαηο αἰνηορδἱοηΐ, 6οο. 
(“ Μοιπουῖθ ἀοὶ Τήποοὶ.,, (8), 8.1, 1877). Ὑοαϊ αἱ 8 ὙἹΙ. 

ΟΥ̓ Θυδηᾶο ἐ τε ὃ οἱ μὰ τπὶ πᾶονοὸ Ῥτοσθἀϊτη δπέο ῬῸῚ ΘΔ ]ΘΟΪΆΘ 1] παμηθγο 416118 σοποσαῖνϊοὶ σαΒρ1- 
ὯΔ} αἱ ἀπὰ τἰραύα βΌΡΡα. γα. 16 οἰδασίοπὶ ἃ] πη" 2. ἅ611α ταῖα Νοία οἰξαία. 

(δ Θαθβθα ἔουτπο]α ὃ βὐαῦα Ῥαγθ ἐγοναύα 48] ΤΑκτύπει τηθάϊαηΐθ βρδχζατηθηξὶ. Οὗ. 16 Νούα οἱδ. 
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8 9. -- δοὲ ριενμγυ ἀορρὲ ο,6 5᾽ ἑηιροτυσοῆο «ὦ να νωνρἑοές, σογνθηθη.- 

ἐφηινδγῖο δϑέθϑε, δϑορῦῆω τ ωϊρα ναγντοές 961" οιὐὲ ἴω ργέηνα ἀοῦθα 

»αϑ88α76. 

ὅ. -- υδπᾶο ὑπ νϑιϊοίὰ Φ, 46110 8, 51 οὈθ] σα ἃ ῬᾶβθθΘ ΡῈ ἀπὲ ναρϊοὐὰ Κι: 

Βθπογ8 16 ([: «ἢ), 88. 2.: Ξ γ, ἰἴὰ Φ νίϑθῃϑ δ δύϑθ πηϑ γᾶγϊϑῦὰ αἱ ριιη] ἀΟΡΡῚ π6118. 79... 

ἀ6] ραπῦ ἀορρὶ ἱπιργορτὶ αἱ Κ, 6 οἷὸ βϑριιθ ϑιθιῦο 481] ἰαῦδο οἷθ οσηὲ τϑὺνδι ΡῈ ὑπ 

Ῥαπίο ἀορρίο ἱπηργορυο οομθθπθ ἀπ ραηδὶ ἱπῆπι απηθηΐθ υἱἹοὶηὶ ἀϊ Κ΄. Μὰ ο᾽ὸ αἱ ρἱὰ: 

Ιὰ Φ ὃ οὈΡΙΠραύα δ ἃγοῦθ ἀπ8, ναιϊούδ, αἱ ρα] ἀορρὶ, Τρ... 1, ἴῃ ρινιέϊ βοηηρίἑοὶ αἱ Γ΄. 

Τπαϊροπαθη θιηθηΐθ ἅ81]8 ἱροῦθϑι 21: 5, οβϑίϑ ἱπα!ροηθηθθηιθηύθ 481 Ἰροῦθϑὶ ὁΠ6 Υ ροβ- 

βθϑρα πηδ ναρϊούὰ αἹ ραμθὶ ἀορρὶ ἱπηριορυῖ, 5ἱ ραὸ ἀ1π6 ο᾽θ 80 2.0: ἅ-Ἐ 1 1ὰ Φ ὃ ὁ Ὀ]1- 

ϑαΐα, ραββϑηᾶο ροῖ Κ, δὰ ἄνθῦθ ἀπηἃ ἤἥῃ, 1 ἀορρία ἴῃ Ῥαμῦ βϑιρ]ο1 αἱ Γ΄. 

ΟΟτηΪ ΠοΙδιηο ἃ ΘΟΠΒΙ ἀθΡα 6 1] οὔβο αἱ ὑξεξευ--- Ἰ (061 48] οα80 18, οοπάϊσίομθ 2:5 γ, 

ΘΟἰποῖάθ ὁοη ἴὰ 2... ἢ -- 1) οἱοὸ 11 ὁᾶ8ο αἱ ἀπ ἴογτηδ 1᾽, 4] οὐ αἰπο ἐ, ραββδηῦθ Ῥ9 1 ἅη8 

νϑγϊούὰ Κη 6 Βαρροπίδπιο, ἀδρρυίτηδ, 6. Κ᾽ βία ὀοτηρί θα ᾿πὐθυβθζίοηθ αἱ 7 --- ρ ΤὈΥΠῚΘ 

ΗΙ, ..., Ἡγ,κ αἰ ογα πη] γι, ...) Πρ, ϑιδαδῦθ βϑηθυ οδηηθηῦθ ἴῃ τηοάο ὁῃ86 Κ' ποῦ ΔΌΡΪ8 

Ῥαπὺϊ τηα] θ1ρ11. 51 ρούγϑηπο ἀθύθυμηπδι 6. οορῦθ ἔουτηθ 4,, ..., Δ, [811 ὁῃ6 

ΕΞ 4.6Π|-}-....-} 4, 1Η.ώ (Ὁ. 

ΟΘΡΟ ΐδιηο. 56. θβιβύοπμο δὶ ραμθ οπ6 50 αϊβῆπο 4110 ϑαιδχίοηϊ: 

Ε' ν () ἩςΞεῦ,...., Πρ χ τεῦ, δ: - (ἐΞ  1,.ὕ... 5-Ὲ 1). 

ΑΡΡίδΙηΟ: 

εις τῆ 
ΠΥ ἫΝ Σ, 4, ὃαγ τ Σ 8, ὃαὶ 

9. αὐἰπαϊ 16 (1) ῬΟΒΒΟΠῸ ΒΟΓΙΨΘΙΒΙ: 

6) ΗΠ, ΞΞ ὃ... ΤΠ, χει, Σμά, δ ῆ, ς-- ο, 

8Κ--ὶ 56. γ δ(ν -- 1), οβϑῖδ 50 2. Ξ γ, ϑϑιβύθγϑῃῃο οὐ ΒΟΙΌΖΙΟΙΙ 416116 ΘαμϑΖίοηϊ: 

(9) ΓΙ ΞΟ τ ἘΠ ΞΞΟ, τ ΞΞ ΘΝ τ θὲ: ΞΞ 

6. ΤΟΡΙΠΘΥΘΠΠΟ ὑπἃ Πᾳι.,, αἱ ΟΥ̓αΪΠΘ 70 ᾽ς ... 7... (1 ---- ἠ}}) ... ( --τ ι,. ), οἰδοθηΐθ σὰ Κ, 

οοβύϊαϊνε, δ Ῥαπὺϊ ἀορρὶ αἱ 1. Μά, 16110 ποβύτο ἱρούοϑβί, 51 Ῥυὸ υἰβοοηῦγαρο αἱ ρἱλ ὁ. 6 

1 5011 ραπύϊ ἀορρὶ ἀϊ Π' 5 Κ᾽ Β0πῸ 6101} ἀδϊ] 44116 (3); ρϑγομὸ 56 ὰῃ αὐϑ]οῖθ ραπίο 

Θβιβύθββθθ Ρ6] αυ8]0 ἔοββϑνι βοἀαϊβίαϊῥθ 16 (1), οββίϑ 16 (2), 6. ποπ 16 (8), ἰῃὩ: 416] ραμύο 
τος {28} {{|2Ξεὶ, ὦ, γαπ 

16. τιϑύγῖοθ Ι Σ | ἘΠ μοι Ὶ ἀοντθῦῦθ ἃΥΘΡΘ 11] ΓΘΠΡῸ τηΐποτο Αἱ γ.-- ᾧ, 11 ὁΠ9 

(ἢ Θυοδίο σἰβαϊθα ὁοσιθ οᾶ8ο ρδυῦοο]αγθ 4611. Ῥυοροβίσίομθ ἦα τη6 αἰπιοβύγαα π611ὰ Νοα, Παρ- 

»γοβομέασίοηθ αὐ μα ἤογηῖα ψιαϊιγιχιθ Ὲ67' ὁογηδίναςφίοηο ἰἕριθαν6 αὐ ρμὲὰ αἰίγὲ (“ Ῥοπ ἀϊοομθϊ ἀ6᾽ Τήποοὶ ᾿ 

(6), ὁ. ΧΙ, 1902). 
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Ῥονγύθυθθθθ 84 ὑπ8 ἀϊρθηάθηζα ᾿πθᾶγ6 ἔγα 511 Ἰρϑυρίδηὶ ὑδηρθηθ 8116. Π ἴῃ 416] ραπΐο, 

1 απα]6 ἄππαπο υἰβα] θρ 06. τα] ἴρ]ο ρον ΚΓ΄. 

586. 21: «γ" ἴο βἴθββϑο ργοσθαϊπηθηῦο ῬΓΌνα 616 1π ΘΘΠΘΓΆ]6. Π᾽ πο ἀντὰ Ραμ ἀορρὶ 

Βόρτα Υ. 

6. -- Οὐ βιρροηρδϑὶ ἢ ααδίθπαθθ 6 ἴα ναγιθύδ Φ οοϑύνλοθνα ἃ Ῥᾶθθδθ ΡῈ Γ, 

δὶ ἀθβηΐϊδοα ὁοη16 σοϊηρθῦα ἱηῤθυβθζίομθ αἱ 5 --- ἢ ἴοσιηθ ἢὶ, ἢ, ..., Τν ν,, αἱ γαίῃ] 

Ὧι, ...γ μον θοηαούνο βϑ που] δ θηθ ΡῸῚ ΚΓ, 66 ἃΠΟΟΥα ΒΙΡΡΟΠΙΆΠΙΟ ᾿πύθυβοΖίοη6. 416116 

ἔονιὴθ Ἦ,, ..., 1 σα] ἃ] πϑ ρυθοθάθηζθ. 

Αγγθηο σου βαπηθηΐθ: 

ΕῚΞΞ 4ΔΛΗ, - ...-Ὲ 4... Ηρ χὰ ζ ΞΞΞΕΙ εν ΕΘΗ: 

ῬΘΡ τηοᾶο ὁ Ἰ᾽ Θαιιαχίοηθ 461} 1ρουρίαπο ὑϑηρθηΐθ 8118 ΠῚ Π6] ραμῦο ὦ βατὰ: 

ὉΠ ἘΌΝ 
Στ ὺ 

Ἐω Έ ΗἸΣ;ν; ὅδο. Ἐξ ξξξείῃς 
“; 

6 αυ]Π6] ἴπ απ ραπίο αἱ Κ ἀϊνουγὰ ϑϑιηρΠοθιηθηΐθ: 

65 4.1 τ τὴν εἰς ̓ς ἘΣ Ἅν ΞΞ0, 

ὉΥ͂Θ. ἢ... Ἐ ΒΟΠῸ 511 ἸρθυῬΊ8 1 σβρ. ὑδηρθηῦ! 8110 ἴογπηθ Πὶ, ...,ὄ ΗΠ, κι 16] ραηΐο “. 

[ἃ νανιϑιὰ Ψ ἀθὶ ρυμῦ ὦ 616 τϑημάοηο 18 τηϑύγ 66 

ἀἀ ΘΉ ςτὸν ἀξ γ οθρ Ι] 

᾿ Ας,..455::.. ἘΠ 5. 

δα ϑρ, φάμεν, 4 

αἱ οαγαὐἑθυιβύϊοα, Π]ΠΟΤΘ αἱ 7" --- ἢ, ὃ αἱ ἀἰπηθηβίομο » --- ἡ - ἃ - -ἴ. 56 "Δ Ξ -ΕἹἸ 

ἴὰ ναρϊοίὰ Ψ ὑαρ]ονὰ ἀσηᾳαθ Κ ἴῃ ὑπαὶ Ζῳ. ν᾿ ποὶ οαἱ ραηδ ΕἸ} ἱρογρίδηὶ (1) βαυϑημο 

αἸρθηάθηθ! Π᾿πϑϑυτηθηῦθ, 6 ααϊηαϊ] οϑθα Τρ. ,.ι βαγὰ ἀορρία ροθ Φ. Μὰ 86. 2.2 7 (6 

ααϊπηαϊ, ὦ ζονεϊογὶ 21 -- ἢ -ἘΞ 1) ῬΡθ᾽ ααδηῦο 16 ἴὈΓΠ16. ὁΠ6 ἀθῆμῃίβοοημο ᾧ βίϑηο οοπαοίίθ 

ΒοπουἸοδτηθηΐθ ῬῸΡ Κ΄, 6556. ΡΟ ΒΠΠΟ 8 Υ616, 6 11 ΔΥΤΆΠΠΟ ἴπ ΘΘΗΘΙΆ]Θ, ἀϑὶ ρα] ἀορρὶ 
8Βὰ ΚΓ 1 αἀ08}1 τυ] θθυϑηπο ἀορρὶ ρο Φ. Ῥ. 6. 1ὰ ἤοστηδ "Εἰ ἃντὰ 58 Κ᾽ ὑπ ἤῳς., ἀορρία 

ΑΙ ΘαπδΖιοη]: 

ἘΠ ΒΞΞΞΊΟ ς ΠΧΑΘΕΙ, Ξῷ ΞΞΞΙ αὐ αξες Οὐκ τ } θεξεῦ 

1ὰ αἀπ816, ουἀθηὐθηιθηΐθ, ἀρραν θυρὰ 8118, ναυοιὰ Ψ. Θαθθῦα ἀσπαιθ ὑαρ]οτὰ, Κ᾽ ἴῃ ἀπ 

Μὰ ἀἱ οαἱ ορηὶ ραπύο βαγὰ ἀορρίο ρΡθ Φ 6 βϑιΏ 1100 ΡῈ ΤΊ, Θᾷ οϑβϑϑ 7... 6ο0η- 

δυρὰ τηᾶ ἤφι., (Βροζζαύα ἰπ »--- ἢ ῬᾶΡΟΪ 46118, σι; ἀἰπη θη 0η6) αἱ ρα, ὁπ 6 5οη ἀορρὶ 

Ῥ6 Φ ρ6] ἐαύδο ὁῃ6 10 5010 6 απϑίοιπε, 461160 ἤ). 

Νοη ροὐγὰ αἀδγβῚ ὁη6 Φ δορὶ βοργὰ Κ᾽, ὁ[16 τἱοογάϊδηηο ὃ ἀθἤπηϊδε, ὁοπι6 ἰπῦθ156- 

χίομθ αἱ 7 ---ἰς ἔὈΥΤῚΘ. σοϑιθγ 7.6, ΑἸΌΡΙ ρα πὐϊ ἀορρὶ 411} 1π που] αἱ 4611] ἀρραυρ θηθηθ! 8 Ψ. 

ὅππιε Π. Τομ. {Π|. 7 
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ΤΥ ΘΘΟ 1 ραμθϊ ἀορρὶ αἱ Φ 588 Υ ο ρυονθηροηο ἄδι ραῃθ! ὁΠ6 50 ἀορΡὶ Ῥ61 ἀπδίσιπα 

6116 1, 6. Ὁ]]οΡα, π6119 ποβίγθ ἱρούθϑὶ, βἰϑοοίοπο 51 Ψ, ΟρρΌΡΘ ῬΓΟΥΘΩΡΌΠΟ ἀὰ Ῥαπθ 

ἴπ οαἱ 511] ἱρογρίδηϊ (1) βοπὸ Πἰπϑϑυτηθηῦο ἀϊροπαθηθ!. [πὸ ααθδῦ᾽ ΟἸθπιο οᾶβο ἀονγθηπο 

Θϑίβθουθ οϑυ δ πυτηου! ΠΗ 6 πο ὑαῤθ! π}}1} λι, λς, ...,» λεον [811 616 

ὑπο ΠΣ ΡΣ  Ξρης γι παν 

1ἀθηὐοοιηθηῦθ τἰϑρούῦθο 8116 οοοταϊπαῦθ νυ} 01} ψ. Οβδῖα ἀοντὰ Θ55619: 

Ππριάν Ἔ..- λιν: ) Ἐν ΞΕῚῚ ρυάκια ἜΘ ΕΝ ΚΑ, κω ΞΞ0. 

56. αὐθδύδ ἰἀοπθ θὰ πὸ ἸορῸ ῬΡ6Ρ νϑίουὶ ὑαῦυ! μ01}1 ἀοἱ οοοβοϊθαν αἱ 1ι, ...».1..ν 1ὰ 

τηϑύγῖοθ (2) ἀντὰ ἴὰ οδτα θυ βύϊοδ, γ -- ἢ --Ἰ (41 μὰ) 6. ααϊπα! 11] Ῥαμύο π᾿ ααθϑίϊοηθ 

ἀρραυουτὰ ἃ Ψ. 856. 16. Ἰἀϑηθ ὰ ργθοθάθηΐθ ρούθϑθθ ἅν 9} Ιὰορο βθηζδι 666 ἴὰ (2) δ Υ 8556 

16. οατα ον ϊβύϊοα, γ --- ἢ --- 1, 1 οοο Ποϊθηθ αἱ 10, ..., 1, ΥΤΘΡΌΘΙῸ ν8ΙΟΡῚ ποι ὑαύθι πα}}1 

6. ἀαϊπαϊ ποῖ ραηπίο ὦ; 511 ἱρογρίϑηϊ ὑβηρθηθ 8116 Η ΒϑΡΘΡΡΘΙῸ ΠΠπϑϑιτηθηΐθ αἰ ρθη θη]: 

88] ο[ι6 βϑριιθ οι 81 ὑγαύθουθρθθ ἀϊ ἀπ ραπῦύο τα] ] 1010 αἱ ΤΥ, πηθηῦτθ Ρ6 1 ἱροῦθϑὶ γ' ποὴ 

πῶ Ραμ ταῦ] 1Ρ}1. 

Του αϊμθ ἄ6 11 ναγϊουδ, Ψ 51 ριαὸ οϑ]οοϊαρο ὩρρΙΠθαπάο ἀπ ἔοντηοϊα ἀοναΐα ἃ 

5. ΒΟΒΕΒΤΒ (5); δϑϑῶ ΤΌΤ 506. ΡῸ᾽ ααθδὺ ΟΡ απ 1 ΘΒΡΓΘΘΒΙΟΠΘ: 

Ἀπ. 

Σι(-- 1). 8ὲ 6... ει- τ) 

ΟΥ̓́Θ 5; ἀθποία ἰὼ βοιητηδ δὶ ριοδοῦν 41 7η| --- ἴ, ...» 71... τ 1 σοι Ιηαύθ δὰ ὁ δὰ ὁ 

56ηΖ8, τ ρϑυϊζίοηθ, σ᾽ [8 ϑοιητηδ ἀθὶ ργοδουν αἱ τὶ --- 1, ..... ἡ, ττ 1 σοὶ ηδῦθ δα ἡ δᾶ ἡ 

60 ΤἸΡΘΟΙΖΙΟΠΘ, 6. 80 ΞΞΞ ὅὉ ΞΞ 1. 

56. ἄππαιο 2.1. - ὁ -Ε 1, Τ᾽ ογαϊηθ 6118 Πρ... ἀοὶ ρῬαηί! ἀορρὶ ο16. 5᾽ ᾿πΠρΡΟ ΡΌΠΟ 

8 Φ βορὰ ἴα ναυϊθῦδ, Κ ΡῈ ουἱ Φ ρᾶβθδ, ὃ θβρῦθββο 4818. [Ὁυτηο]8 : 

ἀστπι 
ΤῈ} 7... Ῥλ,Σ {---- 1)}8, σν κ μι. 

0 

ΑἹ ὃ 6 ᾿πηρδυθιθηηο Οἢ6 1 οοὐϊ Βα οοοϑβῖνὶ ὦ, 6118 νϑυϊοῦδ, Κ᾽ 5000 ΘΒΡΓΘΒΒῚ τηθαϊαηΐθ 

511 οτάϊηὶ ἅ6116 ΠΝ, οοβὶ: 

ΟΞ 3 ὦ Ξ ΥΗΝ  ΞΘ Ὁ ΠΞ 8... Ν 

Εὶ αὐἱϊπάϊ 1 οραϊπθ ἀ6118. Μέςμ. ν᾿ ἀορρία ρο Φ ροὐγὰ ΒΟΥ ν Υβι: 

αἱο δ, εὐττ- ὦ σι: τ ὡς σὰ -ἐ-} τοὶ ... τῷ {π  πρνηματ: ὑλι-- χερὶ 

(ὦ δέω" Τογ ἄγ ἄο5 σονιαἰ ον ἄ6 οοοω δέθνιοο 05 ὀχμαέίοηδ αἱρόδγίφιιοβ ἃ γριδίοιι"5 υαγ αθῖο8 (“ ΟΥ6116.., 

ΒΆά. 617, 1867). Τὼ ἔουτιοϊα οἢ6 δὶ ἀϑὰ π61 ὑββῦο ἤ0ὴ ἃ ἰὰ ἔουσηοϊα σοπαΐημ αἱ Βορουῦδ, τὰ πᾶ 6.6 16 

ἃ αἰσοθγοανηθηίο Θααϊνα]οηύθ, Π Ῥγο ]θιηα αἱ ΠοοΥίβ υἰβαϊυθυὰ ᾿ηαϊτουθαταθπῦο τἰβο]αῦο ἃ μ0116 ἀα ὁ0η- 

5 ἀογαζίοπὶ ομ6 βνοίρϑγθιιο ῥἷϊι ἐαγαϊ. 



15 ΒΌΙΙΕ ἹΝΤΕΒΒΕΖΙΟΝῚ ΘΕΙ1Ὲ ὙΑΒΙΕΤᾺ ΑΤΙΘΈΒΕΙΟΗΕ, ἘΠ6Ο. {9 

1π απθϑίο πιοᾶο δἱ ὃ οοπάουθ! ἃ Ῥθηβᾶνο 686 18. ἔογηλοὶα ον βοριὑύα γβ]ρ 8. ϑΠΟ ἢ 6 

ααδπάο Κ' ὃ πὴδ ναγιϑύδ δἱρϑῦτίοδ, ἀθῆπιῦδ μ6] τηοᾶο ῥ]ὴ ΘΘΠΘΡΘΙΘ: Π6Ὶ Ὠς ΒιιΘοθββῖνγο 

ἀἰπποβύγθυΡθηο ὁπ 6 οἰδυυ νϑηηθηῦθ ὃ ΟΟΒῚ. 

Τ.-- δῖα ἄσπαιθ Κ᾽ απϑ ναγῦθυὰ ΡΘΠΘΓΆ]Θ ἃ ἀ' αἰ πιθηβίοη] 46110 ὅ,,, 6 βίθπο ὡρ, ὧς; ... 

ἱ σοὶ οοὐϊ. Βαρροπίθπιο ρεῖππα 21 « τ (Θ ααἰπαϊ Γ᾽ ῥυῖνα αϊ Ῥυηδ] ἀοΡ01) 6, ροβίο 

ἤτεε 31 --- 1, οοπβιδορίδηιο ππϑ ναγϑὐὰ Φ,,, ραββδαπῦθ μοῦ Κ΄, 18 418]6 βῖδι θοπιρ!ϑῦδ, Ἰηὔθυ- 

Βοζίοῃθ ἀἱϊ γ--- ἴοσαθ ἤὶ, 5, ... αἱ οὐαϊπὶ Τἰβρ. 21.) 7,5, ..- οοπαούίθ βϑπουϊοῦ- 

τηθηΐθ 961: Γ΄. 

1 νατγϊουὰ Ψ,, Ἰποροὸ ἀθὶ ραηίὶ ἱ οαἱ ᾿ρϑυρίδηὶ ΡΟ 1 τἰδρϑύθο 8116 1 ὁοπύθηρομο 

ΠῸ βύθϑϑθο ὅν... αἱ ὧἂἢ ἄδίο 8... 1 ὯὉ) ὃ, σοηθ σϑάγθιηο ἃ] πὸ 15, αἱ ογαϊπθ σι (ἢ). Εἰδβἃ 

Ἱποοηΐγα, ΚΓ ἰπ ἢ ΠῸΠΊΘΙΟ ἥπίδο αἱ ραμῦϊ, ἀριι8}6 ἃ ὡρ σι, 6 16. ᾿ἰπύθυβθΖί οὶ βυαάθίςθ 

Β0ΠῸ οΟΒῚ αἰπύ! θυϊξο: 

10. Νὶ π6 ὀδᾶοπο ποὶ ραπθὶ αἱ οοηξαύίο 4061: 8, ὑδηρθηῦ ἃ. Φ ἴπ ρυπῦὶ αἱ] ΤΥ, 

Δρρορρίανι ἃ] ἀδύο βρδαζίο Ὡἰδ,, , βϑοοπᾶο ὑπὸ 5... Θαθηθὶ ΒοπῸ ααθϑῦϊ 5'.Ὁ ΟἿ᾽ 5. ὕδῃ- 

Βοηδ ἃ Κ' ἀρροβρίανϊι ἃ ΩΠ) ἴῃ ἀπ ραπίο βθρπᾶπο 51 Κ, Οοἱ ἴογὸ ραῃῦ! αἱ οοηίαϊίο, 

ἀη8, γατίοὐὰ, Κ|}., ἀϊ ογάϊπθ ων, 616 ὃ βϑοαΐα 4811. ναυϊούὰ Ψίθ,..1 Ἰαορο ἀθὶ ρυμπίϊ ἱ 

οαϊ ᾿ρογρίϑηϊ ῥοαὶ υἰβρϑύνο 8116 1 ὁομύθηροπο ὑπὸ βὔθϑϑθο 8... αἱ πὰ ἀδίο (),ς, 

ἀθθαμθο προ ΩΓ) ἴῃ ὡἱ σι. ραπίϊ ; ἀ6ἱ 4081] Ιου πὶ ρΡΟνΘηρΌΠΟ αἀδρῚ] Νι ραμπῦϊ αἱ οοη- 

ἰαδδο οθροδῦϊ, 6 ΟἹ ΔΙῚ ἀδΡ11 ΝῸ ραπῦ αἱ οοπίαθθο αἱ 8. ὑδηρθηῦ ἃ Κ᾽ 6 Δρροβϑίδιῃϊ 

ἃ ΟΕ ἴῃ πῇ ραμπΐο, ΡῈ πιοᾶο ὁμ6 ἴὸ 8, ὑδηρθηύθ ἃ Φ ἴῃ ϑβϑβὶ ἱποοηῦ! Ὡ ἡ βϑοοηᾶο 

ὍΠῸ 8... Θιοομὸ: 

Ν ΞΞε ἢ ὩΣ ΦΥΥΣ, 

ΟΔΙοοΙδῖηο Ν,. 18 ναγιοίὰ Υξ 9, ἀ᾽ ογάϊηθ ὡς, Ιυὰορὸ αϑὶ ραῃὺ αἱ οοηύαύνο ἀθ0611 

8, ἐδηρϑηδ ἃ Κ' ἃρροσρίαθὶ δι () ἴῃ ἂπ ραπίο, ἰδρ]α 1ὰ ναριϑὐὰ ΨΙ),.., αἱ ογαἴπο σ᾽; ., 

Ἰπορο ἀϑὶ ραπίϊ 1 ουΐ ἱρϑυρίϑηϊ ρο]δΡῖ, τἰβρούθο 4110 1, δὶ ὑδρΊϊαπο ἴῃ ἀπο. ὅδ᾽... αἱ ὑῃ 

ἄαίο Ω),.., 566 100 ροπϑιϊοθπιθηΐθ ϑηΐτο (ἢ), 1ῃ ὡς δι, . Ῥαμθϊ 61 4.8}} ΔΙ οι ΠΙ οϑᾶομο 

ΠΟΡῚΙ Νε Ῥαπῦ οογοαθὶ 6 ΟἹ ΔΙΟΡῚ Π6611 Νὰ ραμῦὶ αἱ οοπύαύθο 466511 8,, ὑβῃβθηῦ ἃ Κ ἱ 

408} 5ἱ δρρορρίαπο 8. Ω) ἴπ ρυΐβα, [816 ὁ16 1ἴο 8, ὑβηρϑηΐθ ἃ Φ ἴῃ οϑϑὶ ἱποοπίνὶ (Ὁ) 

ΒΘΟΟΠαΟ ἀπῸ 8... θυπαπθ: 

Νε ξξιω,σι ς --- Ν:. 

Οὐοϑὶ Ῥγοβθριθηᾶο δἰ δυυϊνϑυὰ ἃ ΟΟΠΒΙ ἄθραθ ΠΠ παπηθτο Νὰ ἀθὶ ραμπθϊ αἱ ΓΓ ὑ8}1 οῃ9 

511 8. ἐδηρθηθ ἴῃ θϑϑὶ ᾿ποοηίσίπο ἀπ ἀθίο Ω().,, αβϑαηῦο ϑηΐνο Ωὐ τ, Ῥ6} τποᾶο 6116 

ΒῚ 5. ὑδηρθηῦ 8. Φ ἴῃ οδβϑὶ ραμθὶ 5] δρροβρϑίπο ἃ (ἢ), Οαθϑῦ Ὁ] Οπλδι ΘΟ πα] οι Θββθηᾶο 

βοδαϊβίαὀα, οσηὶ νοϊύδ οΠ6 ὃ βοααϊδίδυα ἰὼ ῥγίτηθ, βϑγὰ: 

ΝΞ ὡς 

ἘΠ Δ]Π1οτὰ ἔτα 16 1---ἰ τὑϑδζίομὶ οὐὔθπαίθ οἰ Ἰπϊπαπᾶο Ν,, Νι, ..., δα 616. ΟΠ ΡΘ]ΟΠῸ 

ἴῃ 6886 Πἰπϑϑ ΡΠ] Θηῦθ, ΘΥΤΘΙΊΟ: 

ΝιΞξξ σι. --- ὡς σις τ ὡς σι. 5 --- ... -[- (--- 1) ὦ. 

(Ὁ 81 αὐξυϊθυΐδοι ἃ σὲ 11 βἰσιηϊβοαίο ἀαύορ] ἃ] ἢ Ῥγθοθάθηΐξε. 
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29 16 τ πηϑηθη! ὃ Ἰη ΘΙ ΒΟΖΙΟΩΪ ΠῸΠ ΡΌΒΒΟΠ ΡΓΟΥΘΗΪΓΘ ἀὰ ρα] βΒθηρ] οἱ αἱ Φ, 

ομὸ απθϑυϊ οοπύτ! αΐβοοπο 8116 ἰηὐθυβοζίοηὶ ργθοθαθηξθιηθηΐο οοπίαῦθ, πὸ ἄα ραμθϊ ἀορρὶ 

αἱ Φ οἷ 1ἴὸ βίδπο ροὸ Κ΄, ρϑογομῃὸ Κ΄ ποῦ πᾶ ραῃθ! πλ0]}}}}1, 6 ἀππαθ ὈΓΟΥΘΡΓΒΠηΟ 

ἅὰ ὃ ρυπύ ἀορρὶ ἀϊ Φ, 5θηρ!1οῖ ρον Υ΄. Τὸ 51 ποῦϊ 6110 1 βθῃθυ 6 πον ὃ ὃ-ξθ, ρϑυομὸ 

86. ΒΘΠΡΙΘ ἴοϑβθθ ὃ -ξξα 0 91 ἄνυθῦΡ6 ἔνα ὡρ, ὧι, ...,»ὄ ὦ, [ἃ το] ζίοῃθ: 

ὡσσ»--- ὦσις τΕ....ὄ τ- γὼ ΞΞῸ, 

γα] 148. ρο᾽ νϑ]ΟΣἹ δι ὑΓαΊ (ΔΙΤηΘ πὸ ἃ] αἱ βορτῶ αἱ ΟΘΡΌΪ Π{π|101}) ΑἹ Ὧι, 75γ....5) ραν 1] 

66 ὃ αβϑαγᾶο. ΑΡΡίδιμο ἀσπαμθ: 

ὥσσι τες ΝῚ -" ὃ, 

ἀοπάθ ΤἼ]Θν 851 1᾿ ΘΘΡΓ ΒΒ 6. αἱ ὃ, 

Ξ'6 ΘΘΙΊΡΙΘ ΘΘΒΘηα0 ἢ, τες 2}: ---Ἰ ὃ ὥῴεςξγ, 8]]1οσὰ Φ ὃ πη οθνύδ ΤΟυ πὰ αἱ οὐ α]Π6 9] 

6. 8116 πη ογβθζίοηὶ αἱ Ψ οοη Γ΄ οοηύδίθ Π6] οᾶ80 δζ « γ7, 51 ϑρριπηρΟηο αῈ61}16 0116 

οδάοπο ποὶ ὦ ραμῦ! ἀοΡΡΙ ἱππργροριῖ αἱ ΚΓ οἱδοομὸ αἀποβῦ!, οββθηᾶο ἀορρὶ ποθ Ρ6} Φ, 

σἰασοίομο π6 118 ναυϊθύν, Ψ,., Ἰυορὸ ἄϑὶ ραῃῦ! 1 σαἱ ἸρθυΡίϑηὶ ΡΟΪΔ τἱἰβροῦϊο ἃ Φ ρδβ8- 

580 ῬΘ᾽ πῃ ἀαΐο ΩΟ,.., ἴὰ αἀπ8] ναγϊούδ, ἴῃ 08] οᾶβο, ὃ 1᾿1πύθυβθΖίοηθ ἀ6116 ρυΐπιὸ 

ῬοΪδυ αἱ αὶ Ῥαμῦϊ ρϑμθυῖοὶ αἱ ΩΓ τἰθροῦθο ἃ Φ. Δπσὶ ἴῃ οἰαβοῦπο ἀοὶ α ριπὐϊ ἀορρὶ 

ΠΏΡΓΟΡΙΙ οδάοπο 26, ἸηὐοιβθΖίοηὶ αἱ Ψ ὁπ Τ΄, ἀρραηῦο Ῥϑιοϊιὸ 6551 βοὴ ἀορρὶ ρον 1΄. ἢ 

τϑϑύο 46] γϑρ᾽ ομδιηθηΐο ΠΟῸῚ ΒΘ. 1569 τη0 1 ΠοεΖίοηἱ βοβύδη σία], ρουοπὸ 16 νανονὰ 7, γςς 

[6 51 σοβύγ ΓῬΠΠῸ ΘΟΟΘϑβ νδηθηῦθ βθριιθπᾶο 1] οοποοῦϊο οἷ6 οἱ πᾶ σιυιϊάδῦο Π6] οᾶ80 

ἢ; «Υ4, ΠῸΠ ῬᾶθθδΠῸ Ῥ6ὶ ραηδὶ ἀορρὶ αἱ Ἱ7, ὁοπ10 51 ὃ σἱὰ πούίδζο. 

Βίαμηο ϑάθϑβθο ἴῃ ρυδᾶο ΑἹ ΘηΌΠΟΙΔΡΟ: 

ὕηα ναγιοίὰ Φ,, ἀοίίο ὅ,, οοηιρίθέα ἐγ 6γ 8θφογνο αἱ Υ--ἢ ΚΟ» 10 αἰ ογαὐγυὶ υι, τις, ..... Ὁ...» 

ἴα χμαῖο οἷα οὐδ[ϊγαία αἱ ραϑϑασφίο ρ6)) πιπα Υ᾽, φογιογαΐο (Ἰς «- ἢ, 21κ « γ) αἱ ὁοϊ ὧν, ὦ, ως, ...» 

80 ἃ 2’΄ς ΣΉ -ΕἼ, υἱόηο ἦγ οοηϑοημοηφα αὐ αὐὸ᾽6 ϑοργα ΟὟ τα Με. ι ἀορρία αἱ ογαϊηε: 

] μ--τρτοὶ 
ὥσδσ, τ -υσυ  υώςσι: κοι: οτ ἢ Ἐ ΡΟ 655|}" ΠΡ ΈΝ 

ονὸ σι ἀοποία ἴα 8οηθνα δὶ ργοαοιίϊ αὐ τι ---Ἰ, ..., ἢ... --- Ἰ, σοηιδίγαίο αὐ 1 αὐ ὶ 6ο0Ὴ 

γἱροὐφίοηο. 

ἘΣ ἱποῖῦρο: : 

{πα ἤογηνα ἀ᾽ ογάΐη6 τὰ, ἀοἴίο ,. ἴα ψιαῖο βία οὐδ᾽λγαία αἱ ραϑϑαρσῖο 06} τϑϊὰ ναν]οίὰ Ὗ,, 
φομογαίο αἱ σοίΐ υ), οἱ, 5, ..., Ὁ...) 80. Ὡ1ς ᾽ν, οἱθηδ ἴη) σοηϑογιογσα ααἱ ανογ τα Νῳ,., 

ἀορρία αἱ ογαϊΐνο.: 

᾿ γππ 

α}0 (ων γ.- 1}}..5 ΟἹ Σιὼ;, 

φοίΐα ναωγϊοίὰ αἰοἱ γριριέϊ ἀορρὶ ἡ ργοργῦ αὐ Ν ὁ πὰ Μοι., ἀορρία αἱ ογαϊΐηθ: 

γ--ῖ γ-τοῖρ 

Σί --1 (ἢ --- 1 πῆ ἴω, -Ἐ Σω, --- ὡρίωρ --- 1) 
ῦ ᾿ 

ἦρι ρμιιρεϊ 8θηυρίϊοὶ αἱ Υ΄. 

1 οδ51 Ρ᾽ὰὰ σΘΠΘΓΆ]Π ΘΟμΒΙ ἀθυαθ! ἴῃ αἀιθϑῦ ϑηπποίαῦὶ! 51 υἱάποοπο βαθιΐο ἃ α6}}1 

Θοηϑιἀθραῦ! π6] τϑριοηϑιηθηΐο, τηθαϊδηΐθ βϑΖίοηὶ, 



ἾΝ 

Ἵγ ΒΌΠΠΕ ἹΝΤΕΒΒΒΖΙΟΝῚ ΘΕῚΣ ὙΑΒΙΕΤᾺ ΑἸΘΕΒΕΙΟΗΒ, ΕΟ. ὟΝ 

ὃ 4. -- Οαγαΐξίεογὲ αν ο» δίονιθ αὐ τ ϑωγ οί ὅγν εὐγυ αἰένα. 

8. --- υᾶπάο τπη8 νϑγιθίδ, ὃ οοπύθπαα ἴῃ πππ᾿ ΑἸ γἃ, Οἱ Β0Π0 6] ΠΌΠΟΙ ἱ αυ8]1 ; 

θαγαϊξογίφϑαηο 11 τποᾶο οοη οἱ ἀα0}1ὰ νᾶγούδ ὃ οοηὐοπαΐδ Π611᾿ ΙΓ 8, ΘΟΠ16 οἱδ, ο5561- 

νᾶνῷ 1] ΟΑΡΟΒΑΙΙ Π6118 ᾿ἰϑύΐογα. οἰδαῦα. τιθϑῦϊ πατη 6. ΠΟΙ 11 ΟΠ] ϑιηθυθηηο οαγαίίογὶ αἰ ἵγι- ] 

ἩΔΘγ8107)6: Θ551, ῬῸΠ ΓΠΠΒΠΘΠΟ ἢ551 1 οδγαύςουὶ ρο᾽ὰ ἀθῆη!] 4611 ναριθίὰ οοπϑίἀθγαΐδ 

ἴῃ τϑ᾽ αζίοηθ οοη 1᾿ Δ] Ιθηΐθ ΠΙΠθᾶ 6 6Π6 ἴδ, οοηθίθμθ, βοπῸ Δι ἰὑγαγῖ, ΔΙΠΏΘΠῸ Θηὐγο οϑυ δὶ 
Πα]. 

Οοβὶ ὃ Ῥθη ποῦο ὁπ6 ππἃ Τοία ραὺ Θββϑὺ οοηδοπαύδ ἴῃ ἀπ πηοα] ἀν Υβὶ ΒΟρΡΓὰ Π8, ] 

τὶραῦδ ουρίοα Κ᾽ 46 110 δ.: ὁ ὃ σϑῃθγαίσιοθ ὁ ὃ 18 ἀἰγούγϊοθ τϊπῖπτηϑ αἱ 1. ΝΘ] 19 οαβο 

1 Ρίϑηϊ ὑαπρθηθὶ ἃ Μ΄ ηϑὶ ραμῦ ἀϊ οϑϑα τϑυνα σἰθπηρίοπο ἀπ8 Μς 46] 19 ογάϊηθ (απο 83); 

16] 29 οᾶ80 1 Ῥίδηϊ ὑδηρθηῦ! ἃ Κ᾽ ΠΘ] 501 ΡΠ ΓΙΘΠΊΡΙΟΠΟ τ Θ0Π0Ὸ απϑα το. ἃ 5. ἀἸπηθη- 

βΒοηὶ (αἱ 28. βρθϑοΐβθ). 5᾽ πη] πηθηΐθ σὰ [5 ἀηδ ἀπδΡἐοα (ΤΆ ΖΙΟΠ816, ΠΟΡΙΏ816) Ῥὃ Θ5560 

οοηὐθηπίδ ἴῃ αἀπθ τη06] 6. οοΟΥΙϑροπαθηνθιηθηῦθ 811 1Π0 ὁ 81] ΑΙ Το το 51 πᾶ ὁῃ9 ἰδ Τ, Ί 

θ᾽ ρίδηϊ ὑβηρθηῦ ἃ Π' ἠδ] ραμὺ αἱ οϑθα ὃ (6] ὅ9 ο 416] 759. ογϊπθ. --- Ο]Ὶ Θ5θιηΡὶ 5] ᾿ 

ῬούγΘΌΟΥΟ οΟβὶ πιο] ]Ρ]1οαΓ6. 

ΑΡΌΙδΒ1 ὑπ Φ, 1ὰ αὐ8]6 518. οοηὐθηθπία ο0η πηδι ΟΡ δ, ΠΟ] 0] Ρ]1οἱ ἃ ἴῃ ππᾶ Κ᾽,, θα 

ΘΗ ΓΆΠΙΡ6. 5180 ἱΠἸΠΠΘΙ 86. Π6110 8,. --- 5] οΠϊδηιθυὰ οαγαξέογ.6 α᾽ Ἰγιηλογ 81 07,6 (ἀρ, αι; ..., αἱ) ᾿ 

αἱ Φ ἴῃ Υ΄, Τ᾿ ογάϊπθ ἀ6118. Μἴμν.., 61 ραμθ! αἱ οοηὐαϊίο ἅ8611 8. ἐδηρϑηθὶ ἃ Κ᾽ ἴῃ ρυμῃύϊ 

αἱ Φ 6 δρραυύοποηθὶ 8118 ἤριιγα [ἀρ, αι, ...» ἄμ]; ΟΥΘ 

ἄτεσα, Ὁ 1 1{8-Ὲ8)- (Ὁ ἢν. 

π᾿ ρδυ 0186. ΟΠ ΔΠΠΘΙΘΠΊΟ οἰα886. αἰ ἀμ)  50η.6. «ε( --: 1, 2, ..., ἢ) αἱ Φ ἴῃ Υ', Τ᾿ον- 

αἴπηθ 4616. Μ,., ἀθὶ ραμῦ αἱ οοπὐαύίο 6611 8. ὑδηρθηθὶ ἃ Κ ἴῃ ρα! αἱ Φ, ἃρρορ- 

δίανι δ ἀπ ἀαύο 5... μεν 9 ΒΘΟΟμ0 ὑπὸ ὅ',.ι; 6. ὁοέο οἰ Ἰηιηιογϑίοηο ψ, αἱ Φ ἴῃ Υ Τ᾿ ογαΪη 96 

4611 17... ἀ61 ραμῦ αἱ οοηθαύθο ἀ66511 8. ὑδῃρθηθ ἃ Υ ἴπ ραμῦ αἱ Φ, Δρροβϑβίδ ἴῃ 

ἀη Ῥαπίο 84 τἀ ἀδίο 3...» 

86 γΞ - ἃ 18. οοπϑί ἀθιαζίομο (61 οδῦϊ ἃ ἸΠ θυ ϑίοπθ ἢ 56 η50 ἦβ ἐξ. 1 πο δὰ 

- ἢ, - ἃ Ἰὰ σομϑιἀθγαζίομθ ἀοὶ οὐ α᾿ἸΠΠ ΠΟΥ ΒΙΟΠΘ. Πδ 56 η850 (ἃ ἐξξξ 1 ἢπο 

ἐκ. 

ἤΞ τ ϑδν ἢ 

ὉΠ ΘΗΝ 

9. - 38, ϑϑϑϑπᾶο γ Ξ ἡ - ἀ, ἰὰ ἴηι, αἱ οὰϊ 81] πὸ ργθοθάθηζθ, ὃ βθῃθυδὶθ, 6 ἰὰ 

νϑυϊθιὰ Φ, ὃ ρϑηθυϊοθηηθηύθ οοπύθηίδ, ᾿ῃ οϑϑῶ, Ἁ]ΠΟνα 18. Π7ς,., ἀ6ὶ ραμυϊ ἀΟΡΡῚ ᾿ππρΓορτῖ 

ΑἹ Υ' ᾿ποοπύγα ἃ Φ ἴῃ ὑπ νατοὐὰ δα ἢ - ἃ --- " αἰπηθηϑίομὶ, ἄ6118. α816. νορ]δηηο 

ὕγοναρθ Τ᾿ ΟΡαΪΠ6. 

Βαβύθγα, ΠΗ ΑΤΒΙ 8] οᾶ50. 7. -Ξ ἢ -Ἐ δ, Ῥϑυοπὸ βϑοϑπαο 0 ππ ΘΟ ηΪΘηὔθ 5ρ8Ζῖο, 

Ὧ6] σοΡοαγο ΠΟΤ αΐπθ Ἱποορηϊΐο, ἃ αποβῦο οὔβο οἱ γἹ ἀποίδιηο. --- ΝΘ] οᾶδο πῃ οαἱ] γε λ- ] 

ἴὰ Φ, ἀϊ ουἱϊ ἀϊοίαιηο μὴ 1 ΟΡ αΪηΘ. 6 γι, ζΧ6 5...» 7...  ΟΘΌΪ ἀπ]  βίοηθ, β5θοδ ἴὰ ναρϊοϊὰ 

ἀορρία αἱ ΚΥἉ, αἱ οαἱ ἀϊοίδηηο ρῃ 1᾿᾽ΟΡΑΙηΘ, ἴῃ ἢ ΠΠΠ]61Ὸ ἤπῖΐο αΓ ἢ, 8] αἱ ρῥαμίϊ. 

Ῥογ ἀἢ ραηΐο Ὁ 6110 8, ϑβόοπο οοἱ γοῦϊθ ἃρροβρίδίθ ἃ Φ 6 υἹἱδθυϊονιηθηΐθ ἃ "7, Ι 

Θ ΘΒ θΙΒΟΟΠῸ ἢ Ο0Π0Ὸ Γ, 1] Ομ ΟΥΑΙ] 51 οὐδίθπθ ἐδ  ] π]θη}6 βθοδημο ὁ0η ἀἢ ἸρΘΓ- ' 

Ῥίδπο ρῈ ὁ. ἴῃ ααθδίο Ἰρϑυρίϑηο οὐϊθηίδηπιο ἀηϑ ναὶ θίδ ἃ ἃ: --- 1 αἰπιθηβίοη ΒΘΖΙΟηΘ ' 
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αὶ Κι, 6 ὑπ γαιοθὰ ἃ ἢ.--- 1 ἀϊπηθηβίομϊ βϑσίοπθ αἱ Φ; 1 ογάϊπο αἱ Γ ὃ 11 πυτηθιο 4910 

τϑύξθ ἀβοθηὐὶ ἅὰ 0, δρροροίαὐθ 811. βϑζίοπθ ἀϊ Φ 6, αἰύτονϑ, 8118 βοζίομθ ἀϊ Κ΄. Ῥγο)ϑῦ- 

ἰαπᾶο ἄα Ο 58 ὑπὸ 8.» 51 γον 6Π}6 1] πστηθρο αἱ απθϑύθ τϑῦθθ ἀρπδρῖδ ἀ[ἢ---Ἰ, ᾿---1]. 

Τιοίαπιο Ρ' απ ραπύο ἀ᾽ Ἀρροβρίο 5 Φ ἀϊ ὑπᾶὰ ροποναύγιοϑ αἱ Γ 6 Ῥ' 1] ραπίο ἀ᾽ἃρ- 

Ῥορρίο ἅ6118, βύθββθδι βΌπουϑῦνο9 51 Κ᾽; 51 γ0] ΒΆρθΓῸ απιϑηῦθ γο] 6 ἀπ νίθη6 ἃ οοἷπ- 

οἰάθτθ ὁοη ἀπ Ρ΄. 

ΤΙ πυμηθτο 6110 οορρίθ ΡΡ', {1 ουἱ Ῥ ρἴδιοθ ἴῃ ἂπ ἀδύο ἱρθυρίϑπο 51 οὐὐίθηθ Βα 0100 

οοπάποθπᾶο 11 ἀδίο ἱρογρίαπο ρον Ὁ: ὑρτδρ]α 1 οτάϊηθ αἱ Γ; 6. ὁοβὶ Ρ6] ὨΌΠΊΘΙῸ 46116 

οορρίθ 1] ουἱ ' ροἴδοθ ἴπ ἂπ ἄδίο 1ρϑιῬίϑῃηο. 

Φαδηῦο μοὶ ἃ] πυμηθῖο 46116 ὁορρίθ 6 1ἃὰ ουἱ γοῦνα ῬΡ' Δρροββ!δβί ἃ πὶ ἀδίο δ᾽. ., 

ποη ὃ αἰύτο ὁ[6 Τ᾿ οὐ αΐπθ πιθάθβίπιο αἱ Γ; οπᾶθ βοπὸ ὦ|ἢ--Ἰ, ἢ -- 1116 οοἰποίάθησο ΡΡ'. 

Τῃ ἄπο τηοᾶϊ ραὺ ἀνγοπίρο ὁμ9 Ρ 6 Ρ' οοἰποίάδμο: ο ρ6ὶ ἔαθδο 4] τϑύθο υβοθηδὶ ἀὰ Ὁ 

8 Ῥδβϑδηδὶ Ρ6᾽ ἀπ ραπίο αἱ Φ, ἀορρίο Πππργορτῖο Ρ6} Υ7, ὁ Ρ6] ἔδύϊο αἱ γϑῦβθ ᾿ἀβοθηθ 

4δ 0 α ἰδηρθηθ, ἃ Κ' ἴῃ ρυαμὺ αἱ Φ. 51 ἀντὰ ἀυπαῦθ: 

ἀν, ΕἸ -τ ψει τε: ἅΓ ἢ ---, 1 -- 1]. 

ἈΡρ!οαπᾶο «αθαύδ Του Πηο]α, τ σου Ρθηὐθ ρ9ι' ΨΆ]ΟΡῚ ἀθογθβοθηνὶ ἀϊ ἢ 6 ζ, ἄντ : 

415 - 3 ει  ύηξης, ΞΞ αἴ. 5 ὁ ἢ ΞΘ δ ἢν 

ον ἄρ θο τὰς 
ἘΙ χυϊπαϊ Βοπ 8 Π 0 ΤΘΙΏΓῸ 8. ΠΙΘΙΙΓΟ 9 Τ]ἀποθη60: 

ἅν, 41 -- 411,1 --- ἢ -Ὁ 11--- Σιν. 

ΤΙ παπιθρο α[1, ἢ --- ἡ -Ἐ 1] 51 ὁ θα 8110 βέθββο πιοᾶο 60] ρυϊποῖρίο ἀϊ ὁουτβροη- 

ἄθηζα, Ορρισθ ὁ0Π ἴδ, Θοπβι ἀθγαζίουθ 4918, Ῥυΐπη, ΡΟ] 9 αἱ απ ραμίο 49110 8). νιν (ἢ 

ουΐ ὃ ἱπππηοῦβα ἰὼ Κη. μι) εἰϑρϑῦθο ἃ απθδύα ἔουπηδ βῦθϑβϑ. ΟὐΒὶ ὑγονϑϑὶ σΠ6: 

ΑἸ, ἢ-- ἢ - 1] 5ΞΞ μοίρο -- 1) -  ι» 

οπᾶο: 
Ω γιτ-ε 

412, 1] τε μοίρο --- 1) --- Σιψι.- 

56. ἦν ἰπα υαγϊοίὰ ,, φοπθγαΐθ, ἀ᾽ οΥἀδηιθ ρῳ, ὀγυρηθγϑω ὅθι θμὸ 5, (Ὁ Ξε Κ΄ -- ἢ---Ἱ, 1 -- 0) 

ἃ σοπίοημία φορογοαριθηΐθ πα Φ,,, αὲ ογαδηιθ μο ὁ οθὐδ αἰ Τ)))1 6) 8105.6. Υν ...» γ.-ιν ἰα Φ 

ἰαφίία ἴα Με... ἀοὶ μιν ἀορρὶ ὠρργορνῖ αἱ ΟΥ̓ ὧμ τθπα Μι ἀὲ ογαἀϊηε: 

γπ-ὶ 

μοιρῦ. ἢ), ἢ Σ,ψι 6» 

(ὦ Νοὶ ἐνατασαθηθὶ 46] Οαρονα! «αδπᾶο 81 ὑγαύθα, αἱ ἐγόναγθ ἱ οαγαύξου ἀ611ὰ αἰθουΐοτθ ἰπύουβο- 

σίοπο αἱ ἀπὰ βαρογβοῖθ 6 ἀϊ ἀπὸ ἔογιαδ 6110 8,,, ὁ σἱὰ ΔΌΡ᾽απο οοτασπθ ἅπὰὶ Θαν να ΒΘΙΏΡ]16Θ, 5᾽1π- 

ἐτοάποθ ἂπ οἀταξξογο ἃ Ἰπηπηθυβίομθ, ἀθπούαθο οοπ Δ, ὁμ8 ἱπάϊοω αὐδηῦθ γθύξθ θβθοῦο ἀὰᾷ ἃπ Ῥαπίο 
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ὃ ὅ. -- σαγαΐξίονὲὶ ἀοἴία υανλοξὰ σοηρίοία ἑητογ᾽ 5οῳΐολο αὲ ἄτι ο ρὲδι αἴέ7"6. 

10. ΝΟΙ]ο 8, ϑἱ δρρίαπο ἄπο ναγιϑίὰ: [ππᾶ Τὶ ἃ 1 ἀϊπηθηβίοπὶ, 6 1᾿δ! γα Κ΄ ἃ 

ἀ' ἀϊπιθηρίομὶ (κ: - Δ’ Ξ γ). δίδπο φΦίαρ - ἃ ---ῦ, .... ας- ἅττ ῦῦ}  σατα θυ! 46118. Ῥυίπιδ, 

6 φ'(α΄. - 1' --- γ΄, ..., α΄, -Ὲ 1’ -- ΑΝ) 1 σαγαθθου! ἀ6118. Θθοομᾶδ. 1.6 ἅπο ναγίϑίδ ΔΌ ίαπο 

ΒΙΠΡΌΪΑ ΓΙ ὰ ααθίππααθ, τὴὰ βίϑπο βἰθπαῦθ σϑπθυοϑιηθηῦθ Π6] 5Θη80 66 ἴῃ ορηὶ ριηΐο 

4611 νατιοιὰ 1’, δα ἡ ἀϊπιοπδίοηὶ (ἢ τε ἃ - Δ’ --- τ), Ομ θ58θ. ἤΒΠΠΟ ΘΟΠΊ.ΠΘ, ΠῸ ΒΡΒΖΙΟ 

᾿αηροηΐο ἃ Γ΄ ποη β᾽δοοῖα ἴῃ ἀπ πηθἀθβίπηο ρθη. Θ0ἢ ἀη0 ϑρᾶζίο ὑδηρθηΐθ 8 ΚΓ΄. 1,8, 

Ἰοριυϊπυϊ δὰ ἀϊ απθούο, ἱροῦθϑὶ ραὸ νϑυ βοαγϑὶ, ὑ. 6., ροπβᾶπαο ἃ ἄπ ναγιθῦδ ορππηϑ, 4816 

Ἃ1.8}1 δα σομηρ!ούα, ἰηὐθυβθζίοπθ αἱ ἔουτηθ. Τηο]ῦτθ ἴπ ἀπ ριιπΐο ἀπδ]απαπο αἱ Κ᾽ 6116 518 

τη] ρ]0 ρον Τ (ο μοι" Χ77) 11 ὁοπὸ ὑδηρθηΐθ ἃ 77 (ο ΚΠ) 51 βρβϑζχζὶ ἴπ ἰϑιὺ 5, (ο 8.) 

αἰβυϊηνὶ, αὐϑηθ᾽ ὃ Τ᾿ ογάϊπθ 46] ὁοπὸ βύοββο. 

11. .- Τὰ ρυΐηα ααθϑύϊοηθ ἔοπαδιηθηΐαϊθ οἷ δἱ αἴα]οοία, ὃ ἀϊ ἀθίθγιηϊπδνθ 1 

οδΡδυδουὶ ψίδο -ἰ- ἢ --- τ, δι -ἰ ἢ ---τ ὐν νος, ὃς τΈ ἢ --- Υ) 6116 νανιθίὰ, 1΄, ἴῃ ἔπησίομθ ἀθὶ 

ὀαΡαθίουὶ φὸ φ' ἀϊ Υ' 6 Υ'. 

ἘΣ οἰΐατο οἷι6. Βαβέθγὰ Πἰπηϊ διϑὶ 8] οα]ο0 10 ἀθ 611 αἰψίπαϊ οαγαύδουὶ αἱ 1, ροϊομὸ Ῥ6. 

ΒΘΖΙΟΠΘ. 60) τἢ ΘΟηνΘηϊθηΐθ βρδζίο οἱ τἱ ἀποίϑηηο δα ἢ οᾶ50 ΒΠΘΙΟΡῸ 8ΠΟΠΘ Π6] ΟΔ]0010 

ΑΘΡῚΙ ἸΟΡῚ οαγεύθου. 

ρροπίϑιηο. ἀμππαπθ: 

ΣΟ, 1 λ(. - 3) ταν - Ὁ -Ἐ -Σ σ(6 -Ὁ ἢ), 

6 ϑοσορρίδιηο ἅτιθ βρᾶζὶ [5] 4611 διῃθίθηθθ απϑηᾶο Τπο, Τ7, βἴαοθ ἴῃ ἀπ0 8, ὑδηρθηΐθ 

8 Κ ἴπ ᾧἂπ φῬαηΐο αἱ ἢ, ὁ Τ᾽ αἱύτο, Π'’, βίϑοθ ἴῃ ἀπὸ 8. ὑβηρϑηΐθ 8. 77 6110 βῦθϑϑο ραυπῖο. 

Οοβὶ οὐῤθηΐαπιο οοὐ τ ΠΤ -θὸ ρρρρὶο ΤΠ, 11 οαἱ ἰπβίθιηθ ἀθπούθγθηιο θῸη Λ, 6 5: θθο τη 

ῬΘΡ ἅη8 αἱ 6586 ΡΊΔΟΘΙ Θ΄ 6110 Βραζίο [Ὁ.] τοί δύῦϊνο 8118 δοπα]Ζίοηθ (ὖο, ὅι; .-.; ὅς, 7 -ἰ- 8. -ἰ-1---ἢ, 

γῸ..5-Ε2---ἢ, ὦ, γὙ τ , γ) ἱπροσύα αΡ11 8, ὑδηρθηῦ δὰ 1, ὃ οοπαϊσίομθ αἱ 5ρ6016 

2(8 - 1)0᾽ --- ὅ.), Π6110 βρᾶζίο [Ὁ.] τηϑάθβίτηο 51 ὑγόονθυϑηη0 

οοἸ ϑ(-ἘΠ|Ὁ,-τϑ)ττ ΕἸ) στ) 

ΟΟρρίθ ΠΊΤ' 11] οαἱϊ ἰπβίθηιθ ἀθηούθγθμιο ὁοη Λι. ᾿πο]ῦγθ β᾽ϑοοὸ Ρ6᾽ ἀπ αἱ [8]1} ὁΟΡΡ10 

Τανθυθ ἴο βραζίο ΠῚ ἀρραγύθηθηΐθ 8118 ἔοστηδ [ὅ0, δι, ....ὄ δ,] ὃ σοπάϊζίομθ αἱ βρθοῖθ 

εἶ (Ὁ 1)},--- Σὸ ----Σ ο(5.-1 1), 

6110 8ι., 51 ἀρρορρίαμῃο 811ἃ οασνα 6 αἰψουϊουταθηΐθ ἃ}1ὰ Θαροσῆοὶθ δὰ ουἱϊ ἰὼ οατνὰ ἃ ὑτδοοϊαία. 

ΤΡ ΠΔΙΟΡῸ οδγεθίοσα Δ, Δ6] οαϑο ἤξεεῖ, 586 ἴὰ συσνα Φ ἔοββθ βθ:ιρ]168 ΡῈ Τῖ;, ΒΑ ΘΌΒΘ 11 ἢ ἀΘΡῚ 5»--κ-πὶ 

ῬΟΥ ἀὴ ἅαίο 5.--1--9 Δρρορρίανὶ ἃ Φ 6 αἰύγονθ δποοτὰ ἃ Κ΄. 86. Φ μὰ ἴῃ Κ᾽ ροβίζίοῃμθ σϑπουΐοα, 1] οαγαῦ- 

ἤθυθ ἃ ἀρπδρΊϊα (1,1 --- ἃ -ἰ 1]. --- Ὑϑάγοιαο ροὶ οοπιθ 5ῖδ ρἱὴὶ σομνθηϊθηῦθ οοπβίἀθυατθ 1] οαγαθίθυθ 

ψι(Ξξξ κιὴ ἴῆνθοθ 46] οαγαύξοσο λ. 
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νἱ βαρθπηο οοἵ" ΕἸ). 6) φορρίθ ΠΤ’ ροἰδοθηθ ἴῃ [64] 6 δνθηθ ἴο βραζίο ΤΠ Π611 ἴογπιᾶ 

[20,9 ..., 6.1, 6 ἴὰ ναγιούὰ 4] απθϑῦθ οορρὶθ 5 1Ἰπα]σμϑγὰ ὁ Λ:. 

Ῥοι ορῃΐ 8, ὑδηροηῦθ ἃ 7 6 βοἀάϊβέβοθηὐθ 8118 σοπάϊχίοηθ 

(δ ,....,..5., Υ-Ἐ5- 1.---,....,. 2), 

οδβϑία δρροσρίαἑο 8118 ἤρτιγα [δ0, ...γ δ. Βθοομᾶο ἀπὸ βρϑζῖο [8], Δ ἴαπιο πᾶ ὁορρία ΤΊΤ', 

ἀρραυίθπθηῦθ ἅ118. νανίοὐδ οοὐ᾽ ΕἸΧλ.-- Ὁ) ἈΠ Ετηδιηθηθ βοραγαύδ, 6. οοβύϊθαϊ τα, ἀα ἀπο Βραζὶ 

οοἰποίάοποϊ. γί οονοῦθα ορηΐ οοἰποίάθησζα ΠΤ ργονίθπθ ἀδ ἀπὸ 8, ἰδηρθηΐθ δὰ Π᾽ 6 

βοἀαϊδίαοθηθο ἃ τἰἀούθα. οοπάϊσίοπο, ἃ οασδα 4611 σοπονιοἰ δὰ αἱ ροβίσίομθ ἀϊ Υ ὁ Ὑ', 

ἴπ γίρῦϊ ἀ6118 αὐ] ϑοοθθ δηχὶ οΠ16 π6118 γαγιϑὑδ, οοἱδ ΕἸ»: 8) 51 Ῥγθϑθηῦδηο τη ΠΌΤΗΘΙῸ 

βηΐϊΐο ἀἰ οοἰποίάθηζθ. ΕΙ αθϑῦο ΠΌΠΊΘΙῸ βδιὰ ΘΒΡΙΘ550. ἀδ 

(Ὁ. ψιίδο-ὐ-εῦν δ τ τ )ΞΞΞΙΣ(ἀοΣ νι5:, αν) {τίν δι πτοινε τοι ντ δε στιν)" Κι) 

οΥ̓Θ 1] φργοάούψο 5 μὩΡο] 100 βορϑϑῦθο ἃ] βοιητηδθονῖο, ὁἢ.0 δὶ θβύθπαθ ἃ ὑαθ 1 Ῥγοάουν 

ΘηΔΙΟΡΪ, ἀσπούα ααδηΐο οορρίθ ΠῚΤ' 4611 ναγίϑθὰ Λῳρ πᾶππο 10 βραχζίο ΤΠ μ6118 ἴογιηδ, 

[ἀο9..... α.] ταθηὐτο Π’ ὃ π6118) ἔογτηβ, [Ὁ, --Ξ ας; ..}, ὁ, ---- ἀρ]. 

1ιἃ. οοπαϊσίομθ (ἀρ, ...γ ας) (Ὁ, --- ας, ...γ) ὃς ---- αν)", πηροϑύῦδ 8611 ϑ᾽θιηθηθὶ αἱ Λ,, σους 

Βροπᾷο δᾶ ἀπ οοπάϊχίοπθ ἱπηροβῦδ 911 Θ]ϑιηθηθ! 46116, σαριοὐδ, ἰηϊχῖα]6. ΛΔ, πἀρτι8]6. 4] 

Ῥγοδοῦνο Ρ ἀϊ ἄπο οοπάϊχίοπί ἐοπαδηιθηθα!! ΒοΠΊρ οἱ ππροδῦθ βασοθαβινϑιηθηῦθ δὶ ΤΙ, 

ῬΘΙ ργοδούίο }' ἀϊ ἄπο οομάϊσίοπὶ ἑοπαδτηθηῦα}} 5θπι 116] ἱπηροβῦθ βαοοοϑϑὶν διηθηΐο δ 17, 

Οὐδ } 5ἷ ραὸ βοίορ!θρο ἰῃ ππδι ΒΟΠΊπηδ, αἱ ὀοπαϊΖίομὶ ἔοπἀδηηθη Ά}1} (αυ; .... α.) πηροβῦθ 

αἱ Π (4 ΛῈ 6. Ὡπδορδπιθηῦθ ρ΄ 51 ρῃο βοίοβιορθ π΄ ππᾶ Βοπηπιδ αἱ (βι, ...»ὄ βι))΄ ("ἢ). 

[ῳ (1) ἀατὰ ρογοϊὸ: 

{7} 5: Σ(ἀρ, κλλ, α,) (θυ ανοϑ βη), 

ΟΥ̓Θ {1 ργοάούϊο (αυ; ....» α.) (βου; -..» 9)" 51 Ῥαο ἃπόιο ἰπὔθπαθιθ ΓΔρΡΡΙΘΒΘΏΙ 1] Πα ΘΟ (Π]Ή1{0) 

ἅ6116 οορρίθ αἱ 8ι, ὅν ὑδηροηῦ ἃ Κ᾽ 6 Κ᾽ τίβρ. ἴπ πηϑάθϑιμηὶ ραηύϊ αἱ Ζ᾽, 11 σαὶ ὅδ. ῬΡαββᾶ 

ῬΘ1 τπὸ [3] 4911 ἤρατα [αὺ; ...» α,], τηθηῦλο 10 ὃν ρδβθὰ Ρ6Γ. ἀπὸ [8] 4911 ἔριν 

[β0» ..., 8.1. Ῥίοθπάο, ᾧ 1ὰ βρθοῖθ 49118, θοπάϊχίομο ἱπηροϑύδ ἃ ἀπ [1] νοϊθμᾶο οθ ὑ 

500 [5] βοϑα]βῆ 4118. οοῃαϊχίομθ (αν; ..., α,) (“ὅ), ὁ φ' 1ὰ βρϑοῖθ 4611, θοηἀϊχίοπθ δπδίορα 

τοϊαθύϊνα ἃ απ [1] 6 811 οοπάϊΖίοπθ (βυ; .-..» βι), 58 αἱ οορὈῖθ αἱ βρδχὶ ὑδηρθηὶ ἃ. Κ᾽ 6 7 

ἴῃ τηϑάθβίτηΐ ραηῦ αἱ Π᾽ 66. πθ ἄθθθομο Θ55016. τιπ ΠΙΠΠΠΘΡῸ ἤπύο 1 ουἱ Βραζῖ βοδαϊβίδμο 

τἶβρ. 8110 ἄπθ ργυθοθάθηθι οοηαϊσίοηὶ, βατὶν ᾧ -{- φ' Ξε ἡ (5). ΟἹἹ 5ι ὕδῃρθηθ ἃ Κ᾽ 6 ρᾶ8- 

Βα η] ΡῸ βραζῖ 46118. ἔογιηδ [αὺ, ..., α,] 5ΘρΊΒΠΟ δπ ΚΓ οΟἱ ΙΟΓῸ Ῥαηθὶ ἀἱ οοπύανθο ἀπ8 

(ὦ Οὔ, 1ὰ ταῖὰ Νούα, 1,6 οοἰνιοίάογδο αὐ τολα 8ογο αἰφοῦγίοα οὐ Ἐ 1) 1) ἄὲ ὀορρίο αὐ βρασῖ α Καὶ ἄϊνιοη- 

οἱογυῖ, ἐριηιθγ δὶ ηοῖϊο δρασίο αὖτ αἰνιθηϑίοηὶ (" Βδπἀϊοομθ! ἀθὶ Τὐήποοὶ ,, (5), Ὁ. ΤΧ, 1900). 

(Ὁ Οἷὸ τἰϑαυϊθα 8118, βοϊασίοπθ ἅ61 Ῥγοθ]θτηα 46116 οαταὐυθυβῦϊοηθ. ΟῚ ΡἹΪ βρασῖ Ἰπθανῦὶ ἀαΐα ἃ 

Βοηύβπμν, 6. 686 ἱπηρ] οἰ απηθηῦθ 51 ὑτονῶ ἅπῸ 6. π611ὰ ταῖὰ Νούα 61 1ἱποοὶ, α]υϊπιδτηθπῦθ οἰθαΐα. 

(ἢ ΠΠ παμιθτο ῳ 5ἱ οα]θο]α ἐδοὶ πιθηῦθ, τηῦ ἃ ποὶ ΠῸῚ ΟΟΟΟΥΘ. 

(ΠΡ Θυθρίο ρϑυομὸ 16 οοπαϊχομΐ αἱ οαἱ 51 ρᾶυΐα π6}] ὑθδίο βὸπὺ ἔγα Ἰοτὸ ἱπαϊροπάθηνὶ, 6. Β0πῸ 

τπαϊρομάθηῦ! 4411 οοπϊχίομθ ἱπηροβῦδ, ἃ ἀπ ΟΟΡΡἱδ [2], [47] νοϊθπᾶο οἷιθ 5'α. οοϑύϊθαϊξα ἀα ἄπ βρα7ὶ 

ταπροηθὶ ἃ Ρὶ 6 Κ' ἴπ ὰπ τηθάαδϑίπιο Ῥαπίο αἱ 7. 
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Μρς 11 οἱ ογάϊπθ ὃ πῇ οουΐο οανδύθθιθ φ αἱ Κ᾽; 6 σοβὶ ο]Ϊ 8,» ἑδηρϑηθὶ ἃ, Κγ' ὁ 1 οαἱ [53] 
βοδαϊθίδῃο 4118. ὁοπάϊ ίοηθ (βρ;, ...» 8.) ΒΘΒΠθΠῸ 81 Κ᾽ ὑπῷ 27,2 1] ουἱ οταϊπθ ὃ ὑπ 
οαγαλίονο φ' αἱ γ΄, Θαθούθ ἄπ ναγϊοίὰ ἢ, ' 51 βθοᾶπο, ῃ9110 ποβύτο ἱροίθϑὶ, ἴῃ ὑπ 
ΠΌΠΠΘΡΟ ἢπιΐο αἱ ραηδὶ 6 οἸδοομὸ (ἢ --- 4) -ἰ- ({' -- ᾳ) ξεν, 1 παμηθρο βϑαδάσριξο βϑγὰ 
ΘΒΡΙΌΒΒΟ ἄὰ φφ'; ἄοπᾶάθ βϑρῖιθ 16 (αυ; ..., α,) (θυ, ..., βι) Ξξε φφ', 6 ψαυϊπα!: 

ψ(ῦυ “Ἔ ἢ ---τ, δι - ἢ ---ἰ, ὁ, -Ἐ ἢ τ--ο γ) Ξξξε Σφφ'. 

Οφηὶ οαγαίέογα αἀὲ Ἐ δὲ ὁϑρυγῖηιθ οογη) τα ϑοηήηω (ἰἱ ργοάοίίἑ α᾽ τι οογίο οαγαίίογο αἱ 

Ῥόγ" τὑν οαγαίϊέογο οοηυθηίοηέο αὶ Ὑ' (ἢ). 

ΝΟΙ οαδὶ Ῥϑυ ΘΟ] 1 11 τηϑίοαο ρυθοθάθηξθ ἔαγὰ ΘΟ ποβοθΡΘ α018]1 50η0 ἱ οαγαύψουϊ 
αἱ Κ᾽ 6 Ὑ' ὁῃ9 νᾶμπο δοοορρίανί ρθ1 ἴογιπαρθ 11 ρυοάοίδο βορρϑίϊο 8] βοιηπηϑίουῖο π6]- 
Τ᾿ ὉΠ πα το] αχίοπθ οὐξθπτία. Τὰ τίοοτοα, 461] Θβρυοϑϑίοπθ δ] γα, 6116 ψ ἴῃ ΒΘΠΘΓΙΆΙΘ, 

τ αἴροπᾶθ 48118. το] ασίομθ 46] ῬΡΟΌ]οπια, ἀ6611 βρασὶ βϑοδηθ (ἢ. 

ἴσηι ὀδθιρῖο. --- οι! βατὰ Π|8]0, Ῥ61 ῬΟΙΤΘ ἴπ Πηΐρ]]ο 160 18. 6050 ῬΓΘΟΘαΘηΝΙ, 
ΘΒΒΙΏΪΠΔΓΘ ἢ Οᾶ50. ὈΘΙ Ι 6018. 

ΝΘΙ1Ο 8. ὑπ Κρ 6 ὑπὸ Τμ 5] βθοῃϊπο βθοοημᾶο ἀηὰ Π ποὶ ραπεϊ 4611. αα8]9 Κ᾽ 
9 Ὑ' ποῖ 8 ἐοθομῖπο τηδῖ: 46] τϑϑίο Κ' ὁ Ὑ' ροβϑοθρᾷπο βἰῃροϊαῦι θὰ ααδίππαμθ. (8]- 
ΟΟ]ἸαΠ10. δα Θβθιηρίο 11 οαναὐξθνθ (α] ΐπ0)} ἀϊ 1᾽ 8] ἀι8]6 δρούδα 11 βμηθοῖο ψί.- 24), 
Οϑββίδ, 1] ΠΌΠΊΘΙΟ ἀΘρῚ 85. ᾿δηρθηῦ δ Π᾽ Ῥαββαπθὶ ρ61 16 τούδο ἀϊ πὰ ἀδύα ἤρατα [1,8] 
(θομΊΡΙΘβθὸ ᾿Ιπθαγ 8 Βρθοίβ]θ αἱ γϑύξθ, π6110 33), 4ϊ οαἱ ἀϊοίαπιο α Ιὰ τούξα (ἀϊρου 96) 
ΘΣ Ἰο 85. μὰ ναγνϊούδ, Λῳ 49] ὁᾶ80 βϑῃθΡ8]9 ὃ αὐψιιδ!τηθηῦο οοβυθαϊ αι, 48116. οοἱ οορρίο ΠΤ’ 
6119 8] οὐδθῃρόπο 8ϑοοορρίαπαο δ ορῃηῖ γϑύθψα ΤΠ’ ἃ ἀρροβρίο δι Σ αἱ ἀπὸ 8, ἰβηρϑηΐθ 
ἃ Ὑ' ἴῃ ἀπ ραπίο αἱ 1, 16 γοῦύδθ ΤΠ ο'δοθηθὶ π6118, ἐπϑοοία 5 Σ 46110 5:, ἑδβηρϑηΐθ ἃ Κ᾽ 
Π6]10 βύθϑϑθο ραηΐο αἱ 1, 6 δρρορρίβαίθ 4118. τούνα α. 51 δᾶ: 

ψί--- 2,0) ΞξΞ Σί(αν, αι) (8 --- αι, 8 -- ἀρ)", 

ΟΥ̓́Θ 18. ΘΟΠαΙΖΙΟΠ6 (ας, αἰ) (9 --- αι, 8 --- α0)}" 51 ΤΠ ο Ϊβοθ. 8611 ο᾽θπιθηθ αἱ Λς. Θἰδοομὸ 16 

τοῦθ ΤΠ’ β0πὸ οοὗ, ἀονγὰ Θββθῦθ 1 Ξ αὐ -- αἱ Ξ 4, ἀϊπηοἀοοπμὸ 5᾽ αντὰ: 

ψι-2,0) ΞΞ (0,1) (2,8)' -" (0,2) (1,5), -Ἐ (0, 8){0,3)" -᾿ (1,2) (4,2}} - (4,8)0,2}} 

(0,1) (2,3), Ξξξ Ο ρϑγοπὸ 16 γϑύδθ Π ϑββθηᾶο ὑαῤέθ ἃρρορρίαίθ δ ἃ ποῃ 86 πθ ρυὸ 
ὕγονδῦθ πθϑϑιηδ, ΒΟ ἰθἔδοθηθθ 8118, οοπαϊχίοπθ (0,1). 

(0,2) (4,3), Ξξξ οναϊπθ 4611 25 ἄθὶ ριυπῦ αἱ οοπύαθθο ἀ6ρ11 ὃς ὑδηρθηθ ἃ Κ΄ Ρ88- 
58 ηδ! Ρ61 ὑπ ἀαύα, γϑύῤα (416118. 461 ἔββοῖο [0,2], ομθ ἱποοηίσϑ, α) Χί ογάϊπθ 6118. ἢ, 
αἱ Ῥαμπίϊ αἱ σοπῥαύίο 4661 5. ἑδηρθηὐὶ ἃ Κ΄ Δρρορϑίιϊ ἃ ἀπὰ ἀαύα γοῦνα τετφί- .1,0)φ΄---1). 

(0,9})(0,9}" τ: ουάϊπο ἀ611ὰ 17, ἀϑὶ ραπύϊ αἱ οοπίανίο ἀϊ 5. ὑδηρϑηίὶ ἃ Υ', Ῥδββϑηδὶ 
ῬΘΙ ἀἢ ἄαίο Ῥαμΐο Χί οὐ ἀΐπθ 4618 Μ9 ἀοἱ ραπίϊ αἱ οοπύαλίο ἀϊ 5. ὑδηροηδὶ ἃ Κ᾽ ρ88- 
ΒΒ Θ᾽ ᾧἃπ ἀδίο ραπίο --Ξ φί--- 1) ΦφΊ(--- 2). 

(Ὁ Νοι ὃ δβοϊαβο ὁ18 ὍὯΠῸ βίβββο ργοαούδο ᾧ φ' ροββϑᾶ δοιῃραγίνο ρἱὰ νοἱἕθ. 
(Ὁ Οἷς δᾶ 68. Ῥῖβπι, δεῖ ργοδίονια ἀοοῖὶ ϑραεὶ βοοανέὶ (" Ἐοπαϊοοπεϊ 46] ΤΠ. [50. ΤΠιοταθατᾶο ., (2), 

ὑ. ΧΧΥῚ, 1898; (2), ὁ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 1894; (2), ἐ. ΧΧΥ͂ΠΙ, 1895). 

ϑξετε ΠΠ. Του. 1. κ 

.--7} 

--Ὁ 
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((,2)(4,32}" -- ουάϊπθ ἀθ11ὰ Μ, ἀοὶ ραπθϊ ἀϊ οοπῥαίίο 4651] 55. ὑδπιρϑηὶ ἃ Υ, ῬαΒβδηῦ 

ῬΟΡ πη ἀαίο ραπίο Χζ ογϊπθ ἀ611ὰ 7, ἀθὶ ραμῦ! ἀϊ οοπίαίμο αἱ 8.. ὑδῃρϑηθ ἃ γ΄ ᾿ποοι- 

ἐρϑηθὶ ἀπ ρίαπο ἄδύο ἴῃ ἀπ τούδα τὸ φί--- 1) φ΄ ---1,0). 

(4,3)(0,2)' --ξ- ον άϊπθ αἱ ΤΥ Χ ογάϊπθ ἅ6116. ὀυσγα ἀθὶ ραπῦὶ αἱ οοπύαῦδο αὶ 8, ὑδῃ- 

σοηθ ἃ Γ΄ 6 ραββδηθ ροῖ τοῦδθ αἱ ἂπ ἀαύο [αϑοῖο --ς φί(θ) φ' (--- 2,0). 

Θαπαῦθ: 

ψί--- 2,0) --- φί--- 1,0) φ'--1) - φί---1)φΊ--8) -᾿ φί---Πφ--1,0)-φ(θ)φ΄-- 2,0). 

Τῃ δι ΘΟ] 56. Κ᾽ ἴοββθ πἰπᾶὶ ἕο πιὰ ἀ᾽ Ου απ ἡ: ρυῖνα αἱ Ῥαη}] τη] 01}: 

φί0) --Ξ- νη, φί--- 1) Ξε πιίηι -- 1), φίε-- 1,0) Ξξξ ηεζρι --- 1)", 

ομᾶθ: 

ψί--- 2,0) --Ξ ρῃίηι --- 1)5 φί--1)Ὲ -Ἐ ηιί;--- 1)} φ' --- 2) -Ἐ φί--- 1,0). - πιφ΄---2,0). 

ἘΠ 56 Κ'͵ ἔοβ86 ἰηθουβθζίομθ αἱ 2. ἴουηθ ϑϑῃθιοῃθ, Αἱ ΟΓΪΠΙ 7.2, ἢ8, ϑΥΓΘΙΠΠΊΟ 

(οοιηθ 5ϊ νϑατὲ ἴπ βϑρϑιθο): 

φί -Ἰ) --Ξ- μοριοίσις -ἰ- ἢ, --- 8), φΊ(-- 3) --- πρι,{η -- 1) (υς --- 1), 

φί-- 1,0) Ξ-: γεθνᾳ[(ις --- 1) -Ἐ- (οι --- 1) (σιῃ --- 1) -{- (οι --- 1)}}, 

φῇ --- 2,0) ΞξΞ πεννρίγῃ --- 1) (», --- 1) (πς -Τ ἢ --- 2). 

Τἰπιοδοομὸ ἴῃ δ] οα80 νΘΙΡΘΌΡΘ: 

ψί--- 2,0) Ξε φρο [{π| --- 1)5 Οἱς --- 1) -ἰ- (γι -- 1)3 (ης --- 1) -Γ (015 --- 1)5 (»,.--- 1) -Ὁ 

Ἑ (υ,---1)3 (ι9---1) -Ἐ (ος-- 1)5 (ι,---1) -Ἐ (ος---1)50υις---1)-1- 20ι.---1) (ις--1)0υις---1}}. 

12. --- Ῥοββίδιπο ἀπᾶδτο ἃ ἴοπᾶο πρ11ὰ τίοογοα ἀ6110 Θβϑριθϑϑίοηὶ 6116. Οἰαβ51] 

μον.) Μμγ. 8. ὅθ᾽ οϑίϊ νι, ν9, ...ὄ ἄθ6 118. 1 ὀοτηθηθ 8116 ἄπο ναυϊϑίὰ Υῖ, Αἱ οἶδι551 ρυ, βι» ...») θὰ» 

οϑὲϊ ὧν, ὧι, .... 86. ἵΚ7ι., αἱ οἰδβδὶ ρ'0» ρ΄1» ...» β΄,» ὁ. ὧν, ὧὐι, ...,ὄ 6] τπηοᾶο 016 68ρο- 

πΐδιηο ἴπ ααθϑῦο ἢὉ 6 6] ΒοΟΒβῖνο. 

(ΔΙ ΟΠ τηο ἀησίσαθδο μ., οπϑία 11 πατηθιῸ ἀ60}1 δι. ᾿ϑηρ θη 8118 1᾿, 1 α8}1 Ἰποοη- 

{τᾶπο ᾧἃπ ἄδίο 5... Βθοοηᾶο ὑπὸ 8... [0 βρδιχίο ἀδίο δὰ ν᾽ ---ῶ ἀϊπηθηβίοηὶ, ΤΠ, νἱθῃ 

βϑοαῦο 4861]: 5', ὑαπροπθὶ ἃ ΤΊ ὁ ἀδρϊ δ. ὑαηρθηῦ ἃ 77 ποῖ ραπὶϊ αἱ 77, ἴῃ ἄπ βἰβύθιηὶ οοὐ, 

ΤΌΠΟ Σ ἀϊ 5.., 1 αἴύτο Σ΄ ἀϊ 5,....; 6. ποῖ, ἀϊθθπᾶο οπθ ἄμθ βρᾶχὶ αἱ Σ 6 Σ' β0η0 α880- 

οἷαί, Ἰαύθη ἀΐδτηο ἀϊ"6. ο.6. Ῥγονθηροπο ἀδ ὯΠῸ 5. 6 ὅδ ἀπὸ δ᾽. ὑδηροηῦ! τἰβρουθν ἀπιθηΐθ 

ἃ Κὶ 6 Τ' ἴῃ ὑπ τηθάοβίπηο ραπίο 1 1. Ῥ6 βραχὶ διββοοίϑῦ αἱ Σ 6 Σ' πϑπηο βθῃθ- 

τα πηθηΐθ ἃ ΘΟΙΠΠ6 10 3',.9 6Π6 5] οὐδίθπο 5 ΤΊ ὁοτηθ ὑγϑοοῖθ 6110 8, ὑβηρθηΐθ δᾶ 1. 

Π6] ραπίο 84 οβϑϑὶ γοϊδύϊνο. --- ἴ] ΠυμηθΓῸ μλ 51] οὐὐθυτὰ ὀθγοθπᾶο αὐδηΐθ γοὶθ ϑοοδθ 

66. ἅπ6 βρδχὶ δϑβοοίανι 5 1 θυβθο πο ΒΘοΟμ 0 ἀΠῸ 8)... 0, ἴῃ ΔΙ Υ] Φουα πὶ, ΒΘ Π0 60Π- 

σπαθὶ ἰπ απ τηθἀθϑίπιο 5... αἱ Π, ἀρραμῦο ρθνὺ 1 Ἰρούοϑί αῦύα οθ ποὴ ἄννθηρϑ πιδὶ 

66 ἄπ. βραχὶ ἐδηρθην ἃ Κ' 6 Κ΄ ἴπ ἢ Ῥυπίο αἱ Κ΄, οἸδοοίαπο ἴῃ ἀπ βῦθϑϑο Ἰρουρίϑῃο. 
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Δοσορρίδπιο 911 5.9. ἃ] ΤΠ ἴῃ βαΐδθα 616 ἀπ οορρίϑ βἷδι ὁοβύϊαϊ μα ἄδι τη 8... ς, α, 

Ῥαβδϑηΐθ ΡΥ ἼΠῸ ΒρΡΒΖΙ0 αἱ Σ, 6 ὅα' ὑπὸ 8᾽..5, α΄, ραββδιηῦθ Ῥ6 ἀπῸὺ βρδζίο δββοοίαίο 

αι Σ΄, Οὐδθηίδπιο ἴῃ ΤΠ πῶ οὐ" ἢ ΔΙΘΟΌΥΙοα, αἱ σορρὶθ αα΄: 16 οοἰποίάθηζθ ο᾽6 ἴῃ ϑββθᾶ 
51 ῬΓΘΒΘηΔΠΟ (Θ0Π0 ἴῃ ΠΕΙΠΘΙῸ ἢηϊδο, 5ΘΙΉΡΙΘ Ρ61 1᾿Ιρούθϑϊ οι ΚΤ 6 Ὑ' βἴϑπο βἰξαδίθ 
ΒΘΠΟΡΙσΒ]θη}6), 5] ἤδηπῸ ῬΘοϊβδιηθηῦθ ΠΘΡῚΪ 5... 5 666. ΘΟΠ ΘΠΡΌΠΟ ππδὶ οορρίδ αϊ βρδσὶ 
ἀββοοίϑθι. Π ΠΠΠΊΘΙῸ αἱ [811 οοἸ πο ἄθηζθ δὶ οὐὔδίθπθ βουητηθπᾶο οἿἹ ἱπάϊοὶ ἅ6116 οοΥτῖ- 

Βροηάθηζϑ. --- ῬΘ1" ἐ-θβίπιο ἱπᾶ]66. 46118, ΘΟ ΕἸβροπάθηζδ, (ἐ τες 1, 2, ..., γ ---- 1), 5 Ἰηθθηᾶθ 

Ἷ πυπηθῦο 6116 οορρίθ 1 οαΐ ϑραᾶζίο α ρϑβϑα ρ61 ὰῃ ἄδίο 5, 
ἀῃ ἀαῖο 5... (ἢ). 

ΘΙΘΘΟΤη6. ἱΠΠΡΟΙΤΘ δα ὑπο 5;.. Αἱ ΤΊ 1] ραβθαρρίο βθὺ ὑπὸ 8... ς δαυίναϊθ δ γ- 
Ἀετττῖτι 

“5.1, Τ]Θη76 α' ρᾶβδθδ, ΡῈ 

ΘΟΠΙΖΙΟΠΙ ΒΘΙΊΡΙΠ1ΟΙ, 6. 5 ΘΘΟΠ1Θ ΡΟ] βραχὶ ἃ 50Π0 οὐ , ἀοντὰ Θβ550 0 

γ--ἐ---1 Ξ-Ὁ γ»---α--Ἰ, ΟΒΒ18 ἡ ἢ Ξ Σ 

Ἀττι 9. ΒΠΏΠΙΘηΐθ 5] ΟΘΟΙη6 91] βρᾶαζὶ α΄ 5010 οὐ 7. 9 Πηροπθηῦο 8 ὑπὸ 8,.5 αἱ Π ἢ 

Ῥαββαρρῖο Ῥ61 ὰῇ ἀδύο 5; . 511 ππροπίδηηο 1--- 1 οοπαἸ Ζίομὶ 5Θῃ}]1οἱ, ἀονγὰ Θ556 10 

ἐἰ--Ἠ1Ξλ-ΠὉ »--α'--Ἱ, οβϑῖδ, ΕΞ 

ῬΘΙ νϑ]ουῦῖ α] ὁ ὁ[68. ποὴ βοἀαϊβῆπο 8110 ργθοθάθην:.Ἔ ἀϊβιιριθρ]θηζθ, οἱ ΔυγΆΠΠΟ 

ἐθρηλτηΐ Π]Π1 π6118. Βουηπηϑι ὁΠ6. ἀοὈ ἰδ ΠῚ ΘΑ] Ο018 6. 56. ροπίδηηο ἡ 

ΘΒΒΘΓΘ 
ξ-Ἐ ἢ Ξεῖ, ἀοντὰ 

ΞΞ 

ῬΘΡ ορῃϊ ὀορρία αα' δ]6. 016 α ρᾶ551 Ρθ} ὑπ ἄδίο 8... κ.λ..:. 5, Πηθηΐγ6 α' ρδββδι ΡῸ 

Ἂη ἀαῦο 5... χνει.9., θϑιβῦύθ ὯΠῸ 8... αἱ Σ 616 ᾿ποοηΐγα ἴῸ ὅ.. κελ.: ὁ ἄδῦο, 5θοοπᾶο ὑπὸ 

8.1.1, ΤΠΘΗΪΡΘ. ὍΠῸ ὅν... ἀββοοίδῦο ἱποοηΐτδ 10 8... κν.1-.. ἀδῦο, ΒΘοΟΠἦο ἀπὸ 8,..1; οβϑίδ 

οδίβῦθ ἀπὸ 85... ὑδβηρϑηΐθ ἃ Κ᾽ ἴῃ ὰῇ ραηΐο αἱ Μ΄, 616 Δρρορρὶ δὶ 8110 8... κ.λ-1.9 Βθοοπο ΠῸ 

μια, Τηθηΐ6 1Π0 8',, ὑβηρθηΐθ Π6110 βύθθβο ραηΐο 8 Κ΄, βὶ ρρορϑίϑ 8110 8,. μι... Βθοοπᾶο 

ἀπὸ ὅ᾽... Εἰ οἷὸ ἀννίθπθ ΟΟΥΡΙΒρΟΠαἀθηξοπηθηΐθ δ πΠ ραπΐο οομπσπο 8118 ΠΡ μει α0ΡῸ 

ἀοὲ Ῥαμῦ αἱ οοηἰαῤίο 58 ΚΓ ἀθ911 85,, ὑδπρθηῦ, 006 5] Δρρορϑίϑῃο 8] ἄδίο 8,..κ.λ-ι 9 56- 

ὀοπο ἀπὸ 8,..., 6 81 Πρ ἀθὶ ραμπθϊ αἱ οοπύαῦθο σὰ Κ᾽ ἀθρ]1 8,. ὑαπρϑηθ, 1 {81} 
51 ΔΡρορρίδπο ἃ] ἀδῦο 8,. μμ41.. Βθοοηο ἀΠῸ 8)... 51 πῶ ἄππαιο: 

λ 

μι ΞΞ ΣΙΡΊ ρ,.--- 

Τα] πιὰ οἰαββο αἱ 1, βθριθηάο 16 ποβύγθ ποίδζιοπὶ, δὶ Θβρυπη6 πηϑάϊαπῦθ πη Ρο]1- 
ΠΟΙ] ἸΒΟΡΔΡΙΟΟ αἱ ρ680 ἢ, Π6110 οἷδβ581 αἱ Κ᾽ 6 Τ',. 

Ῥορο οἷὸ ὃ ἔδ0116. Θϑ] ΘΟ ΓΘ 1᾿-θβίτηδ, ο]α58θ μι αἱ 1᾽, σἰϑοομὸ μι ποὴ ὃ δἰὑτο οἢ6 
Τ᾽ Ὁ] ΘΠ οΙα880. 4611 ΜῸ βοζίοπμθ αἱ Μ᾽ ὁ0η τἢ βΘΠΘΙΪΟΟ 5. με. 56. δὶ τἱθουᾶδ οἢθ. 16 

ΟΙαβδὶ ἀ᾽ ἀπ οοτίο ἰπᾶϊοθ 46118, βΒθζίοπθ βϑηθυῖοα ἄππα ναγῦθὐὰ 50ΠπῸ ἀρ] 8116 οἸαβϑὶ 

(ἢ Οὗ, Ῥιίκκει, Νούα αἱ Ῥαίθυσηο, οἰδαύω ἃ] τη" 2. --- Οἵτ, Ῥὰγ 1] ἐγατησηθηΐο: ϑμῖϊα ἐοογία αορῖὶ βραςὶ 

« ρμὶὰδ αἰνηοηϑίονϊ, Ὁ6116 Νθσαουῖθ, σἱὰ οἰϊαῦθ, 46] Ολροπαιι. 
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νς: 

ἄ6110 βίϑοβο ἱπάϊοβ 4611ἃ ναυἱϑυὰ ορσουθνα, πιϑαϊϑηῦθ 1᾿ΔΡΡΙοδΖίοπθ ἀ6] τἰβαϊξαίο ΡΓθ- 

οϑάορηϊο 51 οὐδίθηθ: 

Π ΞΕ Ρ ΒΕ ΣΙ, 

« 
66 ὃ χη φῬΟΙΙποιηῖο ἰβοραιῖοο ἀϊ Ρ680 ὁ. ἥ 

μα υαγιοίὰ Ὑ, αὶ οἰαβθὲ ρον ρι» ...» θὲ 6 πα ναγἰοίὰ Ὑ'μ, αὐ οἰαβδὺ ρ΄.) ρ΄ 1» .:.) ρ΄, 

ἀοίαίο αὶ 5ἰγισοϊαγ ἰὼ ιιαϊδἰαϑὶ, 86. 8050 17) ροβίφίοηθ, φομογῖοα, ἤαγηο ὁοηνεγι6 τρια ναγοίὰ 

αα π{(ΞΞ καὶ -᾿ Κ' --- τὴ ἀὐνιθηϑιοηὶ 16 οιυὶ οἰαβϑὲὶ 8010 68)0)6880 ααἴϊο Κογηιοῖο: 

μιΞΞ Σιρν' ρι--νγ (ὁ ΞΞ 0, ὅ ἰπν }). 

1 δρρ!οασίομο τϑρ!οαῦα αἱ ααθϑῦο ὑθογθιηδ, 616 8.0 ἀἰτηθηβίοηὶ 4611 γαγὶϑδ 9116 

5 Ἰηδούβθοθηο ΠῸΠ ΒΌΊΡΡΟΠΟΘ ποϑϑαπδ ΤΟΒΟΡΙ ΖΙΟμθ, οοπᾶποθ ἃ 5.8 }}100 16 ἴον πλοΐθ ὁἢ0 

ἄδλππο 16 οἰαϑϑὶ 6118 ναυϊϑίὰ οοιαμθ ἃ ρἱὰι νυϊοῦδ, ἀούαῦθ αἱ βἰπροϊανιδ, αυδίππαμθ, 

16. ἀπ8}1 βίδηο βἰσαδῦθ σϑηθυθατηθηΐο. 

18. - Ἠᾶ οτἵὰ ραββίϑπιο ἃ ΘΔ] 618 ΡΘ ἱ οὐ νῃ, νι», ν5»... 4618. ναγι οὐὰ 1΄ σοπιαπθ 

8110 ἅυο ναγὶουὰ Κ 6 Τ'. 

Βαρροπίδιηο, ἀδρρυῖμηδ, οι βία 2ἢ, -- γ 6 ὁομηϊποίδιμο 8] οδ]6Ο]διθ 1’ ΑἸ Ιπη0 Οοίο, 

6Π6 ἰπ ἀαθαῦο οαθ0 δᾶ μοι ἱπάϊοθ ἢ, οββί {1 παπιθο ἀ6611 8, ἑδπρθηῦ δὰ 1᾽ σἢ0. 8] 

ΔΡροβρίαπο βθοοηᾶο πῃ Ρυπΐο ἃ τπὸ Βρᾶζίο Ὁ), ς,, ἀδύο Βομθυ]οδηθηΐθ Π6110 8... 

Δᾷ ἀπὸ βρᾶσίο Σ, ἰαηρθηΐθ ἃ Υ ἴπ πὶ Ραηΐο αἱ 1, ἀββοοίϑπιο 1ΠῸὸ βρᾶζίο Σ’ ὑδη- 

βδοπίο ἃ Κ΄ 16110 βὔθβϑο ραηΐο, θρροὶ δοοορρίδιηο ἃ ορῃὶ ραῃίο Ρ αἱ ὰὰ Σ, ορῃὶ ραυηΐο Γ΄ 

ἀϊ ἀπ Σ΄’ δββοοίαίο. γαγίαπαάο 1 ρυπύο οοπδίἀθναίο ἅ011ἃ 1᾽ 5ϊ οὐὔδθῃροπο θοϑὶ οὐ κα 

οορρίο ΡΡ'. Ῥον ἀπὰ αἱ ἰα}} ὁορρίθ βίϑοοιθ ἰπ Ὁ ὃ οοπάϊσίομθ 41-0ἃ, ὁ αυϊπάϊ ἀἱ 

οορρίο ῬΡ' ἴῃ Ὁ. 86 πὸ ὑϊόνᾶπο οὐ ἦς. Τῃ απθβία ᾿πβηϊθα αἱ ΘΟρΡΡίθ, 56, Θ0Π10 5] ὃ 5ὰ}- 

Ῥοβίο, Υ 6 Ὑ' βοπὸ ἵπ Ροβίζίοπθ βϑηθυῖοδ, 81 ῬυΘβθηῦθη0. 1 ΠΕΠΘΙῸ Βηϊΐο αἱ οοἸποῖ- 

ἄθηζο ἴπ ΘΟΥ ΙΒροπάθηζε, αἱ ραπῦϊ ἴῃ οαἱ Ο ὃ ἱποοῃύναῦο ἀ811ἃ ναγι οὐδ 461190 ὕβπρθη 

ἃ Τ΄ - Π παπηοῖοὸ 4] [811 οοἰποίάοησο ὃ ἀδύο 4818. βοιηπηδ ἀθ0Ρ11 ᾿παϊ]οὶ ἅ6118. οοΥῚ- 

Βροπάθηζθ: 1᾿-ϑϑίτηο ἱπάϊοθ (ἴ τε 0, 1, ..., γ--- ὯΠ) ἀοπούδπο 1] ΠπΠΊΘΡῸ 46116 ΘΟΡΡΙ6 1] 

οαἱ Ρ ρἴαοθ ἱπ αὰ ἀαίο 8,, ΤΠ, τηϑηύτθ Ῥ' δύ ἴῃ ἂπ ἀδύο 5᾽. οἱ...» Π'. 

ΟἿ᾽ 8. ὑδηροηθ ἃ ΚΤ ἀρροβϑίδι! ἃ ΤῸ Β0πῸ οὐδ᾽ 6. οοἱ ἰοτὸ Ῥαμύϊ αἱ οοπίαϊίο 

Βθρηθηο ΒΟργαὰ Κ' ἀπὸ ναρϊοῦδ, αἱ ογάϊπο ὡ;, οΥΘ 8] ὃ ροβίο {ξεν --ἄ --ἦ; 68. 51π|}}- 

ταθηΐθ ΡἹῚ 8. ὑδηρθηθὶ ἃ Κ΄. ὁ δρρορϑίαν ἃ ΤΠ’, ὑοοθᾶπο 77  π6Ὶ Ραμ αἱ ἀπὰ νανϊοίὰ, 

ἃ 21) - 9ἢ,.- ἰ ἀϊπιοπδίοπὶ 6 ἀϊ ογτᾶϊπο ὠ΄,«. 18 Μά, 6 16 ΜΙΡοΙ, ϑαδάοέίο, 5ὶ 

ἐδ] απο ἴῃ χω! α Ραμθϊ 6 Ρ6} οἰδβόιπο ΑἹ [δ] Ῥαηῦ] ἀνγθηηο ἀπ Σ Ὡρροβρβίαϊο ἃ ΤΠ, 

π᾿ βαΐθε οἰ6 ἀπ Σ΄ αϑβοοίδθο 8ὶ ϑρρορϑὶ ἃ 1, οββϑία 'πὰ οορρία ῬΡ' 1] σαὶ Ῥ βα ἴῃ ΤΙ, 

τηθηὐγο Ρ' βἰβ ἴῃ Π'. Βιοομὸ: 

ν» ΞξΞ-: Σιμυ",- 1) 

616 ὃ ρυγ8 ὰἢ ΡΟΙΙΠΟμΙΪο ἰΒΟ δΡθ0 ΑἹ Ρ680 ἢ. 

ΒΙσοοΙη6 ἱ Ραμ Ρ (ο ἱ ρυμθ Ρ΄) ἀθ6119 οορρίθ ΡΡ' ρἱδοθηῦ ἴῃ ὁ), Ῥυιὸ ἀδιδὶ 60 

ποη ἱπνϑᾶδπο ὑαύδο 10 ϑραζίο 6, δ᾽οαηὶ 4651: ἱπᾶϊοὶ ἀ6118 οονεἰβροπάθησα ρούγϑηηο 
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ΘΒΒΘ᾽ ΠᾺΠ]|, 6 αα] Πα] 56 νορ]ίϑιηο οϑύθπαθνο 1] βοπημηδίονϊο ρυθοθάθηξθ ἄδ 0 δὰ ν. --- 3, 
Ὀἰδορπογὰ δὐθυ!ραΐνθ 11 γα ]ορθ Ὁ ἃ 4116118 ὦ, ο ἃ 406116 ὠ΄, 616, ἃ οδπδδ 4611 1π6 106, 
ἀἸνθηρῸη 5 ΠΡΟ] ρτῖνὶ αἱ βθη8οὸ ("). 

Οοβὶ Ρ. 6.: 18 ἔθ πο] οὁἢ6 Ῥγθοθᾶθ ροὺ ᾧ Ξξξξ 2, 1 Ξξξ νυ ---ἴ, οὔτ 1] τηοᾶο αἱ ο8]- 

ΘΟ]Δ16 1 οἾα586. (10 γϑηρο) 4118. οασνδ οτηηθ 84 ὑπᾶ ἴουηδ 6 δά ὑπὸ Βαρουβοὶθ 

6110 5, (ἢ), 6. ΠΠ τδρὶοπδηιθηΐο, ἠη ἑαΐ οαδο, πο αἰ ἤουίβοθ ἴῃ βοβύδηζα, δ α116110. ὁ6 
51 ἔδοθ μ61 18 ἀθίθγιηί πδιζίοπθ 46116 οἸαβϑὶ. ΝΙαηθθπθηᾶο 16 ποίαζίοηϊ αἱ ρυΐππδ ΔΡΡίδμηο: 

γι Ξξω, οὦὐ., τ ὦ, χω, τ τ τΈ ὡρῳ! 1 - ὡζωΐ -Ἐ ως, ὦ. 

νὶ 1 ΒΠΠΡ0 1} ὦ, 9, ὦ,...,...0. ὡὐς ΠῸΠ ΠΆΠΠΟ 56180, 6 απϊπαϊ, ροπθπάο}} πρτδ]] 

8110 0, 5] ἀντὰ: 

͵ 

νι Ξξ ὦ, ὦ" -Ὁ ὡς Ξε ριρ'ς - ρυρ'., -- 

ΘΟΠη6 οἱ ἀὰ ἃ Τογτηοα 6] π0 ργυθοθαθηΐθ. 

56. 2ἢ, Ξξξεὲ συ, 8]Π]οτὰ 1 ὉΠ πη0 οϑῦο ν, ὃ 11 πππιθγο ἀ0911 8, ὑδηρϑηῦθ δα Γ΄ ῬΡαββϑηθὶ 

ῬΟΥ ἀπ Ραηΐο Ὁ. ΟἿ᾽ 85. ὑβπρϑηθ ἃ Κ, Ῥδββϑηθὶ ρον Ὁ, ΤὈΡΙ8ΠῸ οοἱ ΙοΤῸ ραηὐὶ αἱ οοη- 

ἰαδίο ὑπ ΜΡ τ᾿, ὁ οοβὶ 511 8... ὑδηρθηδὶ ἃ ΚΓ 6 ραββϑηθδὶ ρὸν Ὁ ἴὰ ὑοοόδπο ποὶ ραπίϊ 

αἱ ἀπὸ Πρ τ, 86. Κ᾽ 6 Ὑ' βοπὸ ἴῃ Ροβίχίοπϑ ΒΘηθυῖοδ, Π6] 56180 ργθοϊδαῦο, Ρ61 ορηὶ 
Ῥαπύο Θομλη6 8110 ναιϊθύὰ 46] ραπῦ! αἱ οοπύαὐξο, 51 πὸ ἀπὸ 8), ἰβηρσθηΐθ δᾶ ἢ ρ88- 
βδηΐθ Ῥ61 Ὁ; βἰϑοπὸ: 

ον ! 

ν,) ΞΞὼ, κὠ τῳ», 

ΟΠ6. ὃ ὑπ᾿ ΤΠΟΠΟΙΏΪΟ Αἱ ρ680 ἢ. 

56. ὃ 20.) γ, 11 ΘΔ] 6010 461] δὴ. οϑῦο ν,., αἱ 1, δἱ γἱδυγγὰ ῬῈῚ πΊθΖΖὸ αἱ τη8 

ΒΘΖΙΟΠΘ ΘῸΠ [110 3..,..-)», 8] ὁᾶ80 ργθοθαάθηΐζο. 

Τῃ ορῃηὶ οδ8ο ΡΟΪ 51] ΔΙ] οϑῦϊ 5] Ῥοββϑοὴ τἰσαθ 86. σου 6. ὉΠ Τὴ οοὐϊ αἱ οοηνο- 

ὨΪΘΗδΙ βϑζίομὶ βρδζί8}} 4611 ναυϊθίὰ 1 
16 ἄμ ναγϊοίὰ ι, 6 Ὑ',, αοίαίο ἀὲ εἰηφοίαγίἑὰ φιιαϊϑαδὶ, 1 σιιὶ οοἰὴ 80η0 γἱϑροίἐνα- 

ἩνθΘηΐ6. υϑ5, υ}15,....;} ὐγ.. ΟἿ 7...) 86. 8ὲ ἐγουαῆο ἴηι ροβίφίοηο φομογίοα, ἤαηηο σοΉμίγ.6 τα 

φαγοίὰ αὐ ἰ(5ΞΞΞ Καὶ -"- Κ΄ -- α) αἰὐηιογιϑἱογιὶ, ἐϊ οιυὶ οοίο 5-ὁδῖηιο ὃ ἀαίο ἀαΐϊα [ογηιοῖα: 

νΞΞΣΙ νῦξ (δ ξιεῦ, ἀϑιο ατὴ» 

ΤὐΔΡΡΙἸοδζίοπθ τϑρ!οαύα αἱ αιθϑῦο ἐθουθῃιδ, 50 γΘ. ἃ ΤΙΒΟΙν ΟΓ6 1 ἈΠΆΪΟΡῸ ρΡΟΌΙΘΠΊ8 
ῬΘΡ ἴὰ νϑγιϑίὰ ᾿ηὐθυβθζίοπθ αἱ π᾿ ΠΕΠΊΘΙῸ απ] ϑίαϑὶ αἱ ναῦϊϑίὰ. 

51 ποῦϊ 616. Π6110. Θβρυθββίοηϊ 46116 οἱαββὶ 6 ἀϑὶ οδὺϊ ἀϊ Ζ᾽ δοπιραιίβοοπο βοϊίϑηΐο 
ΟδΡαὐ Θ᾽Ἵ ἸηὐνΙη8θοὶ αἱ Ὑ 6 Κ΄, 6. ΠῸΠ ΠΌΠΙΘΡΪ ἴα οαἱ ἀοῆηίχίομθ ἀϊρθπᾶδ ἀ8] οοπβιάο- 
ΤϑΓΘ. βἰπη]  ϑηθϑιηθηΐθ Γ 6 Μ', 

(Ὁ 1 Ῥυθοϊβαγθ φοτὴθ δἱ ὃ ἕαύθο ρυῖϊναδ Ρ6} 16 ο]αβϑὶ, ἔγαν 811 Πἰτα οἱ 5 ἄθνθ θεδθπᾶθυδ 1] βοιαπηα- 
Ὀουΐο Ῥ6Ὶ οὐὔθπθυθ ὑθυιαϊηΐ πο ΠᾺ]], οἱ Ῥουίουθθῦθθ δα ἀπὰ αἰβυϊηχίοπο αἱ οαβὶ, ὁπ ὃ ᾿παξῖ]6. 

(ἢ φαδβία ααθβύϊοπο ὃ σὰ τἰβοιαῦα 8116 Του πη016. 46] πὸ ρυθοθάθηξο, 6 βούίο οουΐθ Ἰροΐθϑβὶ τοβύγιῦ- 
ἐἶνβ, βὶ ραὸ Ὡῃοῖ τίβοϊ θυ ργοβύϊαπαο 4611 ἕογιμοϊα αἱ ΝΟΐμον ὁμ6 ἀὰ ἢ θη 8 αἱ ὑπ ουγνᾶ 5Ρ62- 
ζαΐα (“ Αοία Μαθη..,, ΥΠ]1, 1886, μα. 182). --- Οἕν. Ἐνπιοσεθ, Πίσοροῖο αἱ φοογιρίγία 8.116 βιρεγῇεϊο 
αἰσοδγοθο (“ Μαυλουΐθ 4611. ἢ. Δθο. ἀἱ Τουίπο.,, (2), ὁ. 44, 1898). 

ε: 
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8 6. 

Αρρί[ἱξαφίονια αἷ, ὁα80 αὲ να νων θεὼ ὁοηερίοίω πον βεϑίοηιδ αὖ [07 16. 

14.. ὕπ᾽ Δρρ!οασίοπο πούθνοϊθ, βοποϊιὸ πιο]δο Ῥαγ ϊθ0189, ἀοἱ υἰβυ θαι! ρυθοοάθηι, 

οἱ ραὸ ἔδγθ 8] οα8ο 46118 νανίϑίδ οοπιαπο 8 γ --- ἅ ἔουιηθ, 19 408}1 βίϑῃο ἴῃ ῬοΒΙ ΖΙΟΠΘ 

Θοπουίοδ, 6. 5ἴδηο φοροναἷδ ηθὶ ἴογο οὐδ (ρτῖνο ἀϊ ραπῦϊ τη0}}]}1}). 

ϑίαπο Γ’, 77, ..., Κ7ῦ ἢ 16 ἔοσπιο ἄδθο, ἅ6116 1811 ἀϊοἴδπιο π1ν 72; ...» ν,--ν 811 ὁΤ αἸ πὶ 

τἰβρούμινι. ΓὐἸροῦθϑὶ 46116. ρϑηθυιοἰ δὰ ἅ6118. Ἰοῦὸ ροβί ζίομϑ 51 ραὸ ἴῃ [8] ὁ 80 ΘΒΡΥΪΠΊΘΓΘ 

Ὀτονοπιθηΐθ ἀϊοθηᾶο ΟΠ6 θ8586 Ποὸῃ 51 ὑοοοῦπο ἴῃ πϑϑϑαη Ῥαηΐο ΟοΙηαπθ. ΟΔ]οΟ] πιο ἷ 

δε 6 16 οἰαβϑὶ 6118. νανϊοιὰ Γι, οοιηαπθ 8116. ἔοσιαθ ἀαΐο. Ομ διηδπᾶο ρ ... ρί3, 16 

οἶδβϑὶ 611. ἴουπηα Κ7), ΔνΎΘΙηΟ : 

ρ(" τὸ γείη, ---- 1), ρϑ τες περ; -- 1)3, ..., ρ'ϑγ τὶ γείη --- 1). 

Τοὶ οοὺϊ οὃ Ιυορο ἃ. Θομβι ἀθια 8 1ΠῸ 5010, υἱἢ ΞΞ υ, 

ΘΙοΟΠὸ, 56. Θοτη6 8] 501100 ταρργοβθηθίαπιο ο0η. μ., 1 ὉΠΟΊ πιὰ ο18556 αἱ 7), ΔΡΡΙΙοΔ Πα 0 

ἢ, --- 1 νοϊύϑ 11 ὑθοσθίηδ ἅ6] πὸ 12, νϑυγὰ: 

μη Ξε πα «οὐ ἥἡρα Σ ΟΝ, -- 1)ῖζις --- 177 ... (κυ. τ 1)", 

ονο ΠΠ βοιημδίουῖο ὃ οϑίθϑδο ἃ ὑαὐῦθ 16. βΒο] υσίοηὶ Ἰηῦθ 6 6 Ῥοβιυἶνθ (Ζ0γῸ 1Π0]0180) 

4611 Θα 2016: 

ἀ-Ἐ 2- ...-Ὁ ἐξξ ἢ. 

(δὶ 56 ϑη, Ξγ, ἃ] απ] ὁᾶ80 οἱ ἀοθ)ίδηιο 5θΠιργῸ ΤΙ αν ΓΘ Ρ6] ΟΘ]Ο0010 ἀοὶ οθίϊ, 

ΔΡΡΙοαπᾶο ἢ --- Ἴ νοϊύθ 1] ὑθουθιιδ 40] πὸ 18, ΔΥΡΘΙΠΟ: 

ν) Ξε 3η7ᾳ ... ἥμΣ (ης --- 1), --- 1) ... (ον, --- 1), 

ν, Δοποίδπᾶο 1] πιο ὁούο ἀϊ 1, 9 ἢ] ΒΟΙΠΙηϑίουο Θϑϑοπᾶο ϑβίθθο 8116 σου ὈΙ Π8ΖΙΟΙΪ 

θη ρ!1οἱ, 4] οἶδθθθ ἢ, 4661] ἱπάϊοὶ 1, 2, .... γ--- ἢ. 

15. -- γοάϊαπιο ὁοπιθ ἃ ααθϑύθ πηθἀθβί 6 ἔὈΡΠΊΟ]6 51 Ῥϑύσϑηβδ, ἴπ ααθδῦο θ880 

ΒΘΙΏΡΠ66, τηϑαϊαπίθ 18. ὁοπβί ἀονσίομθ 46110 νυ]οῦὰ Φαοοθίαηθ, οοῖηθ ἃρραπίο ἴα 1] 

ΟδΡΟΡΪ ΡῸΡ δΙοαηὶ ῬΡΟΌΙ θυ 46110 5., ποὶ οἰδαθ! ἐραατη θη] (ἢ). 

ϑίδπο Κι ΞΞΌ, ῴΞΞ 0, ..... ζα ΞΞ Ὸ 16 ϑαμδίοηί 46116 ἕογτηθ γ΄. Πϑύθγη πΙϑηη0 10 

8,.ς 6110 8, τηιρἀϊδηΐθ 16 ϑαιδχίοηϊ ζ..- μι Ξε 0, ἔμ ΞΞ Ὁ ἀϊ ἀὰθ ΤΡΘΡΡΙΒΠΙ ΡΘ᾽ Θ850. 

18 νατίϑὐὰ ΜΙ, Ἰὰορο ἀοὶ ραμῦ [811 ομ6. 511 ἰρϑυρίδηϊ Ροϊδνῖ ἀϊ οἰαβοιηο Αἱ ο881 

τίϑροίθο 8116 ν --- ἡ -Ἐ 2. ἴογπιθ ἀδὺθ (16 Υ ὁ ἱ ἀπθ ᾿ρϑυρίδῃϊ Ρθν 1ο 5...) ἤϑῆπο ΘΟΙΠΠΠΘ 

ἀπὸ 8,..., οβϑία ἢ] Ἰαορὸ ἀϑὶ ραμῦὶ [811 ὁΠ96. 511 ἱρϑγρίϑῃϊ ροϊδῦὶ τἰβροῦο 8116 Κ, 51 

(ὦ ᾿ ρὺ 1.βο 46116 Ταθοθίδμθ ὁμ6 ἱ τοβαϊθαῦ! 6] Οαρονα! ποῦ πᾶππὸ βθιῖρτθ α010] ρταᾶο 4 

σϑπουθ ὐὰ, 6Π6 ποὶ υἹοπἰθαίαμηο. 
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ΡΉΔΠΟ ἴῃ πὸ 8)... 46] ἀδίο 8... (ναγἱοίὰ «]αοοδίαπα ἀοῖϊο (ογηιο Ὑ ὁ ἀοῖϊο ὅ.,. .), ὃ τὰρ- 
Ῥυθδθηὐαύδ, 8110 Θαπδζίοπὶ ΘΟΙη ΘΠ αΙαῦθ 51 Π]} 01] Οδτηθηῦθ π6118 ἀρτιθρ]  ηΖα: 

Ιι. δ δῇ ἘΠ) ἐ 565 [ΠΒΕῚ ΤΙ 
Π ὃᾶη ὀδοόσέρετ μι ρ  Σ πν τ᾽ 

ΠῊ δῇ ὃ, 

! ] 

| δᾶη οὐδε ἀπε τ ΚΦ Ἐν ] 

Ι 

ΟΥ̓́Θ ἃ;;, 2:9.,....,. ὥμει. Β0Π0. ΘΟΟΓΡΙΠδ[Θ. ΟἸΠΟΡΘΗΘΘ Αἱ ρα ηδὶ Π6110 βρᾶζίο ϑιηθίθηΐθ. ον απ 

αἱ ααθδύα ναγὶϑυδ ἴῃ νἰγθϊ 46118. ΤὈττηοῖα οἰδαύα ἀϊ 5. ΒΌΒΒΕΤΆ, ὃ ΘΒΡΓΘΒ80 ἅδ: 

Σίν --- 1) 0; ---- 1)}.ς (κ.,... --- 1}}, 

ΟΥ̓Θ 1] Βοπηπηδθο το ὃ Θβύθϑο ἃ ὑαῤίθ 16 βο] αζίοηὶ ἰηῦθιΘ 6 ροβιςϊνϑ (1ποῖα86 8 Π0Π8 4116118 

οοϑυϊθα!ῦθ. ῬϑΡΖΙϑΙτηθηΐθ ἀ8ι Ζ011) 6118, ΘαιδΖίομθ ὁ -ἰ- 7 -ἰ- ... - ἐξα. ἢ. Ῥοὺ ορῃὶ ραηΐο 

ἴῃ. οαἱ ααθδύδ, «[80ο)ἴδηδ, ἱποοπίνδ, ἃ 1, ΔΥΤΘΙῚΟ ἀπὸ 83. ὑδηροηίθ δα 1 ἀρρορρίαίο 8] 
ἀαΐο 5,..9. Βθοοπᾶο ἀπὸ 8... (ἢ). ΕἸ σοβὶ υἰὐγονίδιμο 1᾿ θβργθββϑίοπθ ρἰὰ ἀδύα ρϑὺ μι). 

51 2ἢ, 3 νυ. ιοίϑιηο μι ΞΞ 0, .... ἤβμι Ξξξ Ὁ 16 ϑαυδζίομὶ αἱ 2.) Ἰρϑῦρίϑῃιὶ 11πθ81- 

τηθηΐθ ἱπαϊροπάθηνὶ. ΠΠ| Τπορὸ αἱ πὰ ραπίο ἱ ουἱϊ ἱρϑῦρίϑηὶ Ῥοϊδρὶ τιβρθύῦθο 4116 ΦΌΡαΘ 

ἤι ΞΞ0, ..., μι ξξξε θ, ἤδῆπο ἂπ ραηῦο ὁομηιΠ6, οϑϑίδ 1] ἸὰορῸ αἱ π᾿ ραπίο ἱ οαϊ ἴρογ- 

Ῥίϑηϊ ῬοΪαν] τἰβρϑύθο 8118 ἔοστηθ ἡ Ξξξξ, ..., ἤν Ξξε Ὁ δἱ δρροβρίδπο ἴῃ τὰ Τηθάθβί πιο 

Ῥαπίο 4110 8... 9Κ. Θοπηπθ 81 2ἢ. Ἰρϑγρίϑηι ᾿ηαἀ!ροηάθηθ ἀαύϊ, ὃ ἀπ8 Μ,., ταρργθβοηΐαΐδ, 

44116 ϑαυδσίοπὶ οοιηροπαϊαῦθ π61]8: 

Ι δῶμ νῶν μἤδὲ 
Ι δαὶ δα; 1-9, 

Ι Ἶ Ὴ Ὲ 
| ΠΕΣ ΡΥ Ή Κη 

᾿ξλτο δ, πεν 
Ϊ Ἰ δάνει δάώνει ὁ  δάνεΙ 

6, Ῥ6] οἰδαῦο ὑθουύθηῖδ αἱ Βοθουύβ, 11 θὰ0 ΟΠ ὃ ΘΒΡΙΌΒ50 ἀ8: 

Σ(υς --- 1)(νν, - 1) ... (ἡ; -- 1), 

ἢ] βοτητηδίουἷο Θ5ϑθηο ϑϑῦθϑο 8116 οομη δἰ πα ίοηΐ ΒΘΙΏΡΙΠ1ΟΙ δα ἢ δὰ ἡ, ἀ6911 ἱπα!οὶ 1,...,γ-Ἐλ᾿. 

πα Α  ανδε κα κου δ᾽ ννς. ἃ ϑρνν.}. ἐν Κάρος ἢ 

(Ὦ Οοβὶ ποῦ 81 ρούγθουθ αἶτθ 56 16 ἔοσπιθ ΚΓ ΠῸΠ ἔοββουο ἴπ ῬοβίΖίομθ σθμθυϊοα, 6 ῬΥῖνΘ Αἱ νανϊοὐα, 
Τα] 1016. 
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Θσοοπιθ 16. ΘΟ Ρἰπαζίοηϊ ἱπ οἱ ΘΟΙΙραΡίβοοπο ἱπαϊοἱ βαρϑυίον! δα 7 --- ἢ 80ῃ Π6]]160, 

Ῥαβιθγὰ σοι ίπαιο δᾶ ἢ δᾶ ἡ οἹϊ ἱπαϊοὶ 1, ..., γ --- ἢ. --- Τῷ Ταορορίδπα ΤΠ... ἱποοηύτϑ ἢ ἴῃ 

ἨιΉς «ον ἡ κΣίηι --- 1)(η;--- 1)..«ἱ(,--- 1) 

Ῥαπίϊ, 6 ἴα]6 ϑαιὰ 1 0|π|ὸ οϑύο ἀϊ 77. 

8. 7. --- 16 οἰαδϑϑὲ 6 ὁ οοἐ α’ ζηυηιθ1)"8ἐ0116 

αὶ τὐα ταν λοξῶ ὄν, τὐγυωϊῶα οονηυρίοίω ἐγυογ 8ϑθυΐονθ αὐ }07"η16. 

16. - [μὰ ναυϊοίὰ Υ, ἴπ οαἱ ὃ πηπηοῦβῶ ἰὼ γαγουδ, Φ, ἀΐ ογάϊπθ ρρ, 518. ἰηύθυβο- 

ἴοπθ οοιηρὶοία αἱ γ᾽ -- ᾧ ἴοσιηθ 11» ...». ἤ,-ἰ αἱ ΟΡ ΙΗ τἰβρ. 71» 72 5....5. ἢμ-ν. 16 408} Βῖδ πο 

βἰδαδῦθ σϑηθυ δ μηθηῦθ ἴῃ οἶδα ὁπ6. Κ᾽ πο ΔΡΌΐα ραπῦϊ ταῦ ΠΡ ]]. 

ΤΙ Ἰυορο ἄθὶ ραπὺϊ ἱ οαἱΐ ᾿ρϑρρίδηὶ ροϊδνὶ τἰβρούθο ἃ ἢ, ..., ἤ,--ἰ ἱποοπύρϑῃο ἀπ ἀαΐο 

ϑμε ιν π΄ ὅδο δ.) ὃ ἀπὸ Μρ ἂϊ Ἄτάϊπο Σύ -- 1) (ις --- 1)... ὁ τα 1}, οὐϑ 11 

Βοιημηδίοτίο δὶ οδύοπαο ὃ ῥα 16 βοϊασίοηὶ ἱπύουθ 6 ροϑίθῖνϑ (Ἰποα89 4110118 οοδυθαϊθ 

Ῥδιχίδἰτηθηὺθ 48. 2611) 4611 ΘαπιαΖίοπο ὁ -ἰ- 7 -ἰ-... - ἐξξξ . Τῷ ϑυδαοῦία ΓΜ, 2 ἱποομῦνα Φ 

ἴῃ ὑπ Πῆ,ι, 6 ἴο 5, ὑδηροπίθ ἃ Κ ἴῃ οἴαβοόιμ ραπίο ἀϊ θδθᾶ, Π6116 ἱροῦθβϑὶ ποβύγθ, 

δρρορδίαβί ἃ] ἀδύῦο 8... κεν. ΒΘΟΟ πο π1Π0 81... ΒΙοομὸ 16 ο[α 556. ἀ᾽ Ἰτηπηϑυβίοηθ φὶ αἱ Φ ἴῃ Υ', 

ὃ ἀαΐα ἅ8116 ογτηο]8: 

δηεεξ ροῖϑίσ::Ξ ἀ ιν. Ξ 17 ὐὐλεξ τοῦθ, 

ἢ βοιηπιδίουῖο ϑϑβθηᾶο θϑῦθϑο 8] 501100 τηοᾶο (ἢ). 

ΤΠ Ἰπορο ἀθὶ ραπῦϊ ἱ οαἱ ἱρθυρίδηϊ ροϊδὺὶ υἰβρϑῦθο 8119 ΤΟΥ ΠῚ6 ἢν .... ἤρ-κ ἱἹποοηῦγϑηο 

ἴῃ ἂπ ραπίο τὰ ἀαίο 5... ι (1533). ---ἢ), ὃ ἀπὰ ἢ, 1 αὶ ονάϊπθ Σίη;--- 1) (οι, ---- 1)... (υι,--- 1), 

να ἢ βοιασπδίουϊο δἰ οϑίδπάθ ἃ ὑαῤῥθ 16. δοιη δἰ παισίοπὶ 5Θπρ]1οἱ ἀἱ οἾ8550 1 4661] ἱπά οἱ 

1, 2... ππτελς Τὸν ναγϑυὰ Ἡ,.ἰ 8θοα. Φ ἴῃ ἀπὸ Μ).., 9 10 8. ὑδπρθηΐθ 8. Κ᾽ ποὶ ραμῦ 

4] α«αθο᾽ υἱδπηῶ ἀρρορδίδβὶ ἃ] ἀδίο 5... κυ. 

ΤΠ οοἷο ἀ᾽ πηπιϑιβίοπθ ψι αἱ Φ ἴῃ Κ' βαγὲν ἀσπαιθ ΘΒΡΊΘ580. ἀδ: 

γι: ΡΟΣ (κι --- 1) (γι; --- 1) ... (μι --- 1) (δ). 

(Ὁ 51 βοουρθ 8] βθιιρ!ῖοθ τρτοπδτηθηῦο ἰαὐίο, ἤπο ἃ ὁπ6 ραπῦο βῖω Ὡθοθβϑασία 1 Ἰρούθϑὶ ὁμ6 Κ᾽ 

ποι ΔΡΌΐα ραμθὶ του] ἱρ]1. 56. Κ᾽ ροβϑίθαθ ρυπῇ τΔΌ] 101} 6 88 Φ 88 πθ ὑχονῶπο οοἵ, 18, ἔοσπιοὶα 46] 

τοβέο ὃ ΔρρΙ ΘΆ 116 Ῥὺ ὑαθθϊ 1 να]ουὶ αἱ 1 ταΐπουῖ αἱ ἢ.---ἴ. 

(ἢ Δπομο ααἱ 5ἱ ραὸ οββθύναγθ 668 86 Κ᾽ ροββίθᾶθ Ῥαμθὶ ται] 0}} 6 βὰ Φ 86 πὸ ὑσονᾶμο οοἵ, 1ὰ 

ξουτθοὶα ἀθὶ οοὐϊ ὃ Δρρ]οα 0118 ρον ὑαθυϊ 1 νγα]ουΐ ἀϊ 1 Ἰαβοσίουῖ δα Ἢ -- γς 

ΒῚ οαρίβοθ 616, ΔΙ πιθμ0 Π6] οᾶ80 οὁμ6 Κ ποι. δία, Ῥαπὺϊ τη] ] 1011, ἀποπ6. ΟἹ Ἰδν' οαταῦθονῖ ἀ᾽1πι- 

ἡποιβίομ αἱ Φ ἴπ Ρ' δὶ ροββᾶπο ββρυίπαουθ ἴῃ ἐπησίομθ αἱ ρῃ 6 ἀθ611 ον Ἰηἱ ἀ6110 7. Ῥοσγοϊὸ θαβίῷ ΒΡ υ 

ΘΑ] οοΙατ Τουᾶϊπο 46] Ἰαοσο ἀοὶ ραμθ ἱ οαἱ ἱρουρίαπί Ῥο]δι] τἰβροῦθο 8110 7 Ῥαββᾶπιο ῬῸῚ ὍΠῸ βρϑσῖο [5] 

ἃϊ ἀπὲ ἀαία ἤρατο Τοπαδηηθηθα!θ [ἀρ, αι, μὸν οἷν, 11 4816. οτάϊπθ ποὸη ἃ 8ύαΐο βποτὰ οδ]οοϊαῦο, Ῥ6Γ 

αὐδηΐο ἴο βαρρίδ. 51 γούγθθθ οὐὔδθηθτο ΔΡΡΙϊοαπάο ἢ] ρυϊποῖρίο ἀϊ οουτβροπάθησα ἔτ 61 [3] ἀἱ [7], 

Ῥυϊμοῖρίο ἀὰ τι ἀἰπποβύσαο μ611ὰ Νοία ἀοὶ Τὐποοὶ, Π6 οοἱμποίάοηαο αὐ τὐια 86γ16 αἰγοῦγίοα, Θ06. 
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ΟΑΡΙΤΌΙΟ ΤΈΒΖΟ 

8 8. --- 76 γοαφίογυλ 61,6 ἴεσαηο ἡ οαγ'αὐέογλ αὐ ἄτι6 Θιιγ"}6 ὺ 

οἢ)6 γηιβέθηιδ οοϑεξει ϑοοννο ἴω οογρίοίω ἑπογϑοφίοηια αὐ ἄνα νυαγὶοξα. 

117. -- ΝΟΙ]ο 5, δὶ δθίδηο ἀπθ νϑυιϑύὰ Κ, 6 γήμμ( -Π 1’ Ξξε νυ), αἱ ογά πὶ υἰβρού- 

ὕἰνὶ ρ0, ρ΄ 6 αἱ ργίπιθ οἰδββδὶ ρὶι 6 θ΄), 16. ἀ08]1, 811’ ἱπέπου! αἱ ἀπ οατνα Οἱ ἀϊ οτ- 

ἀἴηθ μο 8 οἴδββθ (19 γδῃρῸ) μι, 916 5'δ 1118. 35- 016. ογαϊπδυῖα μοι ΤΊ (οἷοὺ οο5}} βρϑξῖ 

ὑδηροηδ! ἃ, Κ᾽ ἵπ ορῃΐ ραπίο αἱ ΟἹ, ἀἰβυϊηθ) 6. 5΄-Ὁῖὰ οὐ ἀϊπαυία ΡῈ Γ΄, 51 βθρ:ἶπο ἴῃ 

ἀη8, οαῦνα (Οὐ ἀ᾽ οὐ αϊηθ μρ 6 οἴαββθ μι, ἰὰἃ αιδὶθ δἱ Δρροβθρὶ ἴπ ἃ μυμῦ ἃ 6. Νοὶ 

ΒΌΡΡΟΠΙΘΠΊΟ 616 ρθη αθρ]] 8 βραχῖ ὑδηρϑηθδὶ ἃ Κ' ἴῃ ὑπ ραηύο αυδίππαθο αἱ Ο 

ΟΠ ρ᾽δοοῖα, ἴπ ΠῚ ἸρΡΘΡΡίδη0. 60 αὐδίοιπο 466]] 8΄ βραζὶ ὑδηρθηῦ ἃ ΚΓ Π6110 βέθββθο 

Ραπΐο, δοοθχίοη [αὐ δα, παύι !τηθηΐθ, ρϑὶ αἱ ραηϊ οομηπηὶ ἃ (Οὐ 6 6", ἴῃ ορῆσπο ἀθὶ απ8] 

ϑοοδαγὰ, οἢ6. ὍΠῸ 5ρδζίο ἰδηρθηΐα ἃ Υ̓ 6 ὯΠῸ βρᾷχίο ἰδηρθηΐθ ἃ ἵ' ρ᾽ϑοοίδηο ἴῃ τῇ 

Τ]Θθβ! πο ᾿ροΡΡίδηο. 

18. --- Βίθηο δι 6 ζ,.168᾽ ΟἸΆΒ81 ἃ Ἰτηπηθυβίοπθ αἱ Οἱ ἴπ Κ 6 ' τἶβρ., 6. σι, ζ΄, 16 

Οἰδαβδὶ α᾽Ἰπηπηθυϑίοπθ αἱ ΟἿ, 51 ὑγαύθα αἱ οδ]θοΙαγθ μ'0, μι, αν, Ζ΄., Ζ΄., ἱπ ἔπηχίοπθ ἀοὶ 

ΟδΓαὐ ΘΡῚ ΘΠΔΙΟΡΪ αἱ Οὐ 6 4861] οὐ αἰμὶ 6 Ὀυΐπιθ οἶδβδὶ αἱ Κ ὁ Τί. 

Ῥιβθαῦο 6110 5, ᾿ΠῸ ϑρδιχίο βϑῃθῦίοο Τ|,..., ἀἸοίδπιο 616 ἀπὸ 8... ς αἱ ΠῚ ὃ αϑϑοοΐαίο 

δα ὑπὸ 8,... αἱ Π, φαθηᾶο ρ6ὺ ἴο 8... Ῥᾶβϑα ὑη0 δ. ἐδηρθηΐθ ἃ ΓΚ 6 Ῥ61 Ἰο 8... ἅπ0 

5, ἐδηρθηΐθ ἃ Κ7 ἴπ ᾿ΠῸ βίθϑβο ραπίο αἱ Ὁ. ---- Οδρομίδμηο ααδηξθ γοὶδθ δοοδᾶθ ἢ 6 ἄπ 

5Ρ8.ΖΊ διββοοίθ! ΦΡΌΙΘ ΠΟ σομλπθ τἀπὶ Ραπύο, οβϑία οἰϑοοίαπο ἴπ ὉΠ Π]ΘαΘβίΠ0 ἰρθυρίϑηο 

αἱ ΤΙ. Αρρδήδιηο 9] 5,.... ἃϊ ΤΠ ἴπ ρυΐθα 616. ἀπὸ οορρία 5ἰδ οοβυϊαϊθα ἄδι ἀπὸ 5.9, α, 

Ῥαβϑϑηῦθ ῬῸ1 ἴοὸ 8,,... ὑγϑοοῖδ 81 ΠῚ αἱ ὑπὸ 8. ὑδηρϑθηΐθ ἃ ΤὙ ἴῃ πη ραπίο αἱ Ο, 6 ἅὰ 

ἍΠῸ 8,..., α΄, ραββδηΐθ ῬΡ6 πὸ 8... δββοοίαο. 

1] πα 101 4118, ΟΟΥΤΙΒΡΟΠ ἄθηζϑ, 50π ὑπ] π}}1 (νθα. 81 πὸ 12), ἔσϑῆπθ ἄπο. Τἰ πο 

ἀθηούα απδηῦθ οορρὶθ αα' πδπηο ἰο ϑρδζίο α ραββϑϑηΐο Ρ61: τὰ ἀδίο 85..κ. 1, τηϑηΐρο α΄ 

Ῥᾶββα Ρ6 πῇ ἀαίο 8.4; 11 ἀπ816 ᾿πᾶ]606 πραδρ]ϊα 1] ὨΠΠΙΘΙῸ θ᾽ ραπύϊ οοιηππὶ ἃ ( 6 

8116 Μη. . ἀρὶ ραμθϊ αἱ οοπίαθίο ἀθρ]} 8, ὑαηροηθ ἃ Υ 6 Δρρορρίδιι 81 ἀδίο 8... ἴῃ 

τπ Ῥαπῦο, πιο Ὁ] ΡΠ] αδο, 416] ΠΠἼΘΙῸ, Ρ6 85΄, ρϑοοιιὸ ρ6᾽ ορῃὶ 8. ὑδπρϑηΐθ ἃ ΚΓ ἰὴ ὰἢ 

Ῥαηΐο αϊ Ο' 6 δρρορροίανο ἃ] ἄδύο 8,..κ-ὶὶ, 81 πϑῆπο 8'΄ ϑρδζῖ ὑδηρϑηθ ἃ Κ΄, ὁ ἀὰππο 
5 ΤΤ αἰψνουύναη! βραχὶ α΄ Θββθηᾶο ἤδϑαῦο ἀπ 8ι.5 ῬΡῸΓ οἱ απθϑὺϊ α΄ ἀθθΌοη ρδββδγο. 
-- [πο] ῦγθ πὸπ ὃ πα]10 Τ᾿Ἰπά 166. ὁΠ6 ἀθπούα απδπίθ ΘΟΡΡὶΘ μϑππο 1 βραζῖο ἃ ραββϑηίθ 

ῬΘΓ ἃη ἀαίο 5... 9, τηθηῦγθ α' ρᾶβϑθῶ ΘΓ ὑπ δύο ὅ'.. ο; 11 418} ΠΌΤΊΘΓΟ δἰ οὐδίθπθ δη8- 

Ἰορδιηθηΐθ βοϑιηθίδπᾶο 1᾿πἰῆοϊο αἱ ΚΓ 6 Τ'. 

16 οοἰποϊάθηζθ 51] ἤθηπο ΠΘΡ]] 3,..2. 4] οἱ ΟΡΉΠΠΟ ΘΟΟΠΡΊΠΠΡΘ ὯΠῸ 8... 6 ὯΠῸ ὅμι} 

ἀΒΒΟΟΙ δ, ΓΙ ῦϊν! δα ἀπ ραηΐο αἱ Ο᾽ ἃ σα] ὑδηρθηΐο 5] δρρορρία ἃ 7, 6 πθρ]ϊ 8... ἡ ὑγϑοοθ 
88 ΤΙ ἀθρ]1 ἱρορρίδηϊ ὑδηρθηθ οοτηππὶ ἃ Κ᾽ 6 Κ᾽ ποὶ ὦ Ῥαῃθϊ οοπιπηὶ ἃ 6 6 6΄. Οπᾷο: 

δ) μι588' -Ἐ ἃ Ξξ κι -Ἐ ζ,8, 

8118. απα]6: 

ἃ ΞΞΞ 2,8, Ἢ 7.58. τοι 99:. 

ὅϑξειξ 11. Τὸν. 11]. ᾿:, 
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Απϑιορϑιηθηΐθ στρ οηθϑηᾶο 5.11 οασνα Ο΄, ὁη6. ΔΡΌΙΘ 10 Βαρροβίο βΘΙΏῊΡ 100 ΡῸ. Κ΄ 

6 Τ', δνύθιηο : 

(2) μ᾽ - ἀτ-ει δ΄, - ζ΄. 

ΒΙΘΟὸ ΒΟΙΊΤΊΘΙ40 ΤΠΘΠΌΓΟ ἃ ΠΙΘΙΡΙΓῸ ἴα (1) 6 ἴὰ (2), νουτὰ: 

(8) μι88' -" μ', τ᾿ 24 Ξξ διϑ8' - ζι8 -[" σι -Ἑ Ζ'.. 

18. Μρι ἀοὶ ραμπῦϊ αἱ οοπίαύίο 4661: 5, ὑδῃρϑηῦ ἃ. Κ΄, ἃρροσρίδθ ἃ. ὰἂπ ἀαΐο 85᾽. ».., 

ἐδ ρΊ1ο, 1ὰ νανϊούὰ ὙΠ ἴπ ρι ρ΄» Ραπθ αἱ σαϊ φι (8, ὁοπύανδὶ οσηιπο 8'΄ γο] 06) οϑάοπο ἴῃ 

Ῥαμῦϊ αἱ Ο 6 σ΄, ἱπ μυμῦ αἱ Ο΄. Ἐὶ ἀσπαυθ: 

Ζι8' -Γ- 2Γι ΞΞ ριρ΄.. 

Απδίορϑιηηθηΐθ: 

ζι8 - ζ΄ Ξξξε ρ' ιρυ» 

48116 ατ18}1} 5ἱ ὑγᾶρθοῃο: 

2΄, ΞΞΞ ριρῇ -- 2ι8', ζ᾽ ,:ΞξΞ ρ΄ ρὺ --- ζ15. 

Μοάϊδηΐο 16 ργθοθάθῃ! [ἃ (9) ἀϊνίθπο: 

μι 88' -᾿- μ'ι, -᾿ δά Ξξεριρ' -ἰ- ρ΄τρυ; 

16 αδ16 5ἱ ροΐθν οοῃ ἴοι ἃ ἀθάτιγο. αἰσϑύϊαιηθηύο 48.110 [Όγτ 016 6] ἢ. 12 ; 6 μ6118 

φγθοθάθηνθ ὑρυθρ]ϑησῶ βοβυϊψιθηαο 11 νϑίουθ αἱ αι, ΔΥΤΘΠΊΟ: 

μι Ξξξξιριρ' - ρήιρυ - μι88' ---- 22ι8' -- δ,5.. 0): 

Οοποϊαάθπαο : 

ὕζμα Ὗ, ἀὲ ογάϊδηθ ρὴ. 6 γγίηια οἴα886 ρι, 6 τϑῖὰ μι αἱ ογαϊηο ρ'ν 6 ργΐηνα οἴα886 ρ΄., 

Δηηηλθγ 86. ἡη) 1010 δ, (Ὁ Ξε ἴα -"- 1κ, οὔθ αδδίαρμο ἐγ ὁοηννηο ἀνα οἰσνα 5-ρίω ογαϊηαγία ρον Υ, 

ὁ 5'-ρία ογαϊιαγία ρθ} Ν', 6. ονθ 8ίαηο ἴηι ροδίφίοηο σθηογίοα, 8ὲ ἐαφίδαηο αἰέγουο ἦγ) μα 

σαγν αἱ ογαδηιθ μ'0, αἱ οἴαβ80 μ'ι, αἱ οἰαϑδὶ α᾽ Ἰηηηιθγϑίοηθ ἦν) ὁ ' γὶδβρ. σ΄ 6 ζ',, 

ἀνοηίθ ὁοη) ἴα οἰυα ργϑηνζνω ἃ ριγέϊ σοηιηὶ, ὁ ὁ οαγοίίογ! αἰοἰδ εὐδία οὐρυα 81 θϑργὶ- 

φιοηο ἦν ζηφίοηο ἀοὲ οαγαίίογὶ αὐναϊου δ μῳ, μι, δι, ζὶ ἀοίΐα ργὶγυίνα, ὁογ. ἴ6 [ογηιοῖο: 

μ'0 ΞΞ ρυρ΄0 --- μο88', μ΄, Ξε ριρί -ἰ ρυρ᾽, -[ μι88' --- 20) 8' --- ὃζ, 9, 

ΦΊ ΞΞΡΙΡς 218, ζ΄, Ξξει ρ΄ 1ρὺ--ζι5, α' ΞΞΞ- 2,8’ -τ- Ζ}9 ---- μι88'. 

(Ὁ 88. Ο ὃ βοιιρ]ίοθ ρὸν Κὶ ὁ Κ΄ δα πὰ ἴῃ αὐθϑύθ ναγϊοὐὰ ροϑβιζίομβ ρϑμηθυίοω, ἰπὐγοάποοπᾶο 1] 

οαναύοτο ἃ αἱ Ο' ἴῃ Υ (84. 1ὰ. πούα 4118 ἅπιθ 6] πὸ 9), 6 1 ἀπδίορο λ' ἴῃ Κ΄, ἀνσθιηο: 

φιΞΞΞ μρίρρ --- 1) --- λ, Ζ, Ξε μι(ρ΄ --- 1) --- λ΄, α Ξε μοίρο - ρ΄. -- 3) ---λ --- λ' ---μι, 
μι Ξεριρ -“Γ ρίρὺ -Γ μι --- Ὡμρίρῃ -ἰ- ρ΄ --- 2) -ἰ- 2λ - 2.΄, 

6, Ῥἰὰ ρδυιοοϊαγταθηΐθ, 586. Κ7ὙΊ ὃ πὰ ἔουταα ΘΘΠΘΥΆ]8. Π6] 810 ΟΥ̓Δ π6, ἈΥΤΘΠΊΟ: 

Ξε μοίρο - ρ΄ --- 23) --λ ---μίι, μ᾽, Ξξξε ρει ρ΄ - ρορ'΄οἔρ' --- 1) -[- μι - Ὡμρίρῳ -- ρ΄, -- 2) -᾿ 3λ. 

Ῥον ἴο βρᾶσίο 5, γϑᾶ. λροκαιχ, Ἰοὺ. οἷἕ. 
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51 ποῦϊ 16. Π6116 Θβρυθβϑίοηὶ ργθοθᾶθηθὶ ΠῸῚ ΘΟΠΙΡΘΙΊΒΟΟΠΟ ΠΕΠΊΘΡΙ ἰὰ οαἱ ἀθῆπί- 
Ζίομθ ᾿πηρ] 1011} 16 οοηβί ἀθΡραζίομθ βἰπηα!ύδπθα αἰ ΓΓ ὁ ΤΠ. 

19. -- ΤΙ πιϑίοδο βϑρυῖθο ἃ] 5 ργυθοθαθηΐθ, ρϑυτηθῦϊο αἱ ΤΊΒΟΙγ 96. 1Π ῬΙΟΡΙΘΙηδ, 

πούθνοϊθ Π6110 βραζίο ογ αἰ Π8 110. 

ϑοπο θη πούθ 16 ΦὉΓΠ1Ο]0 Αἱ ΑΤΜΟΝ ὁμ6 ἰθρᾶπο ἱ οαγδΟοσΙ αἱ ἀπδ οαλνῶ 686 5 

ἀορρία Ῥ61 ὑπ8 Βαρουἤοῖθ 6 5ΘΠΊΡΙ100. Ρ61 πη αἰῦσα, δὶ οαρα θυ] 4118. αἰ θγίουθ ἰμηὐθυ- 

ΒΘΖΙΟΩΘ αἱ απθϑῦθ ἄπο βιρογῆοὶθ (ἢ). Μία πὶ ρυο ]θηηδ 6116 Ῥγθβϑθηῦδ πη ΡΡ1016 Ἰῃ Θ᾽ Θ556 

Θ 6ἢ9 ποη ὃ γἰβοϊαῦο 4816 ἔογτι0 16 βαδαθῦξθ, ὃ α16110 αἱ ὑγονδῦθ ἱ οαγαὐἑθυ! 468118,. αἱύθ- 

ΤῬΊΟΓΡΘ. ἰηὐθυβοχίοπθ αἱ ἅπθ βιρθγῆοιθ Ν᾽, 1", ὁἢ6. πᾶππο Οομλη6 πιηδ ᾿ἰπθἃ ποά8]6 Ρ6 Γ᾽ 7) 

ἀοίαία αἱ τοι τιηθογο ἢ ηἰίο αἱ ριρεϊ ἐγὶριὶ ὁ ἐγίρίαμαγὶ (ρθι θβθϑὰ 6 ρΡ9᾽ 17) 6 αἱ τι γι1ι- 

ὩΔΟΡῸ Πἰγυϊέο αἱ γιέ ουϑρίααϊδ. ᾿αθδῦο ὁᾶθὸ ὃ γϑυδηιθηῦθ πούθγνοϊθ, β,ϑοομὸ 56 18. ΒΌΡ61- 

ἤοῖθ Π' ποη Πδ Ιὑγ6 βἰ προ θυ δὰ 6ῃ6 ἀ6118 11π68 ἀορρίδ, ἰὰ βιιρθυῆοίθ Ε΄ ὃ τπ8. ϑιωρον οἷο 

αρριία δα Ε᾿, Μοάϊδηῦθ 16 ἴΌγ 3016. ΟΠθ᾽ ποὸὶ ὑγονθυθμιο 51 ρούΘΌθΘΡῸ αὔαἰπαϊ 5ὕα- 

ἀἴατϑ ργοϊουυναπιοπύο (οἱοὸ ἤββϑπάοβὶ 5.110 βρθοῖδ] πιο 6110 1) τπο]δθ ργοργϊ θὰ 616 ἃρ- 

Ῥαυξθηρομο 8118, ρϑομαθύτία Βορτᾶ ἀπ ΒΡ Ρἤοὶθ, ροϊοπὸ ὃ ποῦο 6019 Ῥ61 ὑγδβίου πη ΖΙΟΠΙ 

ὈΙΡ  ΖΙΟΠ8}1 ἀπ. ΘαρΘΡἤοῖθ ἀούανα ἀϊ βἰπροϊαγι θὰ αὐδ]βῖαβὶ ροβϑα ΒΘΙΊΡΓΘ τἹἀγ51 δ ἀπ, 

ΒΌΡΘΡΗΟΙΘ. ὁ0ἢ ἀπ8 ᾿ἴπθα ποᾶδ]9, ϑυθηΐθ ἀπ ΠΌΙΠΘΡῸ ἤηϊΐο αἱ ραμῦ! ὑγ1}}1 6. ουιβρι 811. 

τ ἢ 5ἷα ἀ᾽ ογαϊπθ ἡ, δῖα ἀηδ ᾿ἴηθαὰ ποᾶδ]θ Υ αἹ ογτϊπο ὦ, ΓᾷΠρΡῸ ᾧ, ὁ0η 7 μυμῦ 

ΟΌΒΡΙ 4811 6 ἐ ραηθὶ ὑΡ1 (5); 6 18 βαρουῆοίθ Μ᾽ οἷα αἱ ογαϊπθ ηι. 18 1" ἀντὰ πθοθ8- 

ΒδΡΙΘΙηθηῦθ, ροϊοΠὃ ρᾶβϑα Ρ6᾽ Υ9, ὁ ραηθὶ ἀορρὶ, ποὶ ραμῦ ὑγ]ρ}1 αἱ Ὑ. ὈΙοίδπιο τ΄ 1᾿᾽]- 

ἰθυῖοσ ᾿ἰπ θυβθχίομθ αἱ ἢ 6 1", δ' 11 5ιο οὔ Ἷπ0, φ' 11 580 Τϑηρο, ὦ 1] ΠαΠΠΘΡῸ (61 ραῃθ 

ἴῃ οἱ 6588, ἱποοηύγϑ ἰϑ ᾿Πἰπθ8 Ὑ. δῖ σι ]6. Θβρυϊπιθτο δ΄, φ', ὦ ἴῃ ἔπησίοπθ ἀθί οδγα θυ! 

αἹ ΕἾ, 6 αἱ ηι. Νούϊθιηο βυδίθο οἢθ: 

ὁ' --- ηϑῆ --- δ. 

ἘΡΡοὶ ββυπία Π6110 βραζίο τπᾶ τϑῦθα 8 81] οΠ δ ΠΊΪΠῸ ΟἸΠΟΙΟΡῊΪ ἀπθ μαπύϊ Ρ, Ρ' αἱ 

ο588, φαδπᾶο ρον Ρ ραββδ 1] ρίδῃηο ἐβπρθηΐθ δ Ζ᾽ ἴπ ἀπ ρυπίο 4ἱ γ' 6 Ρ6ν Ρ' 1] ρίδῃ 

ἰδηρθηΐθ ἃ ἢ" Π6]10 βύθβϑο ραυῃΐο. --- [8 ρυίπηδ ροΐανθ αἱ Ρ υἱβροῦθνο δὰ Μ᾽ 5θ68 γ', 

ἕπου! ἀθ611} ὦ ραμθϊ ἀ᾽ ἀρροβϑίο δὰ υ, ἴῃ δ'(η --- 1) --- ὦ Ῥαμπίϊ, 6 1 ρίδη ὑδηρθηΐθ ἃ 1᾽ 

ἴπ ορπαπο αἱ απο ραμῦϊ 85θο8 8 ἴῃ ἀπ ραηΐο Ρ' οπιοίορο αἱ Ρ. --- Τὰ ρυῖτηϑ ροΪδυθ 

αἱ Ρ' τἱβρούδο δὰ 1 βθο8 υ' ἴῃ δ' (γι --- 1) Ῥιηῦί, οἰδβοαπο ἀθὶ χπ8}1} ἀὰ, οΥἱϑἷπθ δα ὰἢ 

Ῥαπίο Ρ. 5᾽οομῃὸ βοῃο: 

δ' (η -Ἐ- ἧι --- 2) ---᾿ 

16. οοἰποίάθηζο, --- Ὶ ααθϑύθ 586 πΠ6 ἤϑῆπο η΄ π6] ριπῦϊ ἴῃ οαἱ 8 ἱποοπύγϑ, 18, 5υ]αρ- 

ῬΔΡ116. οβου]δύοθ ἃ γ΄, 6 ὦ ποὶ ριϊ ἴῃ οἱ ἱ ρΡίδηϊ ὑδηρθηθ ὀομητη] 8. 1 6 Π΄ Δ 6] 180 8. 

Ομπάο: 

δ'(νι -Ἰ- ηι ---- 3) ---- ὦ ξε  φ-πὼ (ἢ. 

(Ὦ ὗν. βάτον, Ο'δοημόέγίθ ἃ ἐγοὶβ αὐγηιθηβίονιβ, 2.5 Ῥαυῦϊθ, πη 857, 

(Ὁ Θαϊ ἀϑίαταο ρον ἱπάϊοαγθ ἱ οαγαῦθουὶ αἱ Ε' 18. βέθββθ πούαχίομὶ οῃ6 ὑγοναηβὶ 861 ὑγαθαῦο 46] 

ΒΑυΜον-ΕἸΡσπε, 6 ἴα Ζευτηεν, όδυϊδίονι οὲ δαίοηβίοη, οὗο. (6 Μαΐῃ. ἄπ. ,, ὑ. Χ, 1876). 

(ἢ Θαοϑύα τοϊασίοπθ 81 ρούθνα ἅμπομθ οὐΐθαθυθ οοπ 1ὰ οομβι ἀθυαζίοηθ 4611 {Δ οΟὈϊδπδ, αὶ ΚΕ, Ε΄ ἃ 

ἀπῶ τρίϊα ; τὴὰ ποῖ οοβὶ Ρ6ὺ ἴὰ υϑ]ζίουιθ Βιοοθββῖνα. 



ἑ 
β 

τος »“-ὐτοθῖαο: 
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ἘΠ ογ 50.118 5. ΘοηβΙ ἀθυΐδπιο πη ΔΙ ῦΡα, ΘΟΡΡΙΒροηάθηζα, ἔγα 16 οορρίο αἱ μαι ΕΜ’, 
ΘΒΒΘη0 1ὲ βορπδῦο 81 8 (δ ἀπ ρίδη ὑδηρθηΐο διὰ Ζ' ἰπ ἀπ ῥαηΐο Αἱ Υ δὰ Μ΄ 48] ρίδῃ 

ἐδηρθηΐθ 8 ἢἾ Π6110 βύθϑβϑο ρυηίο. 

59. ἀἸοίδπιο ρ 18 οἴαθθθ 46118, βυ]αρρα}116 ἀθὶ ρίδηϊ ὑδηρθηὐὶ δα Τ᾽ ποὶ ραμϊ ἃ 6118 
Ἰίπθα ἀορρίδ, βδιΆπηο τη} ϑϑὐδπιθηῦθ ρ 1 ραμθ! 1’ Ομ ]ορ]ὶ αἱ ἀη ἀαύο Χν, --- Ἰ ρίδηὶ 
δηρθηῦ δ 1 ἴῃ ραμθὶ Αἰ Ὑ, ἱ αι8}} ραθβδπο ροι' απ ἀαύο ραπύο 1], βοπο δίηι --- 1)---3ι, 

ῬΘΡομὸ ὰ Ῥυΐμηδ ῬΟΪᾶρο αἱ ΙΝ τἱβροῦνο 8 1" ρᾶβϑα βϑιηρ!!οθηηθηΐθ ροὶ, ἐ ραμθὶ {1 ρ]] 
αἰ Ὁ; 6 ἀδ' ὁορπῖιηο αἀϑὶ ραηῦὶ αἱ οοηθαύίο αἱ αιθϑϊ ρίϑηϊ ὑαπρθηθ ρτονθηροπο ἄτι 

Ῥαμπῦ 1ὲ οοΥγβροπάθηθ δα Κ΄. ἘΠ ἀσπατιθ βομο: 

ρ -ἰ 2 δῴη --- 1) --- Θὲ 
΄ 

16. σοἰποίάθηχθ; 46110 ἀ8}} 560. π πᾶππο 24 πϑὶ ρυῃθ ἴῃ ουἱΐ 8 ἱποοηῦτα 18. συ ΠαρΡ 119 

ΒΟ] ὑγ]06. ἃ Υ, 6 ὦ πρὶ ραπύϊ ἴῃ οαἱ ἱ ρἰδηΐ ὑβηρθηθ οοπιαπὶ ἃ Γ᾽ 6 ]" ἱποοηδραμο 8. 

Βιοοπὸ: 

ρ -᾿ 26(ηι --- 1) --- 6ὁ Ξξξαὲ δὴ -Ἐ ω. 

Ροι’ 16 ποΐθ ἔογπιοὶθ αἱ ϑατιμον -Ζ ΕΤΗΕΝ 5116 βἰηρο]αν δὰ 46116 βαρθυβοῖθ, 5 ἢδ: 

ῶ ς , ἜΣ ϑέ Ξξεξ δ(ι --- 2) ---ρ, ρε-εψ- τῷ 

6 αυΠπα], δβοϑυμψαθηο Π6118 ργθοθάθηΐθ τ ]δσίοηθ, γιὰ: 

ωῳ --Ξ δῴη ---- ἡ -ἰ- 1) -Ἐ -Ἐ : Ἢ 

ἘΠ Β]ΘΟΟΙΠΘ: 

4' ΞΞ- (φηη -- 22) (ἡ -ἰ- γι ---- 3) --- ϑω, 

βοβύϊαθηδο 11 νϑίορο αἱ ὦ, οὐδθιγοθιηο: 

η' ΞξΞ ρηηίην -Ἐ- ἢ. --- 3) --- υίθνν -- η) --- 2η --- 8) (ἢ. 

(Ὁ Αρριϊοαπᾶο απθϑῦθ ἔοστηοϊο ἀθίθυτηϊπαὶ 1ἃ ὐοθανος ΑἸ ἀπὸ βιρουβοῖθ 1 ἰνυ! ἀπο 0116 6110 8» 
ῬΘῚ 16 ἴογπιθ αἱ ογαϊπο 7, οββία 11 πὸ 6116 οοπαϊσίομΐ οὁῃ6. κ᾿ ἸπροΠρΡΌμΟ δα ἀπὲ ἴοτταα αἱ οΥάϊπ8 ηὶ 
(αθθαδβύδησα, σγαπα6) ΟὈὈ] σα], ἃ, οοηύθηθνο 1 1. --- Π] Ῥγοῦ, Ῥνπτωσμβ, Ὁ] «816. βου θϑὶ αἱ απθϑίᾷ 
ΤΊσθγοδ,, τα νγθυῦὶ οΠ6 ἄα ἃἰσαπο Ῥτοροβίσιομὶ αἱ σϑουηθύνδι Βορτὰ τιπδν Βα ΡΟΥἤοΙ6, οοια ἴπαίθ Ἰπβίθπιο, 
ἐμοπηθηΐθ οἱ ἀδάποθνα 1ὰ ροβθαϊασίοπο αἱ 1᾽ --- Ῥοϊοπὸ εἰ ὑδαθθα αἱ οοβὰ Ἰηθογθββαπῦθ, ὁμ6 ποπ ὃ δῥαία 
θϑρ᾽Ἰοϊξαηιομίο υιοΐαθα, τἱρουέο ααἱ ἴὰ βοβύδησε, αἱ ααδηῦο τὶ ΒΟΥ588. 1] ῥγοῦ, ᾿ππυίααοβ. 

Απρίναῤίο 5] Ἵββθυνὶ οΠ6. 50. Π6110 8. ὃ ἀαία τίπο βαρθυβοῖο 155 νυ! ἀπ ῖρ 116, ρτῖνα αἱ Τἴποθ τα]] ῖρ]6, 
168 ἔονπιο αἱ οὐἴηθ η)η 5 ην --- ὃ, βΒορῃδιΠ0 5811 Θ5ϑ8 τι 5ἰϑύθιηδ, ᾿ἴπθαγθ, [0], οομαρ]οὕο. Ὀαδθ ὃ ποῦο ο6 
80Ρτᾶ Ώ8, 5620 6 ἱρθυρίαπα βθηθυϊοα,, Π61186 ποϑῦνθ ἱρούθϑί, 18 [Ὀγπη6 αἱ ογάϊπθ ηὴ Σ᾽ ἡ --τ 3 Βθρίδθηο 
ἀπ 56118 ΠΠΠΘΆ 18. ΘΟΙΙ] θύει (ποι 3Ρ60188), 6 ααἱπαϊ [6] πὸπ ραὸ θ8561: οοπθθπαΐο ἐοέαϊηιομίο ἴῃ αι 
βἰϑύθιιδ Ῥἱϊι ἀπηρῖο (ν84. 1 Τι »οαναίονο αἴϊα ψοοηιοίγία 8οργα ἴθ 8ιιρογ οῖο αἰφοῦγίοιο, 401 Ῥγοῦ, Ἐην ατι08). 
--τ- Βίοσοιαθ ῬΟΪ 11 πηι] 1010 βθοομᾶο ἢ: αἱ τὰ 5ἰδύθιπδι ΠΙηθῶτθ, αἰτηθηο οὐ, ῥυΐνο ἀϊ οασνο ἑοπάδμπιθη- 
011 ῬγοΡυ]8, ὃ γθρΌ]ατθ, ἀπᾶπᾶο ἢ ὃ αὐθαβύδησα σταπᾶθ (λδτετνυονο), μ6. νίθπθ ὁΠ6 56. 1 ὃ ἀοίαία 
ΑἹ 5011 Ῥ ΠΟΙ πὴ. ]}1}0}}1 ἱπηρτορυῖ, θα τι ὃ αθραβύδησα ουαπᾶθ, 16. ἤουταθ ἂϊ ουαϊπθ ηη) βοσπδ 0 5π| Π' ἀπ 
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8 9. -- Ποϊαφίογυνδ ἥν ὁ οσαγ'αἰίογ "ἡ ἀὲ ἄτι διυρον σοῖο 

οἶλδ ἐγυβέθηιο οοδἰἐξιυέβοογιο ἴα ἐοηρίοίω ἐτυον δοϑίοηο αὐ ἄτι6 ΚΟ» 16 γι6ἴ1ο 8... 

20. -- Τναύυίδιηο ἃ ραγίθ απθβύο οᾶβο, 6 υἱθηύγα πὶ] ῬγΟΌ]θτηδ, ΑἹ ἀθυθυηδ6 

1 Ἰθρϑτηΐ ἔνα ἱ οαγαύψου αἱ ἄπ βαρουῆοίθ οΠ6 ᾿πβίθπηθ οοβυ πἰβοοπο 1ὰ. οοπιρ!οὗδ ἰηὔον- 

ΒΘΖΙΟΠΘ αἱ ἀπθ ναγιϑῦδ, πΠ6110 5,, δηχίθαθθο Ῥϑιοὸ, γο]θηοβὶ πιθῦζθυθ μ8116 οοπαϊχίοηϊ 

Ῥἰὰ φϑηθΘΙΆ]1, 16 βαρονβοῖθ ρανδϊ, 56. βίϑπιο 6110 5., γϑῆπο βυρροβίθ ἀοίαίθ αἱ ραηύϊ 

ἀορρὶ ἱπηργοριῖ, θρροὶ ροιοπὸ τἀπὸ ἴουπιδ 6110 8., 618 ρϑιββὶ ρθ: πῖϑ ΒιροΡ οἰ ὃ ΟΌΡ]]- 

ϑαΐα δἃ ὥνθρθ ῬΩΠ ἀορρὶ πὶ ραμδϊ βθιηρ]1οἱ ἅ6118. βαρθγῆοίθ, {Π ὁῃ}6 πο δοοδαθ 56 18 

Αἰπηθηβίομθ 46110 βρᾶχζίο δι θίθηθ βαρορῶ 1] 4 (ἢ). 

Βίδηο Μ᾽ ρα 1" ἀπο ἴουμηθ αἱ οὐαϊπὶ τἰβρ. ρο 6 ρ΄ 46110 8,., 16 4.18}1 5 Ἰπύθγβθομμο 

ΒΘΟΘΟμὺ τπϑ ΒΌΡΘΡ ΠΟΘ βροχΖαίδ ἰπ ἀπ ρϑγεϊ: ὑπ ραγὺθ Φ αἱ ογαϊπθ μο, 4] ο᾽8551 μι, μ9, 

αἱ βθοοπᾶο. οοΐο ν;, 6 ἀπὰ βιιρογῆοίο Φ' 1 οαἱϊ οαρδύθουὶ, ΔΉ] ΟΡΪ αἱ ργθοθάθηί, βίδϑπο 

ΡΜ μι τ Ὁ ΘΌΡΡοΟΠΙΔΙηΟ ρα6 ὁ Φ 6 Φ' βρίδμο ἀπ βιιρθιῆοιθ βϑηθ 8} 6110 8... 

Φαθοίθ ἱρούθϑὶ δὶ ρούγϑηπο γα] Ζσθῦθ Π6] τηορᾶο βϑοιθηΐθ. 51 ρᾶυύα 4818. Βιρογῇοὶθ 

ΒΘΗΘΡαΪΘ Φ 6 Ῥ61 οϑϑδ, ἴῃ τηοᾶο αὐαύνο φϑηθυῖοο, 5] οομάποθηο 16 ἀπ ἕογιηθ 1, Γ΄ αἱ 

ὉΡΟΪΏΪ οοβὶ ΘΡΆ ΠῚ οἢ6 απθϑίδ ὁοϑυλιΖίοη6. βἷα ροββί 0116. Οπθϑῦθ ἀπθ ΤΟΥ ΠῚ6 5 Ἰπξθυβο- 

ΘΠοΡδηη0 Ὁ] Θ᾽] ον θηΐθ ἴῃ πη Βαρογῆοίϊο Φ', ὁΠ6 ἐαρ]ογὰ Φ ἴθ ἀπὰ οασγα Ο᾽ (ἀΪ οΥ- 

ἀἴπθ εὐ 8. Οοἴδθθθ ὁ ὈΓΪΠῚΟ Τ8ΠΡῸ εἰ) ΪὩπΠΡῸ ἰὰ απδ]6 Γ᾽ Θᾷ Γ΄ 5ἱ ἐοοομθγδηπο, 6 ἴα Φ' 

αντὰ ρα] ἀορρὶ βοϊδαηΐο πϑὶ ραπῦ ἀορρὶ πργορτῖ ἀϊ Φ (νϑᾶ. 18. πῶ Νοῖα ἀϊ Ῥϑίθγτηο, 

ἃ] πὸ 14). 51 ὑταΐξα αἱ νϑᾶθγθ οἷο ἱ ραπίϊ ἀορρὶ 4ϊ Φ' β0πὸ ἱπηριΟρ τ, ρ61 ροῖθι αϊπ18 

ομ6 Φ' ὃ ρϑῆθια]θ. Τὰ οοϑδ ὃ ϑυϊἀθηΐθ 56 1 ραπύϊ ἄορρὶ αἱ Φ βοπὸ ἱπιρτοριῖ αἱ 15 βρθϑοῖθ; 

οὸ Δ]|Π1οτα, ἀθύΐο Ρ' 'πὸ ἀϊ οββί, 1 οοπὶ αὐϑανίοί ἐϑπρθηῦὶ ἃ 7 6 1" ἴῃ Ῥ' ἀνϑθπᾶο οἷὰ 

ΘΟΤΊτ ἢ] ἄπ ρῥἰδηὶ αἱ αἰ οΡΘμὉ] βἰβύθιηϊ, δὶ βθόϑπο Ὁ] ΘΓ ΟΡ ΠΊΘη6 ΒΘΘΌ πο ἀπ16 Δ] 7] ῥ᾽ πὶ 
ΑἹ αἰ ουθηθὶ ϑἰβῦθμπι, οἢ6. 50η ὑδηρθηθ ἃ Φ' ἴῃ Γὶ 1 αἀπ816 ραπίο βιὰ ἀππαπθ ΡῈ Φ' 

ΠΩΡΤΟΡυΪο αἱ 15 βρθϑοῖϑ. 

Μα ἴῃ ορηϊ ὁᾶ80 ΒΘΟθΠ 40 Θ0Π 1ΠῸ 35 ῬΌΠΘΡΙΟΟ Ρ6᾽ [, 6 ἰουτηδηᾶο 19 “800 πο 

46116 ἄπο ἔοσιηθ Χ 6 77 (ϑϑχίοπί υἱϑρούθνο ἀὶ 1 6 1) 6 ἀϊ ἄπθ ρίαπὶ, ἔβοι]πιθηΐθ 5] 

ΒΟΟΡΡ ΘΙ ΟΠ 6550. ροββίθαθ ὑπ ριαηδο ἀορρῖο ἴῃ Γ; 6 αυϊπαϊ βἰοοομθ Ρ ὃ ἀορρίο ρθὺ φ 

βἰϑύθιηδ, 1 6] οομαρ]θίο 6 τϑροΐαγο. ΠΠ συαᾶο αἱ [0] ὃ πηι, 11 σθηθτθ ὃ ,(5) πον (» -- ἡ -Ε1, 56» 

1 σθηθιθ αὶ ἀπ βθΐομθ ἱρθυρίαπα αἱ 1, 6. ααἰπαϊ Ἰὼ ἀϊπιθηβίοπθ αἱ [6] ὃ: 

“Ἐ1 Ἶ 
ρρι5 --- Ι» [:} Ἔηι(» --- 1) -Ἐ 1 Ἔρη-1ΞΞ ("ἢ Ὶ --Ριῷ --- 1) -Ἐ», 

ΟΥ̓ 9 ὃ 1ἰ σϑῆθυύθ πατηθυῖοο αἱ 7΄. -- Β᾽σομὸ 1ὰ Ροβύυϊαζίομθ ὃ ββρύθῆβα ἀδ: 

4(Π}}} --πῷ( -- 1) -Ἐ »,-Ἐ. 

(Ὁ ΤΠ Οδρουδ!ὶ 41} υ]θίτηο παταθτο αὶ οἰδαῦ! ἔλατατη θη ϊ, 5ἱ οσοαρα 46] Ῥυο ]θπια οἢ8 οτὰ ὑγαύθίαπηο; 

τᾶ, 48118 ῬΟΟΠ8 056 βουϊδῦθ δἰ υἱ]θνα 616 6611 Θβοϊαᾶθνα ὁμ6 16 ἅπθ ῥα Βα ρου οί }} ἀνθββοῦο ραμπϑὶ 

ἀορρὶ, 6 ὁμθ 16 ἕουιπθ ὁῃ6 5 Ἰηθθυβθοθηο ἀονΘΒΒΘΥῸ ἈΥΘΤΘ ραμὐ ΔΟΡΡῚ ἴῃ Ῥαμξ βθιηρ] οὶ 46116 ἄπ 

ΒαρΘυβοῖθ. --- ὅ6. Ἰὼ ρεῖπιδ ἱρούθϑὶ τϑβύυησθνα 11] ΡυοὈἸθιλὰ το]αὐϊνδιηθηῦθ 8118 παΐαγα ἃ6118 Βα ρ υῆοὶθ 
θοηβίογαΐθ, 1ὰ βθοοπᾶδ τἰάποθνα 1ὼ ὑγαύξαχσίομθ να]τδ 5010 ρθν μαγέϊοοϊαγιὶ ναῖογὶ ἀοΟ 11] ογάϊηὶ 46116 
ἄπο ἔοστηθ (ἃ 65. 186 ἄπ ἔουτμθ ἈΥΥΘΌΡΘτΟ ἀογυθο ἄνθγο ἴο βύθϑβο οὐάϊηθ, τὴ οἷ ΠΘΡΡΌΤΘ 58 ΘΡὉ 6 

θαβέα!ο) σοπιθ ἴο πιοβίτα 1ὰ ργοροβίζίομθ 46] πὸ 
ἥ 
ἐς 
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(ϑϑείοπο αἱ Φ) ψυδένγο ἱπύθγβθζίομὶ ἀΪ 4119110 Ταοοθίαμο ὁοη ῳ οϑᾶγθηπο ἴῃ Ρ; 16 8106 

ταῤογϑοσίοηὶ ρυόνθυσθηπο ἀδὶ ραμῦ ἀϊ οοπίαθθο ἅ6116 μὲ ἠαπρθην! αἱ φ δρροροίαίθ 8118, 

τοῦδαι, οοτησπθ 8ἱ ἄπο ρίαπὶ (οἰδοοπὸ Ῥ' Θββθηᾶο ἀορρίο ἱπιρΡορυΪο ΘΓ Φ, Ιὰ φ μὰ ἰδ 

βὔθδϑθι οἴδβθθθ ἀΐ ὑπ βθΖίομθ βραζί]θ βοπθυῖο8), Θρροὶ ἀδὶ ρυπύϊ ἴῃ σαὶ Η, Γ΄ ἄδηπο ἴὸ 

βίθββο ρίϑῃπο ἰδηρθηΐθ. ἘῚ ἀππαθ ἈΥΓΘΠΊΟ: 

μοίρο -[- ῥίοιτὸ 9.) 3 Ξιμι: 5: 4 

Ῥαπὺϊ ἴῃ οὐἱ ἢ, 7, 6 αυϊπαὶ Κ΄ 6 Ε΄, 51 ὑοοόθπο (ἔὰουν] ἀϊ ἢ). 

36. ποὶ αὐδβϑίπιο βθοδθδο ο0π ὯΠῸ 85 φϑηθυῖθο, ΒΡ] οαπᾶο 8116 ϑιρουῆοίο βθζίοηΐ 9 

8116 ουσνθ 8 6586 οοπιαπὶ, [ΌΓΙΠ016 πούθ 49110 βρδζῖο οὐ μαρῖο (616 βοηὸ οδδὶ ραρυϊ- 

οοΪαν ἅ6116 ἔουπιο]θ ἄρ] πὸ 18); δνγϑίητηο οὐῤδθπαίο: 

(1) “μἰοξξεροβ' ο- το; μ΄, Ξε (ρορ΄9--2μ0) (ρο-[ ρ΄.--- 2) - μιν ερΞειμοίρο -[ ρ΄“ - 2)---μι» 

6 4αυϊπαϊ 1] παπιοιὸ ἄθὶ ραπὺΐ 4] ἀπὸ 55. ὁοοπάοῦϊο δομθυοϑιηθηῦθ ῬῸΡ Γὶ πϑὶ αὑ8]1 5] 

ἰοοοᾶπο, ἕπου ἀϊ Ῥ, 16. ἄπο ἔοστπθ Π᾽ 6 Ὁ" ὃ ἀριδ]6 δ ες --- 4, 48] οθ γΠ]θναβὶ 616 

ἡ ριυμίο Ῥ φίασθ 8, Ὁ οὦ αηδὶ ὃ φιιαάγιρίο 96) φιμέϑίω Οιυω. 

Οἷὸ ροβύο, τἱρϑύθπαο βοργᾷὰ ἴὰ σασνα φ' (βοχίοπθ αἱ Φ' οοῃ 10 85 θομάοιθο Ρ61 Ἴ; 

4611. αα816. ἀϊοίδπιο (μ΄) {| γϑηρο, {1 τϑρὶοπδιηθηΐο οἷὰ ἔϑυϊο βορτϑ 18 Φ, 51 ἃυγῖνα 8]1ἃ 

ΘΟΠΟΙ βίο ηθ. Οἢ6. Β0Π0: 

μίοίρο ττ ρυ τ 2) τ (μη) - 4 

1 ρῬαμά 40] ἀαίο 55, ἀἰνοῦβὶ ἀὰ ἢ, πρὶ 4811 81 ὕοοοδπο ᾿ 6 Μ΄. Βοοβὸ: 

μοίρῳ Ἔ ρ.-- 2) -- μι, -- 4 ΞΞ μ' οίρο -Ἐρ'-ς 2) τι (μὴ) ἘΣπ θος 

4811 απδ]θ6: 

(μ10) ΞΞΞ (ρορ'ο --- 2μο) (ρο -ἰ- ρ΄0--- 2) -{ Μι», 

οβϑίδ, ἵπ σία 46116 (1): 

(μ΄) ΞΞ μ΄, 

16. φαδ6 ρύονα οἴ Ρὶ ὃ τπ ραπίο ἀορρίο ἱπηριορυῖο 8 Π 6110 ῬΘΡ φ΄. 

Ῥειοβίξαπάο 46116 σίθβϑθ οοπβί ἀουδζίοηϊ ἔαύθθ πΠ61 οᾶβο ὁ}160 Ρ βἷδι ἀορρίο ἱπρΡΟ ΡΟ 

ρον Φ 6 Φ', βἱ ὑγον 610 βθοδῃο 601 ἅΠ0Ὸ 55 ΘΌΠΟΡΙΟΟ Ρ6: Ὁ, 86 ἀιθβίο ὃ ΒΘ:ῈΡ1100 

ΡῈ Φ 6 Φ' ὁ ρὸν 7, δ’, 16. ἄπο αἹψίπηθ ἴογτηθ, ἔπογὶ ἀΐ Ρ 51 ἰοοθδπο ἰῃ ερ---ἴ ρΡυπύϊ 

46] ἀδίο 85; ἢ ὁῃθ ρύονῷ ομθ6 Ρ ρίϑοθ βϑθιῃι!οθπιθηΐθ δὰ (. 

ἘΞ οοεξὶ 86 Ρ θη! 166 μοι: Φ ὁ Φ' 6 ἀορρίο ρϑι ἀπᾶ (8016) ὕγα 16 ἔοσπιθ 17, “, 5ὶ 

ἰτονὰ ρᾷγθ ὁΠ6 Ρ ρἴδοθ βϑιῃῃρ!οϑπιθηῦθ βορτϑ Ο' --- Ανϑπᾶο ογὸ ἑαυ βορτγϑ 1] ρυπίο 

δοπιαπθ ἃ Φ 6 Φ' ῥαδίθ ἴθ ροββίθΠΠ1 ἱροῦοϑὶ, 5] ρούτα ὁοποιαᾶθρο 66 6 ἄπ 8ι067- 

ἢοὶο ᾧ 6 Φ' ῥιονὶ ἀὲ Ο ποὴ μαηηο ρινηΐὶ (ἰϑοίαὐὴ) ὁη). ὁογλμηι6. 

ΤΙ Ῥγοθίθπια ἀϊ οαΐ οὔ οἱ οσοιρίδπιο Πδ 061" ἴβθορο 1] θ810010 ἀθὶ ὀδγαύθ θυ αἱ Φ', 

ἀθὶ οατδῦθουὶ εὐ, εἰ 4 ΟἹ θ᾽ 46116 οἰαβϑὶ ἃ ἱπιπιθγβίοπθ Αἱ Ο' ἴῃ ᾧΦ ὁ Φ', ἴθ ἔσῃχίομπο ἀϑὶ 

οαταὐμουὶ δϑβθρπδῦ ἃϊ Φ 6 ἀθ6]1 ογάϊπὶ ἀἱ δ᾽ ὁ 1΄. 16 (1) βοπὸ ἀσπαὺθ ὑγδ 16 ἕουπιοὶθ 

66. νορ]δηιο βύθ11116. 

Ῥαββϑίϑιμο οὐδ ἃ ΘΙ ΘΟΙατΘ 91] ΑἸ. Πυτηθ}] ἱποορτλθ. 



85 ΒΌΙΙΕ ἹΝΤΕΒΘΕΖΙΟΝΙ ΘΕΙ1Ὲ ΨΑΒΙΕΤᾺ ΑἸΘΈΒΕΙΟΗΕ, ΕΟΟ. 9ὅ 

86. ἃ ἰπάϊοα 11] ΠαΠηΘΙῸ ἀοὶ ραηΌ] ἀορρὶ ΠπηρΡορΥὶ αἱ Φ, 816 βαρὰ 11 πύτηθγο ἀθὶ 

Ῥαπίϊ ἀορρὶ πηργορυῖ αἱ Φ' 6 ἀνγθηιο [6 ΤΘΙΒΖΙΟΗΪ: 

νΩ - 24 ΞΞ μοίμο --- 1) --- μι 

ν΄ -Έ 24 Ξξ μ'ο(μ' --- 1) --- μΊ;, 

ἀ8116 ἀι8}1 γΠ]ονϑβὶ: 

ν΄ --- νο τε μ'ο(μ'. --- 1) --- μΊ --- μοίμο --- 1) -Γ μι, 

οϑϑῖδ ἤθπθπο ργθϑϑηθὶ [6 (1), οὐδθηΐδηιο: 

() ν΄ Ξε ν -ἰ- (ρορ'ο --- 3μ0)(ρο --- 1)(ρ'. --- 1). 

δῖα ὃ ΠΠ παμιθῦο θ᾽ ραηθὶ ἀορρὶ ὁ 1 ὃ οὈὈ]ραῦα δα ἀνθῖθ ἴῃ Ῥαπδὶ ΒΘιηρ]1οἱ 

αἱ Φ (ἢ 6 δ' ἢ πυσιθῦο ἄθὶ ραμθ ἄυρρὶ ο6 1΄ ὃ ΟΠ σαύα 84 ἃνθιθ ἴῃ ρυμπύϊ 561)- 

ῬΙΠοὶ ἀϊ Φ. Ῥίοθηᾶο Χ' 1ὰ οἴαβϑθ ἅ611 Ἰπυ]αρρο ἀθρῖ 55. ἑδηρϑηῦ ἃ 1 6 Κ΄ ποὶ ραπίϊ 

αὶ Οἱ νοττὰ: 

Χ -Ὁ 44 -Ἐ ὃ ΞΞξ ερίρο --- 1), 

Βιϑοομὸ 46116 Ἰηξθυβθζίοηὶ αὶ Οὐ οοη ἴὰ ρυΐμηδ, ΡΟ] Ρ6 αἱ] ὰἢ ραηΐο σΘηΘΓ60 4610 5ρΡ8.210 

τἱϑρούίο δᾷ Κ᾽, 44 οδάοπο ποὶ ραηῦ ἀορρὶ πηρρορυῖ αἱ Φ, ρϑγομῃὸ οριιπο αϊ θϑβϑὶ, ὁῃ6 

ὃ 4-010 ρϑι' Ὁ, ἀρραγθϊθπθ 4118 ροΐδιι βαδάοίία ϑϑβϑθηᾶο ἄορρίο ρὸν 17, ὃ ὀϑάοῃο πϑὶ 

Ῥαμπίϊ βοιηρ] οὶ αἰ Φ ο[6 βοπὸ ἀορρὶ ρὲ 1' (“), 6 ἰπῆπθ 16 αἰΐγθ ἰπύθυβθζιοηῖ, ργονθ- 

πϑηᾶο ἄδ ρα! ϑϑηιρ! οἱ ἀϊ Φ ὁ αἱ 1΄, σουτβροπᾶοπο δἱ ραμθ! ἀϊ οοηύαῦίο 4691] 85 

ἐδηρθηθὶ οοπηαπὶ ἃ Π' 6 1΄ 6 ρδββδηθὶ Ρ6] ἀδύο ραηίο. --- Απδ]ορδηιθηΐθ: 

Χ [λα 1 δ᾽ ΞΞ εἰἰρῖ» 1). 

Οοπβίάογαπᾶο 16 ἰηὐθυβθχίομὶ αἱ ᾧΦ θη [ἃ ΒΌΡΘΥἤοἱΘ οοτησπθ 8110. ρυῖπηθ ῬοΪδνὶ αἱ 

ἀπ ραπίο 46110 3, τἰβροῦδο δὰ 1 ὁ 17, 16. ἀ18}} 5010 ἴῃ ΠαΠΊΘΙῸ ΑἹ μοίρο --- 1)(Ρ΄. ---1), 

ὑγτονίαπιο οἷθ 4] ααθϑύθ ἰηὐθυβοζίοηὶ Χ' ὁδάομο ποὶ ραπῦ αἱ οοπύαυθο 4661] 595 ὑδηρθηῦι 

ΘΟΠΊΙΠΐ ἃ 1 6 1, ρδβδϑδηθ ρ6] ἀαῦο ραῃηΐο, 24 πϑὶ ρυαπῦϊ ἀορρὶ ἱπιρυορυῖ αἱ Κ᾽, 6 νῷ 

πρὶ ραμθϊ ἀϊ οοπύαύδο ἀθὶ ρίϑηϊ ὑδηρθηῦ ἃ Φ ρβββϑῃῦ Ρ6] ἀδίο ρυηΐο. Ὁπᾶθ: 

Χ-Ὁ 24 -Ἡ νςΞΞ μοίρο -- 1γ(ρ΄. -- 1). 

ΒΙοογάδηδο Ροὶ ομ8 ν,-᾿ 24-ΞΞ μοιίμο --- 1) --- μι, ΔΥΤΘΙΊΟ: 

6 Ξ ἐν πατ, 

(Ὁ Νοὶ ρἱὰ σοποβοίδιηο 1 ϑβρυθϑβίοπθ αἱ ὃ ἴῃ βαμφίομθ ἀθὶ οαγαίθυὶ αἱ Φ 6 Δ6]Π)} ογάϊμθ αἱ ἢ΄ 

(νθ4. ἃ] η9 7), τὰ γϑάγθιμο οῃ6 Ρ6] βθρυῖθο ὃ ἱπιθ18 απθϑία Θβρυθββϑίοηθ. Βτὰ 16 ΔΙ ἐγ6 σἱ Πρ ΥΘΙΩΟ ὃ 

τ γοναγθ, Ρ6 1 αἰύτα νἱῶ, ἃπΟΠ 6 1ᾷ ξουτιο]α ομ6 ἀὰ ὃ. 

(Π Ορμὶ ραμῦύο βθιαρ]οθ αἱ Φ, οι 8ῖα ἀόρρίο ρὸὲ 1, σίδοθ βοργὰ Ὁ, Ῥϑυοῃὸ 1ᾳ οοπιρ!ούα Ἰηΐου- 

Βθζίοπ αἱ 1 6 1" ἄθνθ ἄνθὺθ ἴῃ 6880 ὅπ ραπίο ἀορρίο. 
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ἘΔ οὔῶ ΘοηΒΙ ἀθυ!ᾶπι0 16 οοἱ ΘΟρρὶθ αἱ ρίϑῃηϊ, ἱποιάθηθ βθοοπμᾶο πη γϑύϊα, Αἱ οαϊ 

τη ὃ οοβύϊαϊξα ἄα απ ρίαπμο ΠῚ ἐδῃρθηΐθ ἃ ᾧ, ἴῃ ἂἢ ραηΐο ἀϊ ΟἹ 6 ἀδ απ ρίδπο ΤΤ' 

ἰδηρθηύθ ἃ Φ' η6110 βύθββο ρυῃύΐο. ΝοΟη νἱ βοπηὸ ΟΟΙποΙἄθη29 6 αἱ μὰ 1] πασηθρο ἅ18116 

ΘΟΡΡΙΘ 1] οἱ ΤΠ ἃρροβρίαϑὶ δα τπὰ τϑῦα ἀδύα, ἀραδρ]α 1 οταϊπθ 4611 175Ω ἀθὶ ρίδηϊ 

ἐδηρθηθὶ ἃ Φ πϑὶ ραμθ Αἱ (, οββία ἰὼ οἴαθθθ α᾿ ἸΠΠΠΠΘΥΒΙΟΠΘ 21 ΑἹ Οὐ ἴπ Φ; 11 ΠΌΠΊΘΙῸ 

46116 οορρίβ 11 ουἱ ΤΠ’ Ὡρρορρίδβϑι ἃ ἀπὸ γϑύνα ἀδύω πρτιδρ]δ 1ῶ Ο18.556 α᾽ ἽΠΠΟΙ ΒΙΟΠΘ 2΄1 

ἴῃ Φ'; 1] Ὠυπηθγο 416116 οορρίθ 11 οὶ 55. ρᾶδϑα ΡῈ ὅπ ραηύο ἀδο πρτιρΊ]1α, Χ, 6 Ἰηῆπ9 

1] παπιθΡο 461186 οορρίθ ἴὰ οἱ τϑῦδα Δρροβρίδϑι ἃ ὑπ ἀδύο ρίϑηο, ὑρτϑρΊ1 1 618.556 εἰ 

αἱ Οι Ῥαπαῦθ: 

(9) 0 Ξξ δὲ -Γ σ΄ι -- ἃ --- εἰ, (ὦ. 

1 ὁοπὸ 686 ὅ84] ρυαηΐο ἀδίο 0. ργο͵ϑύνα 1ὰ Ο᾽, ὑδρ]18 1, [αοΥ] 4] Οὐ, ἴῃ ἀἂπϑὶ οασγα Οἱ 

ἀ᾽ΟΓαΙΠΘ. εὐρο --- ἐο;, 6 Ῥ61 Ορῃϊ ραπίο ἴῃ οαἱ (ΟἿ ἰαρ]ϊα 1, 811} 1πέπου! ἀθὶ ρυπθϊ ἴῃ ουἱ 

Ο' ἱποοηΐνα Ὁ, 5ἱ μὰ ὑπὰ τϑῦθα ΡῈ γ Ὁ ἃρρορρίαία ἃ 6 6 αἰύρογθ ἃ Φ ο ἃ Φ'. θγὰ Ο' 
ἱποοηύν, Οὐ ποῖ ὃ ρα ῃῦϊ! 616 50η ἀορρὶ ρ61 Π' 5θηΖδ Θββθυ]0 Ρ6} Φ, 6 Ῥθὺ οἰϑβοίιηο ἀϊ [81 

Ῥυμπύϊ (΄ ρϑββδ βθιηρ] 1 οθηηθηῦθ; π6] ραπῦϊ ἀορρὶ ἱπηρτορτῖὶ αἱ Φ, θὰ δηχὶ ἴῃ οἰδβοῦπο Αἱ 
6581 ΟἿ πᾷ ἢ ραπίο αἀὐϑάτγιρ!ο, ρογοπὸ 1ὰ οοπηρ!οῦδ, ἰπύθυβοζίομθ αἱ 1᾽ 6 ἅ6] οοπὸ 

Βυδάοίδο, ἄθνθ ἵἱνὶ ἄνϑῦθ πῃ Ῥαμπῦο τυ] ]ρ]0 βθοοπᾶο 2.4; 6 ᾿πῆπο πρὶ] Χ ραπίϊ αἱ 
οοηΐαῦίο ἀΘ611 ὅς ὑβηρθηῦ! οοτηππὶ 8. Τ᾿ 6. ἢ" ραββαπῦϊ ρ6 1 0, οἰαβόῦπο ἀοὶ ααδ]} ραμπίὶ 

ἔγω 16 1 θυβθΖίοηὶ αἱ Οὐ 6 1" οοηύα ἄπ νοϊίθ, ρϑιοπὸ ἴῃ θβϑϑὶ (" ἰοοθα 17; οἰδβοῦηο 

ἀο] ὦ Ῥυμῦ απδάτι0}1 αἱ Οἱ ἀββορθθ 8 ἰηὐθυβοζίοπὶ αἱ (ΟἹ 6 1΄, Ῥοιοῃὸ ὃ ἀορρίο 8ποῆθ 
Ῥου 7", 58 Ἰηὐγοδποίϑπηο 1 οαγαύ θυ} ἀ᾽ ἹΠητη θυ ϑῖοπθ λ, λ' ἀϊ Οἱ ἴη Φ 6 Φ' τἷβρ., νυϑιπο: 

λ -Ἡ λ' Ξξ ερίρο --- 1)ρ΄0 --- ὃ ---2Χ -- 8ὦ, 

6 Τ]οογᾶθηαο οἰ6: 

Χ -Ἐδ -Ἐ 44 -ΞΞ εκίρο --- 1), 

γοισὰ: 

λ-Ἐ }λ' - Χ-ξῷ ερίρο -- 1) (ρ΄ -- 1) -- 44. 

18. πρτιδρΊδηζα, (3) 8118 4819 ϑιδνϑιηο ρον ϑπαῦ ρυθοθαθηξοιιθηΐθ, ὑθηθηᾶο οοηΐο 

4611 πούϑι ἃ ρἰὸ αἱ ρϑρίηθ, ὑϑιαὔϊννα 411 (3), ἀϊνίθηθ: 

Χο ἀύαε 8ε Πρ  ΚῸΣ 2) ἘΡ ἐριε. 86: 

ἘΞ αυϊπα! οοηΐγοηΐαηαο οοη α116118. Ὁ] δἰ τηδηηθηΐθ οὐδθηπύδ, Π6 ὑγαυγθηηο: 

Εἰ ΞξΞ εοίρυ - ρ΄. --- 3) --- 44, 

Οϑβῖδ, βἰδοοῃὸ ερ 6 ὦ 51] ΘΟΠΟΒΘΟΠΟ, 

(4) εἰ Ξεα μοίρο -[- ρ΄ 9---2)(ρο -[- ρ΄. --- 9) ---Ὡμοίμο --- 1) --- μιίρο -Ἐρ'ο--- ὅ)-[- 2ν». 

(Ὦ ΠΠ οαγαύθοθνο αἰ Ἰπηπηθυβίοπθ Δ αἱ (' ἴῃ Φ, οββία 11] παχηθυο 6116 γοὺῦα ΡῈ ἀπ ραπίο ἀαῦο ἄρρορ- 
σἰαῖθ ἃ Ο' 8 αἰίτονθ ἃ Φ, ὃ, ἴπ' ἐᾳ] οᾶβ8ο, Ἰθραΐο ἃ κι ἀ811. γϑϊαχίοῃθ: 

ζ. -ἰ λ- 44 5ΞΞ ερ(μυ --- 1). 
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ΟΥ 531 θοῃβί ἀθυὶ ἰὼ σαρνα Γ ἸπορῸ ἀ6] ρυπύϊ αἱ οοηύαῦξο ἀ6] ρίδηὶ ὑϑηρθηὶ ἃ Φ ἃρρορ- 

δία ἃ ἀπ ἀαύία τοῦδε, ροπογίοα α, 6 ἴῃ οσπὶ ραηΐο αἱ Γ ἐἰρίδιηο ἰο 55, Σ, ὑδησϑηΐθ ἃ 1 

ἴῃ 6580, 68 ἴο 85, Σ΄, ὑδηρθηίθ δᾶ 1". Ανγθῖῖο ἀπᾶ οοἱ ἀϊ οορρίθ ΣΣ', ἴῃ ουϊ 5] ργϑ- 
Βθηΐαπο φιὶ οοἰηοίάθησθ, πὶ ραπῦϊ ἴῃ οαἱ ΓΟ ἱποοηίτα (΄. ΠῚ ΠΌΠΏΘΡΟ δι ὃ ἀππαπθ ἀρτι8]8 

ἃ] πὸ 4161160 οορρίθ ΣΣ' 11 ουἱ Σ ρᾶβθᾶ Ρ61 ᾧῃ ἀδίο ραπῦο, 616 ὃ Θβρυθβ8ὸ ἀδ μι(ρ, --- Ἶ), 

ΘΒΒΘΠ(Ὸ μι ΤοΡάΐηθ ἀϊ Γ, μὰ 11 πὸ 6116 οορρίθ 11 οὰἱ Σ΄ ρϑββῶ ρθ 1 ᾧὧπ ἄδίο Ῥαῃηΐο, 

066. ὃ ΘΒΡΓΘΒΒῸ ἄδ μι(ρ', --- 1), πιθπο 11 ΠΕΠΙΘΙῸ 46118 ΘΟΡΡἱθ 1] οαἱ ρίαπο Σ Σ' ἃρροβρίδϑὶ 

ἃ ἀπᾶ ἀαίε, γοῦνα βϑπουῖοδ ὁ, 0Π6 ὃ ΘΒρυθββὸ ἅδ᾽ μὴ - ν», 0116 νϑᾶθϑβὶ [δοθηᾶο ἃρρορ- 
ΒαΓΘ ὦ 8}16 τούΐα α. Ὀυπαιθ: 

() 231 ΞΞ μιίρο -ἰ- ρ΄. -- 2) Ἐπ ν Π ΎΝΙ 

ἈΑπϑιορδηιθηΐθ: 

(6) "1 Ξ- μτ(ρο -Ἔ ρ΄ --- 2) -- μ', πε ιν! 

ἘΣ ΒΟΙΠΠΏΒ ΗΟ ΠΊΘΙΠΙῸ ἃ ΠΊΘΙΩΌΤΟ: 

ὅι τ ὅ᾽ ΞΞ (μι - μ΄)ίρο -Ἐ ρ΄ --- 2) --- με΄“-- μ'ς ---νς --- ν΄: 

ΟΒΒΙΘ: 

Χ - εἰ Ξε (μι -᾿ μ') (ρο - ρ΄ -- 2) -- με --- μ'ς τ-ονς --- ν'ς, 

ἀ811ὰ αι8]6, βοβυϊθαθηο 4] ροβύο ἀν Α εἰν μ'., νίς ἱ γϑιουῦὶ βἰὰ οϑ]οο]αϑ, 51] ὑγᾶθ ὑη8 

ΘΒΡΥΘϑϑίοηθ αἱ μ΄, ἴῃ ἐπηχίομθ ἀθὶ πατηθῦὶ οἢ 6 ΘΌ ίδηηο ἀϑϑαηθὶ οοτηθ πούϊ. ΝΠ βὐϊδπιο 

ἃ ὑγδβΟΥΊ 6. απθϑύδ ΘΘΡΤΘΘβίοηΘ. αἱ μ'ς, 6 ἰὰ ΘΒΡΓΘΒΒΙΟΠΘ. (1πΠ ἔπη Ζίοπθ ἋΘ511 βύθβϑὶ 

ἩΠΠ611) Αἱ κ΄, ἴΙὰ αἀ8]186 δἱ οὐὔὐθυτθῦθθ ἀ8116 (6) βοβύϊαθπαοοὶ 1 σϑ]ορὶ οϑ] οὐ 

αἱ μ',, μ'ς, ν΄», ῬοΓοΠὸὃ᾽ Π6]} ΔΡΡΙΟδγ 6 18. ΌΓΠΊΟ]6 ἃ οα8ὶ παπηθτοὶ, βϑγὰ, ΡΠ οομ θη θηΐθ 

ΘΔΙΘΟΙΥΒΙ 1 ναὶ οαναύνου! Ἰποορ ϊ Βθριιθηαο 1᾿ ΟΡ ἄ]Π6. 601] 4816 ΔΌΡΙΔηηο οὐὐθηπῦο 61] 

βύθϑϑὶ οαυϑ ον! ἴῃ ΘΘΠΘΙ 816. 

ΕΙαβθαμηθπαο : 

856. }ογ ἴα ϑιηρογγοῖο σοηογαΐο ᾧ ἀοῖϊο 5.,, αἱ σαγαίίογὶ μη, μι, μο. νο, ἀοίαία αὲ ἃ ριρηέὶ 

ἀορρὶ ἐηιργοργῆ, 8ὶ Καθηο ραββαῦο φοηθγιοαηιθηέθ ἄτι6 ΚΟΥ Ή16 1 ὁ Ἐ΄ γἵβρ. ἀὲ ογ αἰγὶ ρο. 6 ρ΄, 

6886 8ὲ 8007 εὐξογἱογ ιθηέθ ἦην τὐνα ϑιιρογ]οῖο Φ' ἢ ἤα ἃ ριριέὲ ἀορρὲὶ ἱηιργοργὶ πθρῖὶ 

ϑέθδ88ϊ μι ἀορρὶ ἀἱ Φ, οὐ ἴα σοηειηθ ὁοη, Φ τρια σπννα (8, για μθ5βμΉ. ριμηΐο οϑέθγηο α Ὁ. 
[κα Ὁ ἃ ἀοίαία αὶ ἃ γιὲ για ἀγιιρὲ νοὶ ριρνεϊ ἀορρὶ ἡιργοργῖ αὶ Φ. 1 φαγαίίογὶ μ'ς, μ΄., μ',, ν΄, 

αἱ Φ', ὁ οσαγαίίογὶ εν, εἰ αὶ (Οὐ, 6 16 8:6 οἰαϑϑὶ αἱ ἡ) 810,6 Ζι 6 π΄. ἴῃ: Φ ὁ Φ', δὶ ϑαριῆο 
ἐπεὶ οαϊοοίαγο ἐμ ζιρισίοπο ἀοὶ βοἷὲ γιθιθγὶ μῳ, μι, μὲ, νεν ρον; θ΄. 

Ν6116 δϑρυθββδίοπίὶ ἀθὶ ΠΕΠΊΘΓῚ ᾿ποορ Ὁ] ΠΟῚ ΘΟΙΏΡΔΡΊΒΟΟΠΟ ἀππα 16. ΠΠΠΊΘΡΪ 18 οαΪ 

ἀρἢηϊσίοπο ἀϊροπᾶθ 48118, οοπϑὶ ἀθγαζίοπθ βἰτηυ]ίδηθα αἱ 1 6. Εἴ, ΘΟΤῚΘ6 ΒΔΓΘΌΡΘ 8 65. 
1! παμηΘΓῸ ἀθποίαίο οοη Χ' 

21. -- ἸΆ]Π᾿ ὈραδρΊΔηΖδ: 

Χ -Ῥ 44 - ὃ Ξξ ερίρο --- 1), 

ὅθι 11. Τομ. {Π|]. » 
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βοβυϊψαθπαοοι ἱ νϑ]οσὶ αἱ Χ', εὐ, 4, δύ! ἅ8116. ἔουπη016: 

Δαν μοίρορ᾽ γ:-ϑ μη) Σ μοίρο Ἔ ρβῷ ἘΞ 2) -Ἔ μι. ἔρ ΞΞ μοίβο ΗΕ ρ΄ νον 2) σ-βμι, 

1 ἐν 1 
ἀ ΞΞ ὙῈ μοίμο --- 1) -- Ὁ Μι' τονε! 

δὶ 86: 

ὃ ΞξΞ μοἠροίρο --- 39)" - μοὶ ---μιρὸ -΄ Φίμο -᾿ μὲ -ι νε)» 

οϑϑία ὑδηὐὶ βοηο ἱ ραπθϊ ἀορρὶ 6116 5 Ἱπηροπρόηο, ἴῃ ριιηὐϊ βϑιηρ]1οἱ αἱ Φ, 8118. ἕογῃια δ᾽, 

ΔΙ ογᾶϊπθ ρο, Οὐ] ραύδ ἃ Ῥαβϑᾶγθ ρὸν Φ. Π 418] ΠΌΠΙΘΡΟ 5ἱ οὐδίθμθ δποῖο 4818 ἴον- 

τηο]α 46] πὸ 7, ρῬΡοπϑηάονυν! 7, Ξξ 4, κα 

90 
5, ἈρΡριμολΖίοκῃ. --- (ϑέγιφίοθθ ἀοῖ]ο βιυρονοῖα αὶ 89. 6 45 ογαϊηο ἐγγιαμοϊδιϊὶ, 

μοη. οὐ ͵ οἾνθ, ηνη6γ86. ηιθῖϊο ὅ5,., ὁοη16 Ἰηἐον ϑοφίοηο (οἶϊο Κογηιῖο αὐ ογἀϊη.6 φοϊηζηιο γαβϑαηι 

Ῥ6Υ 6886. 

Ν6110 51: παννὶ ἀπὸ 5018. ϑιρορῆοίο ἰγυ απο] 0116. ἤθη οοπίοδ, αἱ 95. οτάϊηθ, θα ὃ, 

Θ01η6 5] 58, ἴδ τίραθα τασίοπαο πουτηδ]ο. Εθθδ, ὃ ρυῖνα αἱ ραμῦϊ ἀορρὶ, 6 δῖδοθ ἴῃ οὐ απὰ- 

ἄνίομο ομθ βοπὸ ἱ οοπὶ οἢ9 18 ριοϊθύθαπο ἀδ᾽ βιοὶ ραμύϊ. 51 Ῥᾳο ἀππαπθ οὐὔθηθυθ ΘΟΙὴ0 

τηῤογβοζίομθ ραγΖζίαϊο 41 ἄπ αἱ αποϑυϊ οοπῖ; 1 ὙΠ θυῖουΘ ἰπὐθυβθζίομθ ὃ πῇ Ῥίδμο ὁ110 

ἐδρ]ϊα, ΄ὰ βαρογῆοίθ οα θα, Βθοοπᾶο πιηδὶ ΟΟΠΪΟδ. 

ΤΙ βαρογῆοίθ 46] 45 ογάϊπθ, ἰγγι ἀπο 1111, πο ΟμΐσΠ6, ΔΡίδπιο, ὁοτ᾿ ὃ ποίο, 10 

Βθριθηδ: 

αἡ Ἰια ϑιηρογ οῖο αἰ δο,ν6 ὃ. ΒθοῃἹ Βρ8Ζὶδ]1 611] 001 01.0, τα σίομα!θ, ΠΟΥ Π]810. Π6110 ὅ,., 

14. 4816 5ἷ οοδύγιιίβοο οοπη8 σοτηρίοία, Ἰη ΘΙ βθΖίομθ αἱ ἀπο ἴογηθ ααϑα τ! 066. --- (ὉΠ16 

ὁᾶ80 ρδΙ ΘΟ αἱ οαβδ βιρθΡῆοίθ δὶ ργοβϑοηύδ, 1ὰ Φί ὁοπ ἀπ8 τϑῦΐα ἀορρία, Ῥγοἠθχίομο 

6114 ϑαρογῆοίο 461 γογοπθθο ἀδ τη Ῥαπίο αἱ πηδ 5ὰδ οονάδ. Ῥοι ἴδ. Βα ρθιβοὶθ αἱ ὥθρτο: 

μυξεΞ 4, μι 8, μι Ξε: 12, νεξξ 4, ἀξξξ... 

Ὁ) Τιὰ ϑιροιῆοίο Φ υἰσαῦδ, τϑζίομθ!θ, ΠΟΡΊΠΔ16. ὯΘ]1]0 55, ἀούαία αἱ ἀπ Ραπίο 

ἀορρίο ἱπιργορτίο. ὈΙ απϑάρίομθ ρὸν ἴα Φ 60. πθ Ῥᾶβϑδι ἀπδ 5018. 606 ὃ 11 6010 ο}10 ἃ 

Ῥγοϊούνα 48] 51ὸ ριπῦο ἀορρῖο ἱπηρτόρνῖο Ῥ. ὉΙ ἔοντηθ σα Ι 66 Ῥαββαηθ! Ρ61 Φ 6 ἀΐνθυβθ 

ἀδρῚ οὐ οοπὶ οδο [αὶ φγοϊθύναπο ἅδ᾽ 5101 Ῥαῃθί, ὁ0. ὯΘ 80Π0 οογξο, ὁ0 110 τίβαϊθα ἀ4}18 

ξογιιοϊα ἀϊ ροθύμ!ασίοπο (νθ. ἴὰ ποῦδι 4118 ἤπο 46] πὸ 19). )ὲὰ αἀπδηΐο 58ἱ 8:8} ἃ] 

πὸ 90 ϑθριθ 616 Τ᾿ τ] ουῖονο ἰηθθγβθζίοπθ αἱ τἀπὸ ἴοντηδ, οαθῖοα 1᾿, Ῥαβθαηῦθ θο: Φ 6 49] 

ὁοποὸ αυδᾶγίοο 1" 51 οἱ Φ ρίἴασθ, ὃ ἀπὰ βιρθιῆοίθ Φ' αἱ 29 ογᾶϊπθ, ὁθη ἀπ Ῥαηΐο 

ἀορρῖο ἱπιριορυῖο, οϑϑία ἀπϑὶ Θορρίδ αἹ ρίδηϊ ὁἢ6. ἤδππῸ ΘοΙηη0 8ο]δαπίο 11 ραπΐο Ρ. 

1ῳ. Φ' ἰαρ!ονὰ Φ ἴῃ ἀπῶ ουτνὰ Ο᾽ αἱ 60 οταϊπθ 6 οἷδββθ 8, ἰἴὰ απδ]9 ἀοντὰ νοῦ ἴῃ Ρ 

απ ραπύο αυϑάτιρο. Βϑ᾽οοομηθ ἱ ρἰδηὶ ἀ᾽αη βἰδύθιηδ αἱ 1 ἐδρ]θηο Φ βϑοομᾶο σα Ὀ]0}16 

ΤΆΖΙΟΠΕ] ἀγθηῦ ἴα Ρ απ φαπύο ἀορρίο, τηϑηύγο ἱ ρἰϑηὶ 461] ΑἸῦτο βἰβύθηηα ὁοηῦθηρΌΠΟ 

16. σοποναύγιοὶ αἱ ᾧΦ, βθριιθ ὁμ6. (΄ βαγὰ 1]πηβίθπηθ αἱ ἅτπιθ ὁ ]ο θ Ῥίϑηθ Τί ΟΠΔΙ1, --- 

ΘΙωοομὸ ἱ οαμαὐου} ἀϊ Φ' δὶ σοπόβθοηο, 58. ΠΘ ῬΟΒΒΟΠΟ ἀθθιιηθῦῸ α016}}1 αἱ Φ, 0116 5010 

46] τοϑύο τοί], 6 51 δ: 

ραν: Ξε αν ὑπ το πος ἣν, 
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[ῳ ἔονσπια, οαδίοα ἢ πὰ βορὰ Φ 7 ρυμθὶ ἀορρὶ, ἀἰ αἱ ἀπὸ ἴῃ 10, ΔΙ] 9. ἴῃ Ῥαμ 

ΒΘΙΏΡΠοἱ αἱ ἀπὸ 6116. οαὈΙομ6. οοϑυϊ θην! (Ὁ, ΑΙΓτῚ 8. 1ῃ ῬαΠΟ Βϑπιρ οἱ 49]]1᾽ ΑΙ τα. 

6) Τὰ Φ' ργοϊθζίοπθ βϑπθυΐοα 46118, βαρϑιἤοθ 46] ὙΘΙΌΠΘΒΘ, ΠΟΡΙΊ8]Θ Π6]10 ὅς. 

Ἐββα πο βἴδοθ ἰη πϑεϑαπδ απδάτίοδ, τη8 Ὁ Θβθδ ῬΒΒΒΒΙΟ ἔΌΓΠῚΘ ΘαΡ161Π16. 6110 ὩῸῚ 

ΒΟΠῸ αοηΐ, [μὲ Φ' ροββίϑιιο οὔδθπθυα Θ0116 ῬδΡΖία 16. ἴῃ ουβθζίοηθ ἀϊ ἄμθ ἔογπθ οἷι- 

θίοπθ Κ᾿, Ε΄ (ποη φοπἷ) ραββϑηθὶ! Ρ6. 9588. Ῥοϊομὸ ρθ1 απθδϑία Φί: 

ἢ ΞΞ- " γιΞΞ- Ὁ. ἐν ΞΞ 8. νεΞΞ ὃ; ἅ-ξ, 

ἰαπξο Ψ, ὁΠ6. 1΄, ἀνύᾶππο βορτα Φ, 10 ραμθὶ ἄορρὶ. --- ΓΘ ἄπθ ἔονιπο 1, Εὖ 5ἱ [86116- 

ΤΆΠΠΟ αἰΐγονθ ἴῃ ὑπἃ Φ'ῦ 6116 4816, ΘΟΠοΟΒΟΘηο 1 οαγαύουϊ αἱ Φ, 51 ρούγϑῃῃο, 

τηθαϊαηῦο 16 ΤΌΡΙΔΟ16. 46] πὸ 20, ἀθίθυτηίπαῦθ 1 οαταύζον!. 5᾽ ὕτονδ: 

μφξξ ϑιμμί ΞΞΊ ΘΟ μύ ΞΞ δι,εν.. Ξ- 40: ἄτ0. 

[κα Φ' βαιὰ υἰσαύδ, ρϑυομὸ 56 πὸ 1ἴὸ ἴοββθ νϑηᾶο 18 ΒΘ ΖίοῃΪ ΒΡ8Ζ1811 ΘΠ αὐ ]οῃ 9 

(βου αὰ ἐθογθπῖδ αἱ ΟΑΒΤΕΙΧ ΟΥΟ) 58. 6006 ΤΆΖΙΟΠΔ]6 6 αὈΪΠῚ ΠΟΡΙη816 Π6110 ὃς; ἀον θ}}}9 

ὉΠοτα, (γϑᾷ. 1 ταΐα Νούα 41 ῬϑΙθυ 10} ροββθᾶθυθ ἀαδ] 616 Ῥαπῦο ἀορρίο ἱπρΡΓΟΡΤΪΟ. 

1ἃ Φ' ἰαρ]α Φ ἴῃ ἀπὰ οαῦνα Οἱ οαἱ οδιδύ ου! Β0ΠΟ: 

δ ΞΘ Ἐς ΞΘ ΠΞΕΞ Δ ΘῈ Ξ ἘΞ. 

8:10. 

οιακτοιυὶ ἤρα ὁ οαγαξέο)"ὲ Φὸ ἄιι6 8ι006}}} 616. 616 ηιβίθηνο σοϑέξέειβοογο 

ἴα φομιρίοξα ἐγ ογ δονίονιθ αὶ γ--- ὃ 7ογΏϊ16 ἀοῖο 5. (γ.» 4) (Ἴ. 

28. -- ΝΟ’ διμθίθαξο Ππθᾶλθ δᾶ γ ἀἰϊπηθπβίοηὶ (7 » 4) βίαπο ἀδύθ 7 --- ὥ [ὈΓΠ16 

πα Σ π εξ ιίὰι. ΘΘΠΟΡΆΠ ποὶ ἰουῸ οὐ αϊπὶ, ο ῬΘ1 10 ΤΊΘΠ0 Ο[10 ΠΟῚ ῬΟβ5θ06- 

ϑδηο ραμέϊ τὰ] ἰρ!1 βορτα 19 βαρθνῆοίθ Φ, Φ' ομο οοβυϊαίβοοπο 18 ἸονῸ σοπιρ! ούδ ἱπύου- 

ΒΘΖΊΟΙΘ. 

ποθ, ἱρούθϑὶ πο Ἰἰπηῖδα 1 νϑ]ογὶ ἀδ Δὐγ θα ΘΙ ἀρ] ΟΥΙΠΙ 71, 75, .... ἢ... (6116 

ἔουτηθ 1, ἀρραμπίο ρϑιομὸ δὶ ὃ βαρροβίο 7)» 4. --- 58 16 ἔοσπιθ Κ΄ υτοη οοπαούϊθ βθη6- 

τἰοααποπίθ ΡΘ [ἃ ϑαρθρβοίθ βΌΠΘΡΆ 16 Φ, πθᾶποῖθ Φ' ἀντὰ ραηθὶ τη]]01Ρ11; τη 16. ἄπο 

ΒαρΡΘΓΗοΘ ἈντΆΠΠῸ ΘοΙηιη0 πηδ. οαργϑ, (᾽, ἸΠῃρΡῸ ἰδ α11819 16 7᾽ ΔΥΤΆΠΠΟ 511 Ἰρϑυρίϑηϊ ὑϑη- 

δϑηδὶ Πἰπϑϑιτηθηῦθ ἀἰρθηάθηθὶ (θοη. ἀΠ0 κ'5. ΘΟΙΠ 16). 

Ῥιοίδιο μὸ Τ᾿ ολάϊπθ ἀϊ Φ, μι, μῳ 16 586 οἸαβδβῖ, νο 11 βὰ0 20 σϑῦο; μ'ο, μ'1; μἰ ὙῚ 

οαταὐξθυὶ ΘΔ] ΟΡΩΙ αἱ Φ'; εν, εἰ, Τ᾿ οΡαϊη6. 6 ἃ οἴαββθ 4] ΟἿ; ὧἱ 6 αὐ. 16 οἴδβδὶ ἀ ̓πηπη60- 

βίοπθ αἱ Οἱ ἰη Φ 6 Φ' υἱβρϑυυ ναιηθηΐθ. 

ὦ ΑΡνίδιμο οἰδαΐο πὶ] Ἰαὐποδασίοπο 16 Ῥοργοϑιρονι ἐδ)" ἄἰο ΑἸφοῦγα αἱ ϑαϊταοι- 16 416. 6 ΔΌΌΙΔΙηΟ 

δἰὰ ἀδίὺδο ο6 11 τηϑύοάο βοραὶδο ἴῃ απθϑύο ἐγαὀναθο πο Θβααν1808 1 αὈΘΒΙΙΟΠΘ, Βἰδοομδ δὶ ΒΌΡΡΟΙΘ 

686 16 βαρθυβοῖθ αϊ οαϊ 8ἱ ρᾶυϊα βίαπο ἀθβῆιϊξο οἰαβοαπα οοπ16. Θοη ] οὔθ Ἰηθουβδφίομο αἱ στ --- 2 ΦΌΥΤη6. 
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51 ὑταῦδα αἱ Θβρυγίτηθγθ μ'ρ, μ΄,, μ';, ν΄3, ερν Εἰ, ἄι, δ΄, ἴῃ βαπσίοπο ἄθὶ εἰπιδηθηθὶ 
ΠιΠ] 61] ἰηὐγοαοίεϊ. 

Βϑοδηᾶο ὑαὐνο ὁ0π ᾿ΠῸ 5;..1 6 ΔΡρΙοαΠο0 [ΌΡΠΊΟ18 ποίθ (4ϊ ὙΈΠΟΝΕΒΕ), Οἢ6 τἰ88]- 
ἴϑηο 8ηο 6 4816 ποβϑίγο ἃ6] πὸ 18, οἱ οὐξίθπϑ: 

5--8 
μ'ο ΞΞ πνῆς ... ἤν" 4τττβο, μιξξξμι -  (μηρῆς ...,...--- Ὡμ0) Σ, (ν,-- 1), ἐρξξξμοσ (η, --- 1)--- μι. 

18 ϑοοθίδηδ 46116 γ---ἢ [ὈΓΠῚΘ Γ᾽ ὁ αἱ ἅπὸ 8,.., βϑμθγίοο Ὡ, οϑβίϑ 1] Ἰαορο ἀοθὶ 
Ῥαμθ] 1 οἱ Ἰρογρίϑηϊ ΡΟΪΔ Ρὶ τίβροῦνο 4110 1, 5 Ἱποομίγϑηο ἴῃ 1π τη θθϑίτηο Ραυπίο ἀϊ ῶ, 
ὃ ἀπ8 ΓΜ... αἱ ογάϊπο: 

Σῴῥη --- 1); --- 1) (ὃ). 

Ἔδ588. ἱποοηῦνδ, 18 ΘΒ ρογἤοῖΘ Φ πὶ νη ραηθϊ 4] οοπίαῦδο ἀϑὶ ρίαπὶ ἑαηροηθὶ αἱ Φ 
ϑΡΡορβίαιί δὰ ὥ, ὁ π0ρ01}1 Χ' ραπίϊ ἀϊ οοηίαὐίο ἀδρ]1 55 δρρορρίαθ! δὰ ὁ τϑηρθηῦὶ 
ΘΟΙΛΠΙ 8116 Κ΄ ἴῃ ραπῦϊ αἱ Ο, Οοβίοομὸ: 

Ἁ -  ν»Ξξξε μὸΣ (μι -- 1)(υ"ς --- 1), 

ἀοπάθ: 

Αἴ Ξξὶ μοσ (μη --- 1) (γι, -- 1) --- ν». 

᾿Απϑὶορδιηθηΐθ: 

Χ -ῬὉ ν΄, -Ξῷ μΣ (μι --- 1) (γι --- 1), 

9. αυΐπαϊ, βοβύϊαθπαο ἴῃ ααθδύδ 1᾿ Θβργοϑϑίοπθ αἱ Χ', νουγὰ: 

τὰ ν΄ 2 ΞΞΞ νῷ -Γ (τῆς ... Ὁ... --- Ὡμ0)Σ (011 --- 1)(ης --- 1) (Ὁ. 

Οοπβι ἀθρίδηιο διἄθθθο ἴὰ θαργα Γ Ἰπορο ἀϑὶ ραμῦὶ ἀϊ οοπίαίίο ἀθὶ ρίδιηϊ ἰαπρθηδὶ 
ἃ Φ Δρροβρίαν ἃ ἂπ ἀδίο Τί, 5, 6 ἴο “8οοθίαπο Ψ 46116 Κ΄ ὁ ἀϊ ἀπο 8,9; β (ἀοίθυιη!- 
πϑηΐθ {ὈΠΖΙΟη819 46110 1᾽ 6 ἀϊ 5. ἱρϑρρίαπὶ ἱπάϊροπαθηθὶ ρον β), οββία 1] Ιυορο ἀϑὶ Ῥαμπΐ 
1 οαἱ ἱρορρίδηϊ ΡΟΪαΓῚ τἰβρϑύθο 8110 7 8ἱ ὑβρ]ϊαπο ἴῃ ραπϊ ἀϊ Β. --- Οποϑίο σδοοθίαπο 
ὃ ογαϊπθ Σίηι -- 1), 6 Ῥϑββα βθιηρ 1 Οθπηθηῦθ ΡῸ. Οὐ, σἰδοομὸ πϑὶ ραπίϊ ἀϊ Ο οὸ αϊρθη- 

(ὦ γοά. αἱ πο 15. 
([ ῬΟῚ 6ᾶ5ο Ῥἱϊι σθηθυα]6 1 οἱ Π6]10 8. 51 Βᾶππο 7, --- ἢ ἴογιμθ, 41 ογαϊηὶ 24) Ἤν...) ἤγιτῆ, γ Θἢ6 

51 Β6Ο8ΠΟ ΒΘ0Ο μη 0 πᾶ ναγϊοὐὰ ρΌπθνα 16. Φμ(21 « 9) ἀ' ογάϊπθ μον», 6 αἰ οι ϊοστηθηΐθ βθοοπᾶο ἀπ Φ', ἀϊ 
οτάϊπθ μ'ρ ἀνθηΐθ ὁοῃ ᾧ οοιμσπθ ἀπὲ Ολ-ι, ἀἰοθπᾶο Χ Ἰ᾽ογαϊπθ 4611. Ζρῃ Α6611 δλ.εἰ ἐδ ρθη δ] σοτηπηὶ 
8116 ἔουτηθ βδθββθθ ἴῃ ραπύϊ αἱ ΟἹ ὁ νὰ 1᾿ ΑἸ ἶϊπιο οοὗο αἱ Φ, ν΄, Τ᾽] πιο ἀϊ Φ΄, ὁοὴ Ἰὰ οοπϑίἀογασίομθ 
ἀ611α Μν--α Ἰάομο ἀοἱ ραμθὶ ἱ οἱ Ἰρθυρίδηϊ Ῥο]αυὶ υἰϑρούνο 8118 ἀαίθ [ὈΥπι6 βὶ ἈΡΡορρίδμο ἴπ ἢ 
Ῥυηΐο ἃ ὧπ ἀαὔο 8᾽-.ν, 51 πὰ βιιθῖίο: 

Χ νὰ τξὲ μὴ Σ (γηὴ --- 1).....Ψ. (ἵᾳ ---- 1) 

Χ- ν᾿ ΞΞ μΌΣ (μη --- 1)..... (ν. --- 1), 
4116 αὐδ}}: 

ν΄, τὶ νὰ -Ἐ (γι η8 ... γττῖ, ττ- 2μ9) Σ (γῃ --- 1)... (μιὰ -- 1). 

ΤῸ 58ῦθ880 τ᾽ οπδπιθηῦο ΔΡΡ]ἰοαῦο 8116 βθχίοπὶ 1ΠἸπθατὶ 6116 νατϊ ἐὺ Φ, Φ', 6, Ῥουταθίΐο αἱ ἃ886- 
ΒθδΥΘ ἱ οϑὔϊ ϑυοοθϑϑὶνὶ αἱ Φ' ἴῃ διμησίομθ ἀϑὶ οοὐϊ αἱ Φ α 4661] ογαϊπὶ 46118 ἕοσπιο ἀαξο, 
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ἄρηζα Ππθϑγ6 ἔγα 511 Ἰρουρίϑηὶ ὑδηρθηθὶ 4110 1΄. Ἐδθὸ ἀππηαὰθ 5θοα Γ ἴῃ μὲ Σ (γι --- 1) 
Ῥαῃύὶ, ἀθὶ ἀπϑ]} δ]οαηὶ οδἄοπο ποϑὶ ῬαΠΟΙ οομλαηὶ ἃ Γ 6 8 (Ὁ, 68 500 ὑβηδὶ! ααϑηθ᾽ ὃ 18 
ΟἸα55θ. α᾽πητηθγβίοπο αἱ Οὐ ἴῃ Φ, 6 511 αἱδυὶ βοὰ ραπίϊ ἀϊ οοπίαῤίο ἀοὶ Ῥίδηϊ ὑδησθηῦὶ 
ἃ Φ, 666 5Ϊ δρροβρίδϑηο ἃ ΤῸ 6 ἃ β. ΒΔοθπαο ἱποίάορθ Π 6 β βθοοπᾶο ὑπὸ 5.4, οὔξου- 
ΤΌΙΊΟ ΡΙδηΐ ἰδηρθη ἃ Φ, ἀρρορρίαὐϊ ἃ ΠῚ 6 ἃ β, ο 48, 4091]1 οἷιο ἱ ἃρροροίδπο 8110 8'.., 
ΟΟΙηΠηΘ ἃ ΤΊ 6 ἃ β, 6 8000 ν;, Ο ἀπ 411611] 616 ἱποοπύγϑῃηο [0 8,..: ΘΟΠΡΊ πησθηΐθ, ΒΘΟΟ 40 
ἀηδ, τού, 6. 50Π0Ὸ μ5. ῬΘῚ' ουϊ: 

() με τιν, -“[- αἱ Ξξ μὲσ (μ --- 1), 
ἀομᾶο: 

αι ΞΞΞ- μὲ Σ (γι: --- 1) -- ες --- ν». 
ΤΟΙ γο: 

() μ'ς Έ ν΄, - δ΄, ΞξΞ μ᾽ Σ(ηι--- 1). 

Το Ψϑοοθίαπο Ψ οοπδίβογαϊο οὐ οὐδ, ἴδ β]α Φ ρἱὰ ἴῃ Οὐ 6 αἰύτονθ ἰπ ἀπ οασνα (΄, 
ἴδ αυ8]6 ὃ ον! ἀθηξοπιθηΐθ ἢ] Ἰαορο ἀθὶ ρυμίϊ ἀϊ οοηὐαύίο ἀθὶ ρίδηϊ ὑδηροηθὶ αἱ Φ, 
ἈΡΡοββίαὐϊ ἃ ιβ. Εὶ ἀσπαιιθ πϑὶ ραμίϊ οομηππὶ ἃ Ο 6 Ο' ἢ Ῥίδη ἰδηρσθηΐθ ἃ Φ, ἃρροσ- 
ΒΙδΒ᾽ ἃ δ; 811 ραηθϊ 80π ἀσπαὰθ ἴῃ ΠυμηΘ1Ὸ ἀϊ α;. --- Π᾿ ΑΙγοπᾶθ 16 ξουιηοὶθ ἅ6] πὸ 18] 
Ῥογτηθύίοπο αἱ ΘΔ] ΟΟΙαΡΘ 1] ΠΙΠΙΘΙῸ ἀθὶ ραπθϊ οοπηαηὶ ἃ Ὁ 6 Οὐ ἰπ ξαπσίοπο ἀοδὶ οαγα- 
ἴονὶ αἱ Ο, Φ, Ψ, βούζο 1ᾳ. ἕοσιηδ: 

ὧἱ τ, Οὐ Σ (μι --- 1) ---| --- εἰ, 

ἀδρροϊομὸ 1ἃ οἴδβθθ ἀϊ ἱπημηθυβίοπο αἱ Ο ἱῃ Ψ ὃ Θ(Σ (οι -- 1) -- 1). ϑαγὰ ρογοϊὸ: 

αὶ -ἰ εὐ Σῴρι --- 1) --- Τ (--- εἰ ΞξΞ χι, 
δ, οαἱ: 

Εἰ ΞξξΞ εὐ(Ση; ---- γ᾿ - 1), 

58. ΡοΐΪ δοοθορρίϑηιο ἄπο ραπέϊ ΡΙ' ἀϊ ὑπὸ 8. 9. αυϑηαο Ρ61 Γ᾿ ρᾷβϑ8 1] ρίϑπο ἐδῃ- 
δϑηΐθ ἃ Φ ἴῃ ὰἂπ ραπίο αἱ Ο' 6 ρϑὲ Ρ' 1] ρίδη ἰδπρϑηΐθ ἃ Φ' 6110 βίθββο Ῥαῃΐο, ΔΡὈ]1- 
ΘδΠ40 810 οοἱ οορρίο ΡΡ' 1] ρυϊποίρίο ἀϊ ϑουυβροπάθησδ, δυγθπιο: 

ε; - Ζ Ξε αι - αὧἷ, 

9. αθδίδ, β,ΔΟΟΠ ὃ ΟΥ̓ ΠΙδὶ 51 ΘΟΏΟΒΟΟΠΟ εἰ, Α΄, αἱ, ρϑυιηθύδθ αἱ οδ]οΟΪαο ἜΣ 
Μὰ ἈΠΟ Π6118 (2) ὁοπιραγῖβοθ [ἃ 8018 ἱποορῃίία μ'ς, 666 5ἱ Θϑρυπηθγὰ ἀπηαὰθ ἰπ 

ξαηχίοπθ ἄθὶ οαραύθουὶ 4616 1 ὁ ἀϊ Φ. 
16 Κογηιοῖο οἰξογμιιίο ϑογυοηο αα 6807 0,67,8 μ',, μ΄.» μ'ς, ν'ξ» Ερ) ει, 1, α’ 15 ἦγ) Κιηϑίονθ 

ϑοϊδαγιίο αὐ μρ, μι, μα, ν5, 1) Ἴᾳγ «.ὐν Ἴν..2,. οἷοὺ αἱ γιηθγὶ ἴα οὐ ἀοηϊεϊοηο ἤθη αἱροηαθ 
4αϊϊα" σοηϑἱἀογαφίοηο οἰηυμαηοα αὶ ἄπο ὁ »ῖὰδ ἔογηνο Ἐ', 

24. --- Ῥοβδβίδηιο Δρρ]οαρο 16. ἔοΓΠΙ0]86 ργθοθάθπεϊ δ οἰίθηθλθ δ] οπ6 ΒΌΡΘΡΗΟΙΘ 
οὶ ῥυίμηῖ ογάϊηὶ, ἅ6110 5), Θ0Π16 ἱπέθυβθζίομθ 1616 ἔοστηθ αἱ ογϊπθ τηϊηΐπιο Ῥδββϑηὶ 
ῬΘΙ 6586. 
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ΝΘ110 55. νἱ βόποὸ ἄπ βιρθυβοῖθ 46] ἀυδυύο οταΐηθ, ἰστιάπι01}}11, ποη σοηΐσ!θ. 

α) Τὰ τἰσϑία Φ νϑζίομδ!θ ΠΟΥ 1816, Ρ6᾽ ἰὼ αα8]0 ὃ: 

ΞΘ ΣΗΡῈΞΕ 40 Ὑ» ΞΞΙ͂Α. μοΞξ 4, μι: 

ῬΩ οϑϑῶ ρᾶββδῃο οοὔ ἔοσιηθ ααϑαναθοηθ (ὑδηΐθ ααδηὺθ π6 Ῥᾶββθθηο Ὁ 1Ιὼ 808 

Βθζίοπθ ἰρϑυρίαπϑ οΠ6 ὃ τη8, οἴμ γᾶ, ΠΟΡΙΠ8]Θ ---- 0110 505116 ἀδι τπ ὑθο ΘΙ ηδ αΙ και σ ΕΒ), 

οπάθ 1ὰ 5ἱ ραὸ οὐδθῃμθιθ ὁοπιθ ἱπύθυβθζίοῃθ αἱ ὕγθ ἔουπιθ απϑαν 16} Κὶν Εἰς, Κς. 18, 

αἰξουτίονο ἱπύθγβοζίομθ ὃ ὑπᾶ βιροιῆοίο Φ' 1 οαἱ οδΡα θυ δὶ ἀθβιιπιοπο τηϑροὸ 16 ἴογ- 

1016 46] πὸ ργθοθάθηΐθ, 6 5070: 

μἰΞΞΈ, μὶ ΞΕ Ὁ, μ', ΞΞῚ, ν΄ ΞΞ 4, 

οϑδία ὃ ππη᾿ αΙύσα τἱραῦδ, γϑζίομδ]θ ΠΟΡΤΏΔ]8. 
1 

[6 οαγνα Οὐ Θογηππηθ ἃ. Φ 6 Φ' ἢ 1 οανδύνου!: 

Ἐν ἘΞ ΘΗ ΞΞΕΙ͂ δὲ ἀπ εξ 0, ΡΕΞ 10: 

" 

δ) Τὰ βυρογῆςίο Φ' ἃ6] ϑροηθ56, ΠΟΡΠΊ816. Π6110 55, Ῥ61 ἴᾷ απ8]6: 

μο ΞξΞ 4, μι - 6, μὲ ΞξξΞ ὃ, ν»: 

ῬΘΙ θϑϑᾶ ρββϑθηο οοὔ [ΟΓΠ16 αυϑατα οι, 6 αὐϊηα] ἰδ 51 ρα οὐὔὔθηθιθ 60Π18 ἱπῦθν- 

βοζίοπθ αὶ 8 ἴοσπιθ ααϑαναθίοῃθ Ζἰ, Τς, "5, ῬῈΓ ο588. 18 ὉΠ ΘΓΊΟΡΘ Ἰη ΘΥΒΘΖΙΟη6 ὃ πᾶ 

ΒαροΡ Ποῖ Φ', 1 οαἱ σοραῦξου! 5010: 

ἈΠ ΞΞ 4, μ'.,ΞΞ 6, μίς Ξξ ὃ. ν΄, ΞΞ-| ὃ 

οϑϑία ὃ ἀπ᾿ Αγ ΒΌρ Ρῆοῖθ 46] Ὑ ΘΥΌΠΘΒθ. 

18 οασγα Οὐ οοπαπθ ἃ Φ ὁ Φ', πὰ 1 οδιθύου!: 

Ἐ ΞΞΞΟ  Ἐ ΞΞΎ ΓΟ Υ  ΞΞΞ Θ. ΠΕ τὴν 

Αποθο ἴὰ Φῦ 8. βϑζίοηὶ ϑι αὐθοηθ. 46110 8ςὲ., 51 ραὸ οὐὔὔθῃθυθ θουὴθ ᾿η θυ ΒΟ Ζίοη6 αἱ 8 

46116. οὐὐ ᾳαθᾶνιομθ ραϑϑδηδὶ Ρ6} 588. 1 5001 ΟδΓΘΟΡΘΙΪ Β0Π0: 

ΞΕ οἷς ΞΞΞῚ Ομ. ἘΞ τῶνεν με ὃ. 

6 αυἰπάϊ ἰὼ αἰδθείονο ᾿η θυβθζίοηθ ὃ ἀπῶ Φ'δ 1 οαἱ ΟΔΡΔΙΙΘΙΪ 50ΠΟ: 

φ ͵ 

μ'ς Ξξ ὃ, μήΞΞ Δ, μ'; ΞΞΞ8, ν΄; Ξε 2, 

οβϑία ὃ ἀη8 υἰσαύα, οαθῖοα (6110 5). 

16 οὐτνῷ Οὐ οοηὰηθ ἃ Φ 6 Φ' μὰ 1 οδιδύξου!: 

εὐ τῦν εν ΞΞ ἢ πΞΞ ΠΤ ΦΠΠ 
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26. -- ΑΠοΡαυδπᾶο 7 --- ὃ ἔνθ Μὴ ΞξΞ 0, ..., ΦῚ φΞεξ Ὸ 6110 5, (0"1» 4) Ῥαββᾶπο ρϑὺ 
ὉΠῸ, ΒΈΡΘΙΡΗΟΙΘ Φ, αἱ ὀδν ΟΡ μὸ, μι, μον νη, ἴπ ὯΠ᾿ ΠΕΠΊΘΙΟ πο ἀϊ ραπίϊ αἱ Φ 511 
ἱρϑρρίδηϊ ὑδηρϑηθὶ δ θ886, ρΡΆββαη0 ΡΘ1 1 1ΤηΘάθβῖηηο 8,, Θοπ16 ΔΒ] ΐδιηο οἷὰ νϑάπίο 
Ὁ] ὃ 8. 16 ἔογπιο1]6 ἀ6] η9 28 ρῬϑγῃηθύξομο αἱ υἰδιοναῦθ ἀπθϑῦο τἰβιηθαῦο ρον δἰέγα νἱα, 
606 τηθϑυϊύα, αἱ 6558} βθρῃδαῖθ. 

Το “8οοθίθπο 7, ἃϊ ογάϊπθ Σι(η, --- 1), 46116 ἔογττηθ ΠῚ, ..., Τ᾿ 5, 686. φοηβί ἀθυανϑιηο 
᾿ Ἔ 

8] πὸ 29, 6 ἀϊ ὑπὸ 8..., (2, οββϑίδ 11 Ἱπορὸ ἀϊ τὰ ραηΐο ἱ ουϊ ἱρϑυρίϑπὶ ρο]δυῖ υἰβρούϊο 
δα Μὶ, (ον, Δ, 51. ρ]θηο ἴῃ πῇ πηθἀθβίηο ραπίο αἱ Ὡ, ἰηΐθγβθοο, [ὼ οασνα Οὐ ΘΟ η8 
8116 ἄπο ραγῦ Φ, Φ' βϑοοπᾶο οἱ 5ἱ ὑδρ)ίϑπο 16 ἴοστηθ ΠῚ, ..., 1.9, [9, Ῥαββϑηῦὶ 
ΡΘ1 Φ, Ὡ0611 Χ Ῥαμπὺ αἱ οοπύανίο ἀ 6611 85. ὑδηρθηθ Θομηη] 816. Κ΄ ἴα ρα Αἱ Ο, ομ6 
51 ἀρροβρίδμπο δὰ ὥ; πὰ οἱ βΆγΔΠΠῸ ὧη φθηθγαϊο δ] 0γ6 ἰη θυβοζίοηϊ, ρϑυοὸ, 58 οοϑὶ ΠῸΠ 
ἴοββθθ, ΒδγοθΡο: 

.--3 

ΕΞ ΈΣ (ἡ βθβήϑι 
, 

τ ΑἸΙουἃ ὀοηϑιἀθγπᾶο ἴηγθοθ 4168116 γ--- 3. ἔοτηθ ΠῚ, ..., 1 ἰδ ΠΟΡΤΊ Θ᾽ Τγρν, τὸν τ οτὸ 
ἔουτηαπάο 11] ἀθὑονιηϊπαηῦθ ἔπηζίομ]6 αἱ ατιθϑίθ 6 αἱ 4 ἱρουρίδηϊ ἱπάϊ πάθη Ῥοῦ ὦ, 
ΘΥΓΘΙΏΠΙΟ ὈΌΓΘ: 

γ-8 
Αἰ τ-ῷᾷἘοδΣ (ο; --- 1), ᾽ 

8. 4αϊπα!ϊ] ἀονγθθῦθ. Θ55616: 

ἢν ΞΞῊ, ἡ; 

ἸΩΘΗΓΘ, ΡΘ1 Θ550}06 18 ἔογιηᾶ ἤν, 9 ΔΡ Ιὑταυδ ἔρδι 4116110 ῬΑΒΒΘΠ δ Ρ01 Φ, 8] ρα ΒΌρρου "Ὁ 
Θ᾽ 1] 80 οΥΪπ6 δα ἀΐνϑυβθο 48. ἡ". 

[9 τἴππδηθηθ ὃ Ἰη θυ ΒθΖίομὶ αἱ .7 6 (΄ Ῥγονθγγδηηο ἀδ ἀποὶ ραμῦϊ ἀϊ (΄ ἴῃ ουἱϊ 51] 
Ἰρορρίδπὶ ὑδηρθηθὶ ἃ ΠῚ, ..., 1.5. 501 ΠἰπθδΡΙθηΐθ αἰ ρθηαθηνὶ, ρϑγοϊὸ ἰ Ῥαμῦϊ οομηπη] 
δὰ .7 6 Ο᾽ ποὶ αυδ]1} 611 Ἰρϑρρίϑηϊ ὑδηρθηδὶ 8116 ΤΌΤ Πι6 ϑυαἀθεύθ βοηο ἱπα!ροη πη, ἢστα- 
ΤΌΠΟ ῬΥΘοΟΙβδιηθηΐθ ἔρα 16 ᾿π θυ ΒΘ ΖΊοἱ ρυθοθάθηι. 51] ἀντὰ ἀσπαπθ: 

'--ϑ 

τ ΣΝ 
εἢ 

ἘΠ ροϊομὸ (ῃ : 

γ-8 7-- 
Χ-Ξ- Σίν. Ἰΐη; -- 17. τς; ἐὐιξξ μὸ Σ (;.-- 1) - ἅν, 

Ἶ δ 

βοβύυϊαθηαο 6 γἱἀποθπάο, νϑυτὰ: 

.--3 2 γ--ἢ .-3 
ἘΞ ΣῈ η] -ορίσοι -- ἢ -- μόρον 1)6ι, -- 1) -Ἐ ν,, 

Γ 

ΟΒΒΙΒ,: 

ὃ τς μὺσς --- μισὶ -ττ ν;, 

ΟΥ̓Θ σ᾽ βύδ, ΘΟΙὴ6 8] 501100, Ρ6᾽ 18. Βοιηπηδ αἱ πη) ---[, τ); τ ἱ,....) Ὁ,..4.---ἴ, 6. δ Ρ6Γ 18 

ΒΟΙΉΠη8, 461 Ῥγοαοῦυ! 4651] 50θ551 πατηθυ! ΘΟΠΊΡΙηδὺ] ἃ 5. ἃ 2. ὁ0η γἱρθυϊσίοηθ. 
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(βὶ ὧπἃ 7, ἅ6110 85. σοπιρ!οία ἰηὐθρβθζίομθ αὶ ἄπθ απδάνιοιθ, ὃ ΟΠ ραΐα δὰ 

ΘΙ. βορτὰ ὑπ Φί 46] ὙΘΡΌΠΘΒΘ, ΡΘ1 οαἱ ραβδὶ, 6. ραμὺϊ ἀορρὶ; 56 ἴὰ βυδάθιία 77, 

Ῥᾶβδα ΡῈ ἅπα Φ' γἱραύα γϑζίομδθ 6110 55, ἃ 5 θββῶ 4 ρυῃῦὶ ἀορρὶ; 600., θ00. 

26. --- Θυδηΐο ἃ] ργΟΡ]οπια ῥἰὰ βθποῦα]θ αἱ ἔγόναῦθ ἱ ἸΘσ8 ΠῚ} Οἢ.6. ΘΟΥΤΌΠΟ ἔνθ ἱ 

οαγδύβοεὶ αἱ ἄμχθ βιρογῆοιθ 1᾽, 1", οῃ ἰπβίθμηθ οοβυϊδαίβοθπο 18. ὁοιμρ]θῦα ἰπ θυ βθΖίοηθ 

αἰ ὧπὰ Κὴι 6 ἀϊ ὑπῶ Κήμμ» Π6110 5,(υ Ξξξε ὁ -ἰ- Ψ1), 461 ἀ8] ργόρίθπια Δρθίδιηο ὑγαυίαθο 

(οἱ οαβὶ δἱ εἰ ργθοθᾶθηθι, π6]} ΔΡρ!Ιθαρο 1] τηθοᾶο βἰπίθίϊοο ααϑὶ ΒΘΙΊΡΓΘ βθρεῆζο, 

ΔΥΡΘΙητιΟ ἀονγαῦο οομηβίογαγθ {1 πασηθῦο ἀθὶ ραπδὶ 4611. σαρογῆοῖθ 1 (ο αἱ 17) 0811 69 

ἀπὸ 3. ἰδηρσθηΐθ ἃ Τὴ ἰπ οἰδβοιπο αἱ ϑϑϑὶ δ Βρροβρὶ δὰ ᾧἃπ ἀαΐο 8,....1, τηθηὐγθ 

ὑπῸ 8... ὑθηρθηΐθ ἃ. Κ΄ Π6110 ϑύθϑϑο ραπῦο 8] δρροββία ἃ ἂῃ ἀδίο δ᾽... ἢ] Ἰθορο ἀοὶ 

Ῥαμθ! ἀϊ οοπύαὐίο ἀθ6611 8. ὑδηρθηῦ ἃ Κ' ἵπ ραηύ! αἱ Μ᾽ ὁ Δρρορρίδθὶ! 8] ἀδίο 5... .κ . ὃ 

ἀηδ, οασνα Γ 1] ουἱ οΥἄϊηθ ὃ ἢ οδγδύνουθ Δ᾽ Ἱπητηθυϑίοπθ αἱ Μ᾽ ἴῃ Ὑ, 6. ΘΟΒῚ 1] πρὸ 

ἀοϑὶ ραμθϊ ἀἱ οοπύαῦδο ἀθρ]1 8.5 ὑαπρϑηῦ! ἃ ΚΓ ἴῃ Ῥαηῦ! αἱ Μ᾽ 6 Δρροββίδῦι 8] ἀδῖο 5᾽.. 9 

ὃ ἀπ οασγὸ Γ' 11 σαἱ ογάϊπθ ὃ ἀπ οδραύθθιθ αἰ ΠἸθυβίοπο αἱ Π᾽ ἴῃ Ὑ. --- 1 ΠΌΠΙΘΙῸ 

αἰ οαἱ ροοο ἴα ρϑυϊανδιηο, ἀρπθρ]ϊα 11 παπιθιὸ ἀθὶ ραηθ! οομηαπὶ ἃ Γ 6 Γ'; 8 ἀσπαιθ 

γΟΪΘΠο τΊβοῖν 6 1] ῬΓΟΌΪΘΙΙδ, Π6] 56Πη80 ργϑοίβαο 1π ὈΪΠΟΙρΊο, ὈΙΒΟΡΘΡΘΌθΘ. ΒΘΡΘΡΘ 

ΘΒΡΕΙΊΘΙΘ αὐθθῦο ΠΌΠΙΘΙῸ ἴῃ ἔπηζίοπθ ΑἹ οδγθύθου! ἰδ. οαἱ ἀθῆπίσίοηθ πὸη αἰρθπᾶθβθβο 

4411 οοπϑ ἀθγϑζίοπθ βιπηαϊΐαπθα αἱ ΓΟ 6 Γ', 1ὰ αα816 θαυ ΘΌΌ6. 8118 ΘΟὨΒΙ ΘΓ ΖΙΟΩΘ 

Βηυ]ΐαποα ἀϊ Κ᾽ 6 γ΄. ---Ἁἁ Ῥϑροϊὸ ὈΙΒορΉΘΓΘΌΡ6 Ῥοῦθυ ργοῆθθανο αἱ ἀπ ὑθουθιηϑ, 8ἃπδ- 

Ἰορο ἃ 40.9110 ἀϊ Βόσουϊ ρθῖ 16 συγνΘ ρίϑηθ, 6 6116 Ῥούγθιηπιο ΟΠ] ϑιηδγο 1] ἐθογόμια αὲ 

Βόφομέ ρον" φίὰ 8ραφῖ π0Ὴ. ἰὐριθαγ. ---- δ᾽ ὑραδῦθγΘὈ06 16] ὁᾶ80 δὔψαδ]θ αἱ ΘΘΓΟα 6 ἀπ 5: βύθπηδ, 

ΔΙ οδναύου! ἰπὐγίηβθοὶ ἅ6116 ἄπθ οασνθ Γ ὁ Γ' (οἱοὸ οδγδύθθυ: 416110 ἀπὸ οαγνθ ἴῃ 1618- 

χίοπθ ὁ0η ΡἹΪ ΘΙ θηθὶ Π1ΠΘΔΥῚ ἴπ οἱ 6550 Β0Π0 1π|Π10186), αἱ οαΓ Δ ύΘΡΙ αἱ Δ᾽, 9 αἱ οαταῦ- 

ἐθγὶ (ἀ Ἰπηπιθυβίοπθ) αἱ Γ, Γ' ἀθῆπι}1}}} ὁοπδίἀονδημᾶο βθραγαίαηιθηίθ ορπῦπα 46116 ἀὰθ 

Θαῦνθ ἴῃ τοἰαζίομθ οοη ἰῷ 1, 8 ουἱϊ θ8886. 50η ὑγϑοοίαῦθ, ἴῃ βσαἰδᾶ 016. 60] 80ἴ0 Τη62ΖΖ0 

αἱ οϑϑὶ δὶ ροΐθϑβθ ΘβρυΙΠΊΘΓΘ 1] ΠΌΠΠΘΙῸ 461 ριηδὶ Θομηαηὶ ἃ Γ 6 Γ΄, π ἐθογρθπῖὰ αἱ 

αποϑία παύπγα ὃ θ6η ποΐο 5.110 τἰρϑῦθ. 

ῬΙὰ ἴῃ ρΘΠΟΓΆΙΘ 18 τΙβο ιν 1 ΠὉὰ αἱ ὑαυ! 1 ῬΡΟΌΪΘΠΙΪ 46116 ἰηὐθυβοΖίοηὶ (ρρᾶγίθ- 

πη 4116 98 6 8118 85. 6185856) Π6] 5θῆη80. Ῥγθοίβδίο ἴῃ ὈγΪΙΠΟΙΡΙΟ, 8ΙΠΠ6Π0. ΔΡΡΙΙοαπαάο 

τηϑίοαϊ Ἀπα]ορΐ ἃ 4617 πϑϑῦ] π᾿ ααθϑύο Ιανορο, ἀϊρθηᾶθ 4811 ὁοποβοθηζα, 46] ὕθουθ η8, 

αἱ Βόζουν π6511 βραχὶ ποη 1ἰπθ8 1], 6 οἱ βθῃι τα 6119 αυθϑῦο βἰδ 1] ὁδπρῸ γ9 780 1] αι1816 

ἀονγθῦθα αἰτίσθιθ ἱ βο] βουσί ΟΠ] σ ]95850. σοη δ} δ ΔΡΡΡΟΪΟΠ ΓΘ 16 ππηρον δηὐ 

αποϑυϊοπί, 8116. αα8}} αιϑούα Μϑιποῦία ρουύϑ ἢ ῬΥΪπιο οοπύρΙθαΐο. 



4ὅ ΒΌΠΠΒ ἸΝΤΒΗΕΒΕΖΙΟΝῚ ΘΕΓΤῈ ὙΑΒΙΕΤᾺ ΑΤΙΘΕΒΕΙΟΗΕ, ΕΟΟ. 10ὅ 

ΟΑΡΙΤΟΙῸ ΟΌΛΔΕΤΟ 

8 11. -- λιοηιθῸ δὶ ρενυδὲ ὧν οινὲ 5ὃ ϑοοώνο ἄτι6 υαγλοξῷ οογυυογυἑθηγέο-- 
Ἡνθηυῖθ 8686  ινογὴ αὖ τὐλὰ οὐ στ 9962" οιυὴ 6586 ραωϑβϑβϑαγο ὁοΉ, Ὠλοΐ- 
ἐορϊοϊῷ ἀαΐξα. 

ὩἹ. -- Ἰμὰ οατνα (Ο αἱ ογαϊπθ μὴ 6 οἴδββθ μι 5ἷἃ 5-Ῥ1ἃ (ογ αἴηδυ 18) ρθν' Υὴ, ὁ 8΄- ρα 
ΡΘΡ γ (ὦ -Ἐ 1’ Ξξξε )); δι 8. δ΄. βίδπο ΟἸβρϑύ ιν ϑηπηθηΐθ 16 οἰδαϑὶ ἃ ̓ πππιογϑίοηθ αἱ Ο ἴῃ Γ΄ 
8. Υ' (γϑᾷ. 41 πὸ 9). Ῥϊοίδπιο ἀποουα ρο 9 ρι 1 ὁΓΑἸη6 ὁ δ. ρυΐπηδ, ο1α556 αἱ Τ7, 6 ρ΄, ρ΄ ἱ 
ΟΒΡΒ ΘΙ ὩΠΘΙΟΡΉΪ αἱ γ᾽, 1,6 ἄπο ναγϑίὰ δρθίδπο ΒΙΠΡΌΪΑΡ δὰ ΦαΘΙ]α Πα Έ6, τη8, 5ίθπο ἴῃ 
ῬΟΒΙΖΙΟΠΘ βΘ ΠΟΙ οδ, Π6] 50η80 Ο᾽6 ἱπ ὑἢ Ῥαπίο ἀὐδίππαιο ἀϊ Οὐ ἀπὸ 8, δὰ ἀπὸ 8» ἰδπ- 
ΒΘηδ τῖβρ. ἃ Κ᾽ 6 Κ᾽, ποὴῃ ρἰδοοίαμο πῃ ἀπὸ βέθββο 8.9», 6 ἔπονὶ αἱ Ο 5 {δρ]ϊποὸ βο]8- 
Ἰηθηὖθ ἴῃ ἢ ΠΙΙΠΙΘΙῸ βπὶΐο Ν᾽ ἀϊ ριηίϊ. ΒΓ γιὸ ΘΒΡΓΪΠΊΘΡῸ Ν᾽ ἴῃ ἔπηζίομθ ἄϑὶ οαγαίξουϊ 
ἀδῆπη! αἱ γι Τ', Ο΄. 

ΠῚ ργοΐ, ῬΙπΗΙ π6 11 Νοία Αἱ Ρϑίθυῖπο βἰὰ οἴδαῦα, βύδὈ ]Π1566. ππ8ὶ ῬΥΓΟΡΟΒΙΖίοπθ, αἱ 
Οαΐ ὃ ὁᾶ50. ρΥ ΘΟ] ’Ὸ 18. βϑριιθηΐο: 

16. ἄπο ναγοίὰ Ὑ 6 Ὑ', ἀὲὴ σι ϑοργα, 8 ἑαρσίϊαηο ῥμογὶ αἱ Ο ἵῃ 

βορ' - μ0599' ---ΟΑἕ 

Ῥιωνέδ, οὐό Χ ἀθηοία ἴα οἴα880 οἰ ὑγυυϊϊιώρρο ἀοφὶ ἐρονρίαηὶ ἑαηγομέϊ σον) ἃ Ὑ ὁ Ὑ' ἦγ, 
ριγὶ αἱ Ὁ. 

Μὰ ααθβῦα ῬΓΟΡΟΒΙ ΖίοηΘ πὸμ τίβοινθ, 48] ποβῦρο ραμηίο Αἱ γίβίδ, 11 ῬγόοθΊθμιδ, ὁ 
Οἱ βίδιηο ριοροβίϊ, ρ᾽δοοῃὸ πΠ6118 ΘΒΡΓΘΒΒΙΟῊΘ Αἱ Ν᾽ ΘΟΙΠρΡΡΙΒ66. {Π ΠΟΠΊΘΓΟ Χ, οἷθ. 5] 
ἀθῆηίβοθ σομβ  ἀουαπᾶο ἱπβίθηιθ ΚΓ 6 ΤΊ; γηὰ ὃ ἔβοῖ]6. ὑγοναιθ τη ΘΒΡΓΘΒΒΙΟΙΘ αἱ Χ' ἴῃ 
ἔπηζίομθ ἄθί πατηθεὶ ἰηἰτοδουθϊ ῬΙΠηδ. 

89. ἀδ απ ραμίο, βοπορῖθο Ὁ 46110 βραζῖο ΡΡοϊθύθίαπιο ὑαθίο ἴῃ ἀπὸ 5,.1, 6 ἄθπο- 
ΟἸϑΠ0. Θ01η ᾿ΘὑδθΘ τηϊηι56016 16 ῬΓΟΪΘΖίοηΣ 4661] ΘΠ] 6116 οσσοϑύ  γαπηθπΐο ἀοποξανδπιο 
Ο0η. ἰθύθθγθ τη] 50016, 16 ἀπο ναγοίὰ ν᾿ 6 οἱ δἱ [ΑΒ] απο ἴῃ ἀπὰ οαῦγα ὁ, 5-0 18 Ῥ6᾽ 
Γπη8, 8΄-Ο]δ 6 1᾿ δΙύγα, [ὰ. 4ια]6 ἱποοπέρα, 1 ὉΠ ΟΡΙΟΤΟ Ἰη θυ βθζίοπθ οἴ ἴῃ ατιϑὶ ραηδὶ ἴῃ 
ΘᾺ ππὸ 8. ὑθηρθηΐθ ἃ ὑ 6 ὑπὸ δὲν ἰδπρθηΐθ ἃ οἱ οἰδοοίοπο ἴπ ἀῆὺ βέθϑβθο ἜρπῸ ΟΠ Ὁ 
80Π0. 16 ῬΙΟ]ΘΖίομΐ ἀοὶ ραπύ αἱ οοπίαξίο ἀΘΡῚ Ἰρϑρρίϑηϊ ὑδηρθηθὶ οομηαπὶ ἃ [7 6 Τ' 
Ῥδββδηδ Ῥ6] οθπο αἱ ριοϊοσίοπο 0. Τὶ ἀαΪηΔῚ ἴῃ νἱρ θὰ ἀ6118. Του 018 (1) βἰδβθη πα ἃ] 
πὸ 18, ἈΥΤΘΠΙΟ: 

“Χ Ξξξ χι8' - δ΄ ,5Ξ μι 089}: 

ϑοβθδιθη 0. 6118 ρυθοθάθηξθ ΘΒΡΥΘββίοπθ αἱ Ν, νουτὰ: 

Ν Ξξερρρθ', -- μο88' -- 2,5’ --- 5.9 -Ἐ μι5858', 

θα ὃ 4611 ἔοντηα 6ῃ8 ποὶ ἀθβίἀθγδνϑιηο 98 

(Ὁ 86, πϑ]} Ἰρούθϑὶ βρθοίδ]θ 5 τς 5' --- 1, 5 Ἰηὐγοᾶποθ 11] οαγαξέθυθ ἃ’ ἱπητηθυϑίοηθ Δ αἱ Ο ἴὰ Υ͂, οἱοὸ Ἴ ον ἀθΠ 5. 7 τ ῬΟΣ τὰ ἀδίο 8..." 5 δρρορρίανὶ ἃ ΟἹ, 6 αἰΐτονθ ἃ ῬᾺ, 6 11 οαγαύίοτθ λ' Ὡπα]ορὸ αἱ Ο' ἷπ ', βαρροβίο ροὶ ομ6 Ο' δ ία Ῥοβίχίομβ ρϑηθυῖοα ἴῃ Κ' 6 γ΄, ἀνσθιηο: 

Ν -ρορῦ -- μοίρῃ -ἰ- ρῇ -- ΞΕ} ΕΧΞΕΛ,, 
ἴὰ ἀαλ]θ πδηᾷο »--Ξ 4, ἢ Ξε, υἱάποθϑὶ δὰ ὑπαὶ 6116 ἕοστμο]6 ἄδξθ ἀμ] Ολροπαάτα πὶ ἘΥΔΙ τη ἢ], 

ϑεπικ Π. Τον. ΓΠΠ. . 
Ν 
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8. 12. -- - σαν αξξονὶ ἀοίϊα ὀυνῆυα ἦγν οινὶ 8᾽ ϑοοίηο γ»--ἰἰ 7ογην6 ἄθῖϊο 5..(ν1» 2]) 

ἡιιονὲ ἀϊ τα Μ, γ6᾽ οινὲ ραβϑαῆο. Νιηῖορο αοὲ μευ ὅν οι 8ὲ 

9δοαλο νὶ ζογνηϊθ γον ἀὲλ πα Μ, αὐ 6556 ΘΟΉ 116 μ 

28... 86 ἡ-- ἰ ρτοθίοιηὶ ἀϊ δαὶ 8δι46550 οἱ ψορ]απιο ΟΟΟΌΡΔΤΘ 5010 ΤΊβο αὖ, 608 

4061 στϑᾶο ἀϊ βοπϑρα! δὰ οἷν ααὶ οἱ οὐδοστὰ ρὸῦ ἢ ἀπδίαπαμθ, π6118 Ῥθπ πού ΝΘΙπονΐα 

461 ργοΐ. ὙΈΒΟΝΕΒΕ. 

96. ἢ. --ΞΞ ὃ, οὐτηδὶ βθῆζδι δίουπα αἰ Ποο] ὰ, ἴὰ νἱρὰ ἀθὶ υἰβαϊ θαυ ἃ σα] βίϑηιο Ρ61- 

γϑπυδὶ ποὶ 88 ργϑοθάθηθι, ρούγθπιο ἀββθβηθῦο Τ᾿ ογάϊηθ εἰο 6 1ἃ οἶαβθθθ εἰ (ἢ ἀ6118 

δαννα Ο' ἴπ ουϊ 5Ϊ Βθοδπο 16. ἔοστηθ ΕῚ, ...,.."ν-..» ΤΡ, αἱ ογάϊηὶ ΥἰΒρ. ἤν, 727...) ἤγταν 

φιονὶ αἱ ἀπᾶ Βαρονῇοῖθ Φ βΘΠΘΓΒ]9, ἀϊ οτάϊπθ μο, οἰδϑϑὶ μὲ, μ9,), 20 οϑίο ν9, Ῥ6} Οαΐ 6556 

Ῥᾶβθθπο, 6 11 πυμηθ Ὁ αἱ ἀοὶ ρυμθὶ ἃ ἀρροσρίο ἀϊ σ΄ 5ὰ Φ. 

Τοϊαιθν 1Θν, - 5 ΤορΙὴθ ἐδ τ πετῦτ τ ὐΠΠΘ ἃϊ Φ 5ἱ βϑόϑπὸ ἴῃ ἀπὸ Βαρογῆοίθ Φ' 69 

Βᾶᾷ οοιπαπθ ὁοη Φ ἀπᾶ οατνϑ Ο, 6 ἅϊ Φ' ὁ ἀϊ (' δρρίϑιπο ἱπιραιδῦο ἃ ΟΔΙΘΟ]ΑΓΘ ἱ οαγαῦς 

ἐουῖ 41 πὸ 28. Οομβθυναπᾶο, Ρ6᾽ ᾿πάϊοδῦθ 1 οαταξίουὶ αἱ Φ' 6 ἀϊ Οἱ 16 5ύθϑββδϑ πούδζιοῃϊ 

ἀϊ αποϑῦο πϑ, 6 ϑρρ!ίοδπαο, ρ61' ὑγονδγο ἷ οαταὐμουὶ 4611, αἸδονίογθ ἰηὐθυβθχίομο (΄ ἀ9118 

ον ἤπια 6 ἅ6116. Βαρογῆοϊο Φ', 16. ἕουτηο]0 46] η5 18, ΔΥΤΘΠΙΟ: 

εἴο ΞΞΞ Μ'ο,. τ ξ0. Εἰ ΞΞ ἢ τα Ὧμο  Μιι εἰ δ᾽, - ϑεριίῆ ας ἢ, 

ὑςς: το δή ἐρίην,." ἘΠ Ἶ ἐρονύ ἐδ 

48116 «υδ]1, ἃρρ!ἰοαπᾶο 16 ἴον το] 8 Ὧ6] πὸ 23, 51 ὑγδθροῃο: 

Ἐπ ΞΞ δον ἤρογτ- μοΣ (μι - 1) -Ἐ μι --- μο 

" τ-τὶ γ-ατὶ τ- 

εἰς Ξε [ πρῃ ... ἡ, -Έ ὅμι --- μοί Σ πὶ --- αὶ -Ἔ 2) Σίμι -- Ἢ --- ὅμοσίην, - 1)05,--- 1) -- δ, 

. 
ι δ ι 

γπτὰ 5: 

ὅ738Ξ ΜΟΣ (γι -- 1)(υ;ς --- 1) --- μι Σ (μι Ξ Πρ (σον 

29. --- 86 μοὶ ρθῖ ἰὰ βιρθγῇοίθ Φ ἀἱϊ οτᾶϊπθ μο, Οἰδθϑὶ μι5 με», 20 οϑῦο νς Ῥᾶβϑθπο 

γ ἴοσιθο Εἰ, ...ὄ Εν, ἀἱ οταϊηὶ τἰβρϑυθιν! 22, 2.57..:.»γ ἤν» 16. αυδ}} αἰύτονθ 5ὶ ὑβϑ]ϊηο ἴῃ ἢ 

παμηθὸ Βηϊΐο Ν᾽ ἀϊ ρυπύϊ, ἀουθα δποογᾶ Οὐ ἴὰ οὐτνα ἴῃ ουἱ 51 Βθοθπῃο, ποῦ ΑἹ Φ' 16 

ἤογπιθ Γι, .... ἔμα, ΒΥΓΘΙΊΟ ϑυιἀθηὐθιηθηΐθ: 

Ψ 

ΝΕΞοο 45 

(ὦ ΝᾺ αἰναίο ὑταύναθο 4 ϑατμεον- Επορτμα, ἱ Ῥιοθ]Θιαὶ αἱ οαἱ οἱ οσοιιρίαπιο ἴῃ αἀαθϑὅο ὃ 010 τἶδο- 

10Ὲ] ποῖ οαβο ἢ τε: 1,2, 86 1ὰ Μιι οοταῦπθ 8116 ἔουταθ ἅ6116 α08}1 ἱ βύαδία. 10. ᾿ηὐογβθοαγδὶ, ὃ σονερίοία 

ἐπίογβοφίομο αἱ [ον»ηη6. οὶ ἔγατηταθαθ 461 Ολρόπατα (ρϑὺ 1ὸ 8.) 1 Ῥυοῦ]θαια Δ] οᾶ80 ἡ ΞξΞ 2 ὃ ὑχαῦίαϊο 

ἴῃ τηοάο 686, 88 ΡΌΣ ἴο888 οοπαοίῦο ὃ ὑθιταΐῃθ, ἰδ τἰβοϊασίομθ πο ΒΔΙΘΌΡ6 να]ᾶδ 6Π6 ἴπ οαΒ] Ῥαγ- 

ΦιοοἸΥ ββίτηϊ. 

(5) 51 ταταιπθηθ! ὁΠ0 ῬῸῚ ποὶ 1ὰ ο]α880 αἱ ἀπὰ οασγὰ ὃ 1 ογάϊηθ. ἀθ11ἃ ΒΥ ΠΌΡΡΑΡ1]6. ἀ6 116. 518 

φαη ρθη. 
ὶ 

(ΝΠ ὅρϑββο οοἱ 5πηθο]ο δίς 1)... (γι --- 1) ἱπάϊομογθιαο ἴὰ βοιπια ἀοὶ Ῥόδου ΘΟΥΤΙΒρομ ἀθ ΗΠ] 

4116 δοιηδἰπδσίοπὶ βθιαρ]λοὶ αἱ οἴδθθθ ᾳ ἀ66}1 1 πυναθυῖ μ: τ 1,...., ἢ. το ἥν 
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ΟΥ̓Θ εἰο, ὦ πϑηπο 1] βἰρηϊβοαῦο οι ἴοῦοὸ Δ ίδηιο αὐθν!θαϊῦο ἃ] ἢ. ρΡθοθάθηΐθ. Μοάϊδηΐθ 

1 γαϊουὶ ρἱὰ ὑγοναύϊ ἃ] ε'ο, ἅ, ἄορο ἔδιοΠ! τἱ ἀυζίοπὶ 5] οὐῤίθηθ: 

ον τττ ΟΣ (γι --- 1) (ις -- 1) -Ἐ (μι --- μο) Σ (κι --- 1) --- μὸ -Γ μι --- με. 

80. -- Ε νϑηΐθηηο οὐδ ἃ] οθ80 φΘηΘΙ8 16 ΑἹ γ -- 1 ἴοστηθ Πὶ, ..., ,.,. αἱ οὐ] πὶ 

Ὧν). ...) ,-5γ) ῬΕΒΒΘΏΒΙ ῬῈΓ ἀπ δι ϊθύδ, σΘηΘγ8 16 Φ, (2ἢ. «γ») αἱ οΟἸδ581 μον μι» .... μὰ (μη ὃ 

Τ᾿ ΟΥ̓ αἴηθ ---- οἴαθ886. θ-ϑβίτηδ --- (ἢ, 6. βϑοδῃθ δι αἱ ουϊουτηθπῦθ ἴῃ ἀπ οαγνϑ Ο΄, αἱ 

ογαϊηθ εἰν, αἱ οἴαθ8θ. εἰι, δρρορϑίαία ἃ ᾧ ἴῃ ὦ ραπῦϊ. --- ΒΌρΡοπθπᾶο 616 16 ἴουπθ 7 

ΠῸῚ ΔΌΡΙΒΠΟ σορτᾶ Φ ῬαΠΟΪ πη] Ὁ ]}0}1} ΠΟ δὶ νίθπθ 86 ἱπηροῦΡΘ πϑϑϑαηϑ, ΠτηἸ ΒΖίο 6 δ] 

γΘΙΟΥῚ ἀθ᾽ Ἰοῦὸ ογάϊηΐ, βθιηρυΘ Ρ61: 1᾿Ἰρούθϑὶ 2λ-«ν (ἢ. 

ΤΠ τηϑύοάο οἤθ ὑθιυθηο ἴπΠ ΘΘΠΘΓαΪΘ, ρϑΡ οΟΙ γι Ζσαῦο Ρ6᾽ ἤξξε, ἀδυθθθ9 γε} αἰέγα 

υἷα 16 ἴουτη016 ὑσοναῦθ 8] πὶ 28, 29. 

Τι6 ἢ ἔογπιθ Μὴ, ..., ᾿ἢ, οἱ βθόᾶποὸ βθοοηᾶο ἀηδ ναγιθίὰ Ψ,. ραββϑϑηῦθ Ρ61 Φ, 6 16 

ῥπηϑηθηδὶ ΌΥπ16 βθοομᾶο ἀπ ναὶ ϑυὰ Ψ',. 1 ραβϑϑηῦθ ρῬΌΓ6 ΡοῪ Φ; 16 ἀπ6 ναγὶϑίὰ Ψ 6 Ψ' 

5] ΒΘΟΒη0 ἴμπον! αἱ ᾧΦ ᾿ππρὸ [8 οὔσνα Ο΄. 1,9 5. ὑδηρθηΐθ 8. Ψ 6 19 ὅ.μι ὑδηρϑηΐθ 8. Ψ' 

ἴῃ Ὧπ Ῥυπΐο βΘΠΘΙΙΘΟ ΑἸ Φ 50η ΘομρΊη δὶ 48 ὍΠπῸ ϑρδχίο 5. μι; ἴδηπο ϑοθθζίομθ ἱ 

Ραμ οοιηπηὶ 8 Φ 6 Ο΄, πρὶ ἀ08}1 ἴο 5..., ὑβῃρθηΐθ ἃ Ψ οοῃὐίθηθ 10 8... ὑδηρθηῦθ 

8 Ψ', Αϑϑοοίογοηιο διὰ ορηὶ ϑραζίο Σ ἐβηρθηΐθ ἃ Ψ π᾿ ἂπ ραπίο αἱ Φ, 1ο βραχίο Σ' ἔδῃ- 

Βϑηΐθ ἃ Ψ' π6110 βύθθϑο ριπῦο: οοϑὶ ΔΥΡΘΠΊΟ οο" ΘΟΡρΙθΘ αἱ βρᾶσί ϑιββοοῖδθὶ. πδηᾶο 

ΟΘΟΟΡΓΘΙΡὰ, ΠΟΙ Π81.6 ἴο 8, Θομαηθ δα ὑπδι. οορρὶα βΘπθῖοδ Σ Σ' 10 ἱπα] ΠΘΡθιη. οοὴ. Κ΄, 

6 αὔϑηαο οσσοΡΓθυὰ ΠΟΙΪΠθγΘ 1ἴῸ Θρδζίο οοηρί πρϑηΐθ 46118. βύθϑϑα οορρίϑ 'ο ἱπάϊοπθ- 

ΤΘΠΊΟ ΟῸΠ ὦ). 

ΝΟ] βϑραμο 1] βί πη 10 ἡ, 5, ...» ἐμ{΄ ἀοπούθτα 1᾿ οτἅϊη9 4611 ναυϊοίὰ, ἃ Σί---λ(υ--ἰ---1) 

ἀϊπηοθηβίοηϊ, ἱποροὸ ἀθὶ ραηθ] αἱ οοηὐαῦθο 4 66]1 5, ὑδηρθηῦ ἃ. Φ (βρϑΖὶ Κα) ὁΠ6 51 δρρορ- 

δῖδῃο ἃ ἀδῦϊ βραζὶ [{|], [8], ...», [Ὁ] Βϑοοπᾶο ραμίϊ (ἢ ἢ). --- Ἰπο]ῦγθ 1] βίταθο]ο ὁ ἐι, ὑρ, .... ἔκ ἢ 

ἀοποίοθνα, 1᾿ογἀΐϊπθ 46118. ναγιοίὰ, ὦ Σὲ -- λ(γ ---- ἢ) - ὁ - 1 αἰπηθηβίοηὶ, σϑπθγαῦδ ἀρ] 

βραζὶ 1) γ᾽ αὐϊνὶ αἱ Καὶ βοα 4ϑίβοθηθι 8118. οοπαϊ ίοπϑ αἰ Δρρορβ δι 81 8611 βραζὶ [1]; ...νὄ [{}]. 

Βθοδπᾶο 16. οοὐ οορρίθ ΣΣΣ' 606 πῃ ΘΘΠΘΡΙΘΟ Ὧ, ν.. 6 ΘΠ δηηθηο ΘοΥ ἰβροπάθηθὶ ἀὰθ. 

Ραμθ 4.4’ 4 Ω ααδηᾶο σ᾽δοοίοπο τἰβρϑυυ ναηηθηῦθ ἴῃ πη Σ 6 ἴῃ πῇ Σ΄ αϑβοοίαθο, ροϊομὸ 

Β0Π0 οὐ 1 ρυπθ 4’ 6 ἃ ορμπῦῃ ἀ᾽ 658] τἰβροπᾶάοπο οοὐ δ᾿ ραηὐὶ 4, δύτθπιο οὐὔλ 

ΘΟΡΡ16 44'. 

(Ὦ Γαὐγοάαοίαμηο 5010 απθδίϊ οαγαύου αἱ Φ, Ῥϑυομδ π6}1ἃ ἔουιποϊα ἤμδα]6. ΟῚ ΘΟΙΏΡΔΙΓΆΠΏΟ 

[6 688]. 

("ἢ 86. ἔοββθ 91.5 γ 1] γτὰρὶομδτηθηῦο οπ6 ἴϑγθηιο Βα ἰγΘΌΌ 6. βοβύδησί]! τηοαϊ Ποασίοηΐ, ἀϊροπαθηὶ 

Δ ΠΟΒ6 48] [αὐδο ὁῃ6 86 Φ ἴοββθ σοηθυῖοα ἔγω 16 ναγϊθέὰ ἢ νοϊδθ θδύθβθ, αἱ οἱδβϑὶ μρ,..., μὲγ, ΡΥΤΘΌΡΘ 

ἀπ 7φι--ν αἱ ρυμθϊ ἀορρὶ ὁ8 10 Βα ΓΘ ΌΌΘΤΟ ΡῈ. οἰδβοιηδ 46116 Κ᾽; 6 Ἰῃο]έσθ 16 δ΄ ἀυσΘΌΡΘτο, οἰδϑοιηδ, 

ἀπ8 779...» ἀορρία ἴῃ Ῥαηθὶ βϑιιρ]ϊοὶ αἱ Φ (νϑᾷ. δ] 8 8). ἔ 

(ἢ Ἰϑονάϊμθ ὁ ἐν ἐὰν ον ἐκ {{ ροὐτα ΘΒΡΥΪτα θυ βὶ οοτη8 ἀπ βοτητηᾶ, αἱ σαγαἰέογὶ αἰ Φ, αἱ 4611} ἀ6 8101 

ἃἱ 8 1, ρ᾽ασομὸ, οουπθ σἰβα] θα ἀ8118, Βο]ασίοπθ 46] Ῥυο ]θτηὰ 6116. οαγα δου! βθ! ο06. ΤΟΥ Ρ]] βρδ:ῖ Π1π68}], 

18. οοπαϊχίομθ ἃ οαἱ 5ἷ αϑβορσούνα, πὰ [Ὁ] ἱπαρομθπᾶορ!ὶ αἱ ἀρροροίδτιβὶ ἴῃ ραπθὶ δι ἀδθϊ βρασῖ, δὶ θβρυΐμιθ 

ταθαϊαπέθ ἀπᾶ βοιητηδ αἱ οοπαϊφίομΐ ἔοη ἀδτηθηΐα!. --- Τὰ ορπὶ οα50 παμλθυῖοο 1 οβδύθίναω ΟΡ ΒΒ] 008 

αἱ ὁ ὦν, ἰμ, ον ἐκ {{ ἴῃ Ῥαπχίοπ ἀθὶ οαγαθέθυὶ αἱ Φ, ροὐχδ οὐδβπδυβὶ οοἱ φυοοθαϊταθπξὶ ἱπαϊοαῦὶ ἀ8] Ῥίθυὶ 

611 1" ἅ6116 Νούθ οἰξαΐθ; τᾶ ἃ οὶ ΠῸῚ ΟΟΟΟΥΤΘ. 
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ἴῃ ααθδύα ναυϊοίδ ἀϊ οορρίθ ο᾽ὃ ὑπὰ Μ,., ἀϊ οοἰποίάθησο οοβἐξαϊξα ἀ8118 βϑζίοῃθ 
60) (δ 4611 77, 46116 ὑαηροηθί 4] φ. Αὰ ΟΒῺΪ ραηΐο Αἱ οϑϑδ ναυϊϑίδ ἀϊ οοἰποίάθηζθ 
50Π0. ὩΠΠΘΒΒΘ ἱπῆηἶ 09 γοίέ6 ργἱηοίραϊέ (οομ θοαὶ ἄπο ραπίϊ 4.4΄ ἱππηϊαιηθηΐθ γ]Ο111), 
16. 811 ἔϑηπο 506118, αὐΐουπο ἃ 4.0] Ῥιηΐο, Π6110 ϑραζίο 8....ῳ, ὑγδοοῖθ, σὰ Ὡ 46110 
ΒρδΖίο 1. νοϊαὐύϊνο ὃ, 406118, οοἰποίάθηχε. Ὑὲ βόπὸ ροὶ ἀ οοἰποίάθηχο ἰϑοϊαΐο (ρου ἔοι ο) 
ΠΘῚ ΡΠ ἀ᾽ Δρρορβίο σι Ὡ ἀϊ ψιθρ11 βρεασὶ Σ' 96 ροἱδοοίοπο πϑὶ Σ δββοοίαψι. 

ΟΔΙ ΘΟ] πιοοὶ 10 ὑ-οβίπιο ἱπα 00. 6118, ναί οὐὰ αἱ οορρίθ 4.4’, οββίδ 11 πυθηθιο 46116 
ΘΟΡΡίθ 1] σα 44 ρἴαθο ἰπ τὰ ἀδίο [1] πιθηΐτθ Α΄ ρίδοθ ἴῃ ὑπ ἄδίο [γ--ἅ--ἰ -- ἢ]. 
Αηκίδαϊίο, ροϊοπὸ ἱ ραμθϊ Α΄ βοπὸ οοὐ, βᾶταππο πα]}} δας ὶ 811 Ἰπαᾶ]οὶ ΘΟΥΤΙΒΡΟΙ ΘΗ ἃ 
νΔΙΟΣῚ αἱ ὁ ῥ᾽ ρυϑηαὶ αἰ ἢ; ἀοντὰ ἀππαιθ θββορα 0 -- ὁ Ξ ἢ. --- Π Ἰπορὸ ἀθὶ ραπί 
Οἱ ἸρθιΡρίδπὶ ΡΟ]Δ.1 τἰβροῦθο ἃ ΠῚ, ...,) 1}, 5 ἱποοπέγϑπο ἴῃ τη Ῥυηΐο 46] ἀαίο [1] ὃ 

λἁ 

ἀπὲ Δ, ... αἱ ογαϊπθ Σ (ἡι --- 1) ... (γι. --- 1) (5 6, βἰ πη] πιϑπίο, 1] ἸπορῸ ἀθὶ ριηίὶ ἱ σα 
ἷ 

ἸρθΙῬΙδηΪ ΡΟΪΔ τἰβρϑῦδο ἃ. Κ᾽; ...,ὄ Τα 5 Ἰποοηΐρδπο ἴῃ πῃ Ῥαηΐο 46] ἀδῖίο [᾽----η---Ἰ.---ἢ, 
γπεὶ 

ἃ ἀπᾶ 77... ἀϊ ογαϊπθ Σ ("1 --- 1)... (πνμ -- 1). 16 ἄπο. νατϊϑίὰ ποιηϊπαίθ 9 ἴἃ Φ, 5] ΜΕΙ 
[ἈΡ]ΊΘπῸ ἴῃ ἀπ ΠαπΊΘΡῸ ἢηϊζο: 

᾿ γ--ὶ 

μοΣ (μι -- 1)... (...--- 1) Σ (πιει -- 1)... (μαι --- 1) 

αἱ Ῥαηΐ!. Τὰ βομηπια 4661] ᾿πᾶϊοὶ ὃ ἀππαπθ πρα]θ ἃ 

᾿ ᾿ γ-πὶ γπιὶ 

μοΣι Ισρι--ἢ τεθον ὭΣ (υ,...---ὶ τὴ (ιμμ--! ΞΞμοΣ (ιι--- 1) (οἷς --- 1).,υ (μι -- 1) (Ὁ. ὃ νῈ 

ΟὔΥδ οἱ ΘΔΙΘΟΙΘΓΘΙΊΟ 10 ἡ-Θβί πο ΤΒΠΡῸ 446118, νανϊοίὰ αἱ ΘΟΙΠοΙάθηΖΘ, οβϑία 11 ὨΠΠΊΘΙῸ 
οἱ μυμῦ ἀϊ ἀπ 5,,, ΡΡΌ80 ϑηύρο (2, ἴῃ ουἱ οοἰποίδοπο ἄπο ριηθ 4.4΄ ἴῃ Βαΐθδ 0118 18 
ἸοῦῸ Θοπρὶπηρθηΐο 8] δρροροὶ ἃ ἃῃ ἀδίο 8)... ἡ, Ρᾳτ6 ϑηδο Ὡ, Β᾽σοοπηθ 16 οοἰποὶ- 

(ὦ γεά. ἃ] π’ 15. ΜῚ Ῥγϑῖιθ, Ῥ61 π᾿ Οββουναζίομθ ὁΠ6 [τὸ ἄορο, αἱ ποίδυθ οῃθ αιϑϑϑ᾽ ογᾶϊηθ βἱ 
Ῥαὸ ἀἰθίθυταϊ πᾶ 6. 60Π ῬτΟοΘαπηθηὐὶ σϑοιπούγϊοἱ 6] δαῤίο ἱπαϊροπάθηθί αι 4.161} αἱ Ἡοπππτθ, οοτη6 Πα 
ταρβύγαθο 11 ῥοῦ, Ῥίβπι μ611ὰ Νούδ, δι ον αΐριο ἀρῖα ναγϊοίὰ φοπογαία ἄα ρὲδ βἰδέοηνὶ ᾿ἱηοαγὶ οηιοσναῇοὶ 
(΄ Ῥοπαϊοομθϊ αἱ ῬΆΙοΥμιο ,, ὑ. ΧΙ, 1897). 

("Ὁ Τριἀοπο ἃ, 

᾿ Ἀ τ-- γ-πεὶ 
Σ; Ἷ Σῴι - 1). (νι - ΤΣ (μι εἰ το 1). (ὐλμρῖ-- 1) [Ξ Σῥη τολλο ρ.-ΞΞ ἡ), 

.-Ὲ 

ἄ611ὰ 4816 81 ἔι 180. 16] ἰθβίο, εἱ ὑχονῶ 16] τηοᾶο βδριιθαῦθ. ΡΣ ἀπ ἄαίο νϑ]ογο αἱ ἡ το] ]ρ]]οαπἄο 
Ἰτ ττν ΠΗ ἅ λ{ν--᾿-- ἐξα βπίτηςς 16. ἄπ Β011116 - ΟΣ 51. οὐδθυυδηπιο [ἢ ἢ ) Ῥτοάουν! ἀἰβύϊαθϊ οοηϑθηθηθὶ οἰαβοιηο ἢ βαύδουῖ ἐαξε ..}} 

αἰβδυθηῦὶ 416] ὀΐρο ηι -- 1. 0η6 ροΐ ἀπὸ ἀθὶ ρυοδοῤεὶ ἀἱ ἃ ξαξξουϊ ομδ δὶ ΟὐξθηρΌΤΟ ῬΘῚ 1] γά]ουθ ἡ, 
ΠΟῚ ῬΟΒβδ Θ58616 ὩΡῚΙΔ]6 δ πιη0 οὶ Ῥγοάουν! ἈΠ] Ορ Ϊ οὐδοπευὶ Ῥ6] νϑίογο ἀΐνουβο {, τἰβαϊθα 44] ῥα ΐο 
686. Π6] Ῥυΐτπο Ῥγοάοῦνο βασθηηο οοπϑδπιθ ἢ. -- ἰ Ταξίουὶ ῬΥΘΒὶ 4118 βιιθοοββίομθ η--- , φι5--- ,..., Ἠμ τ 1; 
ταθηὐγθ ποῖ Ῥυοάουθ! οΟΥΥΙΒρου ἀθαθὶ ἃ] νΆ]ογ ἐΠ 66. πὸ βᾶστδηπο οοπξομμὶ Ἀ--ὶ΄. Ῥυπααθ 11 Ῥυΐτηο 

π-- Ἀ Ἐ ΤΣ ΤΡΝ Ἶ ἃ γ4»-- ΤΊΘΙΔΡΙῸ ἀ611α το] ασίομθ αἱ οὐ] 8᾽ ὃ ἕαθθο ἀ8ο, οοπθίθμο ΣῚ ; ἣ ᾿ 
0 ἐζά ᾿ 

) Ῥυοάοι! αἰ ουθηθὶ αἱ ἡ ἀϊνουδὶ 

λ ᾿ " ᾿ τ : : ἡ λ(ν-τι τῷ ῬΑ αθου! 506 101 π611 Βιοοθββίομθ 70 --- ἴ,...) 7,.- --- Ἱ;; βίσθουηθ, ποίου! πηθηΐθ, Σὲ ᾿ Ι ὲ ,᾿ ὃ ), ΠΑΡ 

ὮΙ Ῥυΐτηο πιθηιῦτο βυι ἀούδο πιρπιδρ]θυὰ 1ὰ βοιητηα, ἀθὶ ργοδοιεϊ ὉΠΒ]ΟΡΪ δα (γι --- 1)... (γεη --- 1) οοὐγῖ- 
ΒΡΟΠ ΘΕ 8116 ΘΟ Οἱ ΠΔΖΙΟΠΪ ΒΘ: ]1οἱ αἱ οἸαθθθ ἢ ἀοοἹ ἱπαϊοὶ 1, ..., ν --- ἴ. 
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4Θη26 5010 οο᾽  ΒΔΡδΠ ΠᾺΠ] ἱ γΆΠΡΉ ΘΟΥΤΙΒροπ θη ἃ να ]ον! αἱ ἐ, ῬΠῚ ῬΙΘΟΟΙῚ αἱ γ----2ἢ; 
ἀοντὰ ἀμπαιθ Θβθθιθ γ--- ἢ ἡ Φ»---ἢ---1, Ῥὸν ἐπι ν--ἢ-- 1 γϑυυθηηο ἃ ΘΟΠΒΙ άΘΓΆΓΘ 
ἱ Ῥαηθϊ αἱ Ω ἴῃ οαἱ ἀννίθπθ ἀπᾶ [8] οοἰποίάθηζα, 4.4΄, ὁἢ6. ὑπ τοίζα ῬΙΙΠΟΙΡΑ]6 γο]δ- 
τἶνα δα ο58ὰ ραβδὶ ρϑν ππ ἄαύο ραμίο; 6 χαθβεὶ Ῥαπίϊ αἱ Ω βᾶγδημηο ἱ α ἴῃ ουἱ ἀννθη- 
ΒΟΠΟ οοἸποίάθηζθ ἰβοϊαῦθ, θρροὶ ἱ ραῃθὶ 4614 Π7,., ἀϊ οοἰποίάθηχθ ἀδὶ 4.8} ΘΘΘΟΠΟ 
τοῦθ ῬυΪποΙρ8 1 ραβδδηδὶ Ρ6] ἄδίο ριπίο. ΠΠ| πσμηθνο αἱ (811 ραμθ! ποη ὃ αἰξνο οἢ6 
Ἰλονα πη 7. γ.- λ}ιΞ - 1 783 1, ἀπο τρῶν μεν 8118 νανϊϑίὰ, δα γ. αἰ ΠΠΘΏΒΙΟΠΙ ΘΟΠ16 Ἰπορὸ αἱ 
Ῥαμβῖ, οοϑίϊθαϊθει ἀΔ 911} Βρασὶ 1, τοϊαύϊν! ἃ 6} βραχὶ Καὶ ἀρρορρίαἰὶ «ἃ Ω, 

[0 ἐμτθβί πο ΤϑηΡῸ, 50 ἐϊ-ς»--ἢ--Τ, ὃ ροὶ ΒΘΙΏΡ]]ΟΘΙηΘηΐ8. ΘΒΡΥΘΈ80. 68] ογἅϊη9 
ἡὴ, γτ-λ, ὦ, γπεῖθ, ᾷ611α. ναυϊοἰὰ ΔΟΡῚ 10) ῬΘΙΔΕΝΙ αἱ Κ΄, ὁη6 δἱ δρροροίδῃο ἃ τῇ 
ἀδίο 8. 

Βιοοβὸ (ἢ: 

γετλτεὶ γ-τὶ 
Θ᾽ 4- Σρ ἡδι, γτ-ἰ ὦ, Ὑ ΞΘ ΞΘ ῬΑ ον νος γα Σ (μι -- 1)... (1.--1]). 

γι 

Οαθβύα ΓΘ] Ζίοη 8, ἴῃ οΪ ΘΟΠΊΡΘ 566 αν, πο γἰβοῖνο δ 5018 1] ῬΓΟΒΙ πα 4611 ἀθίθυ- 
ΤῊΪΠδΖΙΟΠ0. 46] ὨΌΠΠΘΡΟ α΄, Π6] ποβῦγο 50η80, ρϑῦομὸ ἴῃ οϑβᾶ ΘΟΙΡΘΙΟΠΟ 1 ΠΕΠΊΘΙΪ 
ἡ, γῆς «ὦ, Κατ [ἃ οαἱ ἀθῆπισίοπθ 1ΠΊΡ]Π10Ὰ ἃ ΘΟΠΒΙ θυ σίομθ ϑἰπη!] ϑηθα αἱ τα ίθ 
ἴθ 1 ΝῸΙ πο βαθοθδβῖνο βύθθ Π]ΡΘμῚ0 ΔΙ γ6 τ ἰδ ζίοηϊ οΠ6 Ῥθυτηθίζαηο 11] οδίοοϊο 46] 
ΠΕΠΊΘΙῸ αἱ βούζο [ἃ ἕογιηδ ἀθοϊἀογαία. 

81. --- Ιλ οορρίθ Σ Σ', γϑίϑεϊν ἃΡῚ} βραχὶ Καὶ ἀρροροίιϊ ἃ βρασὶ ἀδύϊ γα ανβ. ἐμ ΟΣ 
ἴῃ ὨΠΠΠΘΙῸ 5-Ξἡ, 6 αἱ ἀϊπηθηβίοηὶ, τηϊπουὶ αἰ γ---ῖ, Ἰπάϊοαίθ ἀΔΡ11 ἱπα οὶ, ααδηᾶο 5ἷἃ 

ὧγ 

ἀ τε ἃ Έ ὦ -Έ ὦ 5 9(᾽ --Ξ ) -ο, 

5010 1Π ὨΙΠΏΘΙῸ 2,(ΞΞΞ ἢ -"- ἡ -Ὲ ὦ τ ... - ἡ --- ὁ(ν --- Δ))} νοἱδθ ᾿πῆπιϊο. 
ΘΘομίδιηο. αποδύϑ νὰν Ἰθύὰ οἷο αἱ βραζῖ ἀϑβοοίαιὶ Σ᾿ Σ΄ οὸη πῃ ΒΘΗΘΙΟΟ ϑρδχίο ὦ, 

δὰ γ»---λ΄-- 1 ἀἰπηθηβίοηὶ, 6 ΟΠ Πα πιο ΟἸΠΟΙΟΡῊΙ ἀὰθ ραμθϊ 4, 4' ἀἱ Ὡ ααδηᾶο ρθι 
ΘϑΒὶ ῬΆΒΒΒΠΟ ΤΙΒΡ. ὑπ Σ 6 πῃ Σ΄ δββοοίιϊ 4611α ναγίοιὰ οοὐν, Οἰδοομὸ ἱ Ραμ Α' 
8070. οο᾽ε 6 δἃ οβῃί μιιπΐο Α΄’ γἸβροπάοπο οὐ "πὶ ραηδὶ 4, 16 οορρίθ 4. Δ' βαύϑηπο ἴῃ 
ΠΕΠΠΘΙῸ 1..-[- γ --- 3} ---Ἰ νοῖίο ἱπῆηϊδο. Ν6 11 Ἰπβίθιηθ 46116 ΟΟΡΡΙΘ 4 Α΄, 86 1Ξ1, δὶ 
ἴσον ὑπᾶ ναγὶϑίὰ, ΔΛ, αἱ ἀἰπιθηβίοπθ 72.τ- 1, σοβύϊ δα, ἄδι οοἸ πο ἄθηζθ, 616 5000 1 ραιπθϊ 
ἴπ οαἱ ΩὩ. 5θοδ [ἃ ναγϊοίὰ ἀοὶ Καὶ ρἰὰ ἀρρορρίαί! ἃ Ὡς γον ὅς. ὈΙ οοἰποίάθησο ἰβοϊαίθ 
ΠΟῸΠ 0 ΠΘ 8010, 80 Ρ]] Βραῖ (),,, ..., Ὡ;, ἔᾳγΟΠΟ αβϑβϑαηθὶ βϑηθυοδηηθηΐο. --- [6 οοἰποῖ- 
ἄθησθ ΠηΒΠΟΆΠῸ 46] ὑαύίο 56, ὁοπθ ραὸ ἀδναὶ, 1. --- 0. ; 

Οοπβι ἀθυίδπιο ἀδρρυΐπηδ 1] οᾶ80 Ῥἱϊι ΒΘηρ 166 ).,-- 0. Τῤον απο ἢ 
4618. ναγίϑυὰ 4651: 7) τοϊαὐίνὶ Δ Ρ11 βρεξῖ Καὶ ΘΡΡορβίδαίὶ ἃ ὥ;, ..., ὥ,,, ἀρτδρ]α ἷπ [6] 
ΟδΒ80 1] ΠΙΙΠΊΘΡΟ ἀθο]᾽ βραχὶ 7, δια αους, 1] 18] πυμηθῦο ποη ὃ αἰΐρο, ϑυϊἀθηξθιηθηΐθ, 56 
ὭΟῚ 11 ΠΌΠΙΘΙῸ ἀθὶ Καὶ ἀρρορρίαὐί ἃ Ωγ, ...,ὄ ὥς. Ἡαηαθ. 56 ΞΕΙΘΣ ἦγ 

ἡὰν ἀν νον ὦ, ποτ γον, ἐπε ἢ Ξε [ὴν ᾧ; ἀρ τ τον;  ΈΞΞ ΠΝ Ὁ 

(Ὁ Ῥέμβπι, 16 οοὐηοϊάργισο, 666. --- Ε᾽ πούϊ 616 μ6 118 βουιθοὶα 46] ἐθβίο, ῬΘΥ τϑηάθυϊα (6110 βύθββο 
ἀΐρο ἀἱ αἰύνθ οθ ὑγουθυθηιο μοὶ, δἰ ὃ βου ξο 7 ΑΞ ἴανοοδ Ὁ ΠΗ: 



110 ΡΕΑΝΟΕΒΟΟ ΒΕΥΕΕΒΙ 50 

Οαβουνίδιηο δποογ8 606 86 ἴοϑβθ 8 ξξα ἡ ἀονγθῦΡ6 οουΐο ΦΥΘΕΒΙ: 

ΙΞΕΞΣ ΞΞ νον Ξε ἢ, Ξε ν --- ἢ -- Ἰ. 

Τηΐαυϊ 56. ο]1 βραζὶ ὥς, ὅδῃ, ...» ὅδ, ΠΆΠΠΟ δ ΘΒΒΘΙΘ, Θ01Π6 81 ὃ Βιρροβίο, αἱ 

αἰπιθηϑίοπθ παΐπορο ἀϊ γ -- ἦ, οἰδβοῦπο αἱ θϑϑὶ ἱπιρορτὰ πᾶ α816]10 οομαϊζίοπθ αἱ Καὶ 

ΡΟ σὺ δα ἱποοηπύραιϊο; οτὰ αὐθβὺδ φοπαϊσίομο ποὸη ροὐτὰ 5561 0Π|6 50110]}106, ρἸδοσμὸ 

ἱ Κὶ ϑομὸ οὐ, 6 αὐϊπάϊ ορηῦμο ἀ051}1 βραζί βυδάθυ! ποη Ῥοὐτὼ Θβθθῖθ ΠΊΘΏΟ 06 

,γ»-..ἢ!-ἰ γοῖδθ οβίθθο. 856. 8 --ι ἡ βιὰ ρϑγοϊὸ βοἀάϊβίανα ἰδ οοπαϊχίοπθ 7, Ξε ῦ, ὁ ἴῃ 

ΘΟμΒθρθηΖδ, Βϑγὰ: 

ΤΣ ΠΆΡΕ μὴ ἐπτ 
ἡ ἐν ἐργοννγ ἦρχ ΞΞ ἡ ΡΝ ΝΕ Τέλος 

Ῥοηβίδιηο οἵἃ ἃ] οᾶθο ἡ.» 0, 6, σοηβοηι θη θηιθηΐθ, 95«-.ι. Ῥαῖο ὑπὸ ϑρᾶζίο 

[᾿ --- 2.-- 1] ἀϊ Ὡ (δἰ ποῦϊ οιθ ἴὰ ὁοδδ μὰ 86η80 ρογομὸ ἢ ἡ, -" 1) δὶ Ῥγοϑυθιπο 16 

δορρίο ΑΑ' ἄδ 4116}10 5ορτᾶ ὑπὸ βρσίο 0819 ῳ! (ἀϊ ἀϊπηθηβίομθ 1, -1- 7 -- 2} --- 1). 

Τνὶ ἄνέθπιο, ὁοπθ ρῥγοϊθζίομί ἅ61190 οορρίθ «4.4΄, οὐ γι ΘΟΡΡΙΘ Α,.4.{4. ὁου ἀπ 

γαυϊοίὰ αἱ οοἰποίάοπζο Λι, ργοἠθσίοπθ ἀϊ ΔΛ; 6 19 τοῦψθ Ῥυϊποῖρα!!} τϑαῦϊνο δὶ Ῥαμῦὶ 

ἀϊ Διὶ βᾶγαππο 18 ῬΡοϊθσίομὶ 46116 τοῦθ ῬΥΪ ΠΟΙ ΑΙ] υϑἱαθῖνο δἱ ραπύϊ αἱ ΔΛ, 16 811 αἰ τη 

βομὸ οὐ" ὅπ 1 ρο᾽ ορῃὶ ραπίο ἀϊ Λ᾿ 6 ἴουιπδπο ὑπ 56118. Π6110 5..οἱ ὑυϑοοῖδ, θὰ ( 46110 

βραζίο 1) γϑίαῦίνο δι θ880 ραῃΐο. Ἐρροΐ πο|18. γατοὐὰ αἱ ὁορΡὶθ 41 .4΄ οἱ βᾶῦϑηπο 49116 

οοἰηοίάθησθ ἰβοῖθῦθ, ἰπ παπηθεο αἱ ὑΐι» ὧμν .... ἴον 7 στ ἢ, 0} το δ ἰι, ΘοΡΡΙΒροπάθηθ! 8116 

τοῦθ 44’ ἀρροβρίαϊθ 81 ὀθηῦτο ἀΐ ῬῃΟ]ΘΖίοΠΘ. 

Ἡ πὸ 46116 οορρίθ 1.4’, ἢ οαΐ ραμΐο Αἱ βίδθο ἴῃ απ ἀδίο [1] τιθηΐγθ Α΄. ρἴβοθ 

ἴπ απ ἄδίο [ἡ, - γ --- 2 --- Ἰ ---ἶ, ἀρπδρ]ῖα 1] πο 46110 ὁορρίθ 44΄ 1] οαἱ ρυπίο 4 

βἴδοο ἱπ αη ἀαίο [ἢ ---). -Π ἢ τηθηῦγο Α΄ βἷδοθ ἴῃ απ ἀδίο [»" -ἢ ---ἰἽ ---- ἢ]. -- Βίσσοταθ 

ἱ ρα ΔΑ’ βοπὸ οοὔ» 856. πο γορ]ϑιηο οὐὔὐθηθιθ ἱπᾶϊοῖ πῈ}}} ἄονυθηιο ΒΌΡΡΟΥΓΘ 

Σ᾿ ἘΦρταα Ξε Δ, ΕΑΝ ΞΣ 1. ρα Τῷ ααυϊηᾶϊ 0 5133}. --- ΠΠ Ἰυορὸ ἀοὶ ραμθ ἱ ουἱ Ἰροῦ-, 

Ρίδηὶ ροϊδνὶ τἰβρϑῦθο ὃ  ὶ, ...» 1} ἱποοπύτϑμο {1 ἀαίο [ἢ -- ἡ, - 1] ἴῃ απ ραηΐο, ὃ τη 

Μ,--, κεἰ αὶ οταϊπθ Σρι-- 1)... (νυ, 1); 6 1 Ἰίορο ἀοὶ ῬαΠΌΙ ἱ οὰἱ Ἰρορρίϑηϊ ΡοΪδῚ 

υἰθρϑύῦθο 8116 ἤοσιαθ Ζῆν ...» Μη, 5 Ἱποομύταπο ἴθ ἀπ ραπίο 46] ἀδίο [»---λ ---ὶ ---ἰἷἶῖ 

ὃ ὑπ ΓΝ, ἀϊ ογάϊπθ Σύ - 1)... (μι --- 1). Θαοθύθ νϑυθυὰ 9 ἴὰ ναί ουδ ἀ᾽ ογαϊπθ 

γὴν ἔργ μον ἦεν Ὁ τττ ἤγνον Υ τπ Ἀ}' ὁ. ἀϊ ἀϊπιθηδίοπθ 7., ἰ0060 ἀοὶ ραμῦ! ἀ] οοπίαύνο 5 Φ 

οὶ Καὶ ἀρρορρί δι! ἃ ὥη, ...» (δι,γ7. ΘΠ ΟΟΠΆΠΘ ππ| ΠΌΠΗΘΡΟ Πηϊΐο: 

᾿ ΤΞῚ 

μ{' Σῴι ΞΕ (ἢ πρ τ ὋΣ (μι --- 1)... (μι τ 1) 
ΜἘῚ 

ΟΣ ΟΑ ς ἡ ΣῊ ἀν πα ΕΗ 

4ϊ ραμπθϊ; [α]9 ὃ 1 ἐτοβίπιο ἱπάϊοο 4916 ναγὶϑυὰ αἱ σορρὶθ 4, 4'.. Βιοομὸ 1ἃ βοιητηδ ἀθρ]1 

1πα]οἱ ὃ: 

ΤᾺ ᾿ ει 
ἘΣ: ἰὴ μή τ ἢ, γι δ} Σ (μι -- 1) ... (νν»,--ἰ --- 1ῚΣ (μι --- 1)... ῥιι..--ἢ) ἘΞ 
0 

μεὶ 

ταὶ 

βϑε  ἐγέργογ ον Ξε τ λυ ΈΞ Σ (ι --- 1) ... (η;,-- 1). 
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ΤῸ ἐπθϑίτηο τϑηρὸ 46118. ναγὶϑίὰ αἱ οοϊποίαθηζθ, οββία 1] ΠΌΠΙΘΡῸ ἀθὶ ραῃδὶ αἱ τὰ 

ἀαΐο [1] ἴπ ουἱ οοἰποίάοπο ἄπθ ραμῦ Ἅ4 .4΄ι ἴῃ ταοᾶο 6Π6 18 ἸοΥῸ σοῃρὶπηρϑηΐθ ἱποοηἐγὶ 

πη ἀαίο [1. -ἰ γ»--- 2η---Τ-- ἢ], ροϊομὸ Λι ὃ αἱ αἰ] ΘΠ 5016 2.---Ἰ, βαγὰ ΠᾺ]110 568 ἐς γ---ϑ; 

86 ῬοΟΪ: 

γ--- Ὧ}, Ξ 13}, - Ὑ τ ἢ, ---ἃ, 

πρτδρ]θτὶν 11 πΠαμηθΓῸ ἃθὶ ραπῦϊ αἱ αὶ ἀδίο [ἢ --- 7, -ἰ- ὁ] ἴῃ οαϊ οοἰποίάοπο ἄπθ ραηῦϊ 4. 4’ 

ἴπ συΐθα, 6Π6 ἴὰ Ιοῦὸ οοπρίαπρθηῦθ ἱποοηὐ! ἀπ ἀδίο [ν --- ἢ --Ἰ -- {], 1] απ18] ΠαΠΊΘΙῸ 

51 νϑᾶθ ϑ 100 πὸ ΘΒΒΘΓΘ Αἰὑγο οἢ6 1 ΟΓαΙΠΘ ἡ ἦν, ἦ5) ..... 7,», ἢ τ ἡ. τ ἡ, γττ- ἢ, κὐὐ  γ τττῦζι 

6116 νατιουὰ, ἀ6 511 1) τοὶ αὐϊνὶ ἃ6}1 βραζὶ Καὶ ἀρρορϑίδεϊ ἃ ὥῃ, ..., ὥς, 6 81] ἀαΐο [ἢ --- Ὁ- 1]. 

Τὰ ᾿πῆπθ ἰὸ (7, -᾿ » -- 2} -- 1) -θβίτηο γσϑηρο, ὁμ6 ὃ 1 ἼπΙθΟ ποὸη ΠᾺΠῸ αὐϑηᾶο 7, ΞΞ 1, 

ὃ ἴῃ ορηϊ ὁᾶ80 ὑρτι8}0 ἃ 

᾽ ᾽ Ν . " ͵ ν᾿ Ἢ ᾽ ν » ν ἡ δι; ἴργ ὦ ὦ ΞΞ Ἀν δ γΞ ΚΤ ΥΞΕ γι, ἐν, ΠΕ ΤῊ -ΞΞΉ. -- 0 ν-Ξ ἢ ΔΎ ΞΞ ὅτι. 

56. Ῥοπίθπιο ἢ --- 7, -Γ ὁ ΞΞ ἐρεῖν ἀονγὰ ἦ,μι νϑυῖαγθ ὅδ 7 -- ἦ --- ), ἃ γ --- ἢ --- 1. 8 

ΦΥΤΘΙΊΟ: 

γπ-λ-τὶ 

ΤᾺ} τον πη ν  ΠΉ Ρ αι ΚΣ πεν Π 11 ΞΞ 
ΡΩΤῸΣ 

γ-ποεὶ 

Ξε δι, ὅρη υὐνν ὅς, Ὁ τττ ἶνγ νον, Ὑ ππὸ ΠΣ (μι -- 1) ... (ον, ---- 1). : Δ 9 

82. --- ὃ6 5--31 [ἃ το αζίοπθ ρυθοθάθηΐθ, 6 1᾿ ὁββθυνϑζίοηθ ΟΠ. ΘβϑιΤΊΒοΘ 1] ο850 

2.-Ξ-ΞΞ 0, οἱ ρουπιθύξζογδημο ἀϊ Θβϑρυηθγθ ἱ ΠΕΠΙΘΙῚ Ὑ ἦι, --- ἢ, ...5. 2. τ-τ- ἢ [1 66 ΘΟΠΊΡ ΟΠ 

ΠΘΪ 19 τῃηθηργο 4611. (1) (πη 80), ἱπ ἔππσίοπθ ἃθὶ πυμηθη ἡ ἦι, ἦς, 7) ---- ἢν, ....00ὕ τ- ἦι, 

λὰ,γ τ ἤρννς γι Ἀ1Π 6. ἀθρῚ] ογαϊπὶ 46116. 1΄, Τὰ τιθαθβίπηδ υϑ ζίοπθ (2), ἸηΒ1ΘΠ16 81]᾽ ο5- 

βουυδζίοπο τοϊαὐΐνα 8] ΟΔΒ0 7, ΞξΞ Ὁ, ῬΡῸΡ 8 Ξε 2 ρϑυπιθίζοπο αἱ θβρυϊηθθ 1 ΠΌΠΊΘΙ 

γΐν ὦ, γτττ ἢν, ον, τ τι ἴῃ Ῥαπχίομθ ἀδὶ παπηθτ ἢ ἐν, 5» 5,7 --- ἢ, ..., Υ --- ἢ {ι, 461 ΠυπηΘῚ 

γὴν ὦ, Ὁ τ ρνω, Κ τ Ἀ΄ 6. ἀθρ] ογάϊηὶ 46116 1΄; 6 ααϊπαϊ 51] ΒΒΡΓΆΠΠΟ Ὁ ΠΟΠΘ ΘΒΡΥΙΠΊΘΙΘ 

ἱ πυχηου ὑὐι,} --- ἢ,.... 5 τ ἅ{ι ἄθ11α (1), ἴῃ ἑπηχίομθ ἀθὶ παπιθ]: 

ἀπ ϑῇ ἩμΗΣ ἐασλη να γον Ἔ ΩΣ  χ  ϑδδὰ ἘΠ ΣΕ 
ὴνγ τ ἢ, τ ΞΔ} γᾶ, ν ΞΕ ρα τε ΚΕΝ γὴν ἐξ τς, ΚΞ, ον τ στ 

6. ἀθρῚ1 ογάϊηϊ ἀ61160 1. Οοβθὶ ῥγοβθριιθπο υἸβοιθπο δὰ ΘΒΡΡΠΏΘΙΘ ἱ ΠΌΠΊΘΡΙ 

Σὰι,} τ ἢν «ον, Ὁ τι τι ἴθ Ῥαπζίοπθ ἀ6611 οΤ ΙΗ]: ὃ 

,; ᾿ ᾿ " Ὧν Ἂ ᾿ »» ΡΣ ΉΑΙ ᾽ Ἂ . ἡ, γ ταν γ ΞΞ ἀπ αν, δ πος ὅκος, ἢ Ξε ἢ, γΞ δ, γδρὴ ὕρξε ει οξετν 

6. ἀ6ρ71: ογάϊηὶ 461190 1. --- Ουδηΐο ΡοΪ δὶ πυμηοτΐ ἡ ἐιν ...» ὃμ--.9. ὅν αν Ὁ --- αι ἰὼ (2) Ρ6Γ 

ϑ-ελ--ἴ, 6 ἴὰ βοιδα οβϑθυνδζίομθ ἀυϑηᾶο 0556 ἦι ΞΞ Ὁ, 11 Θβρυίπιομο ἰῃ ἔπη Ζίοηθ 

αἱ γι)... ἡμαν Υ τς {΄, ἀΘΡῚ} ογαϊπ! 46116 1, 6 ἀϊ ἢ ὁ, ...., ὑκ[ι ονθ δαύδθ 19 ἐ ΒΟΠΟ ΤΗΪΠΟΙῚ 

αἱ γ--- ἢ. ϑίοοοιιθ ρἱὰ 5ὶ ὃ νἱβῦο ο[6 ὁ ιν...» ὅμ {ι ΞΞΞ ὁ ἦι γ «ον ὐρ ζ΄, 1 ΘΟΠΟΙ ΠΒΙΟΠΘ 1 ΠΌΠΙΘΡΙ 

δ τ λ, ΡΞ Νι 81 δδρυίπηθγδππο ταϑαϊθηΐθ ἱ ΠαπιΘεῖ ὁ ὅλ, ....) ἦν τ λι γπτ 

Ὧν «νν ἡ αὐ Ον 6. Ὁ Ξε 1, 2, ..., ἢ 6 16 ὁ αβϑύπποπο ὑπῦθ! ἱ ῬΟΒΒΙΌΠΙ νϑ]οσὶ σουηρα  Ὀ1}1} οοἱ 

Ἰορϑπιὶ 616 ἸουῸ ἱπιροπθ 1] γαροπδιηθηΐο ἀθὶ πὶ 90, 51. 
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112 ῬΗΕΑΝΌΟΒΒΟΟ ΒΕΨΕΕΙ δῶ 

Ογαχίθ 411 (1) 51 ραὸ 8]|1οτὰ φοποπᾶθνθ: 

1 πιρμογο ἃ ριιὸ ὁϑργ νον 8ὲ ἑη' Κιιφίοηο βοϊίωπίο ἀλ ὁαγαξίογὶ ἀΐ Φ 6 ἀοσίὶ ογαϊρὶ 

ἀοίϊο Ἐ', 

Νοὶ ηἰ βϑριιθηθὶ 51 ἀδυὰὶ 1 οἴουξίνεαι. θβριθδδίοπο αἱ ὦ. 

358..- Νο]]α οαργοβϑίομο αἰ αὶ 4611 {π816 5ἱ ὃ ρυοναῦδ οὐδ 1᾽ Θϑ᾽ βύθῃζβ,, ΘΟΙΠΡΆΙΟΠΟ 

ον! ἀοπίθιπθηξθ οοπιθ οοοίβοίομο! 4601] οὐαὶ ἢ ἐν, ὦν, ...» ὧν Ὁ τ ἢν νον, Υ π Ὁ 1 Ἰ παΠΊΘῚ 

8ι(1 τες 1, ..., ἢ. 1), 11 οἰπιθοῖο 5. ᾿παϊσαπᾶο 1ἃ Βοιηπηδ ἀδὶ Ῥγοδοῦν! ΟἹ π1-τ 1... πρρ.1-- 

φοΙηθπαῦθ 56 πη} οϑιηθηΐο δα ὦ δὰ 1; οἱ βαγὰ οὶ ὑῃ ΟΘΡΟ ῬΟΙΠ που ΐο οοδϑϊιϊθο 4851] 

οὐάϊηΐ ἢν, ἦν. ἦρν τ ἢν ων {{ 6. ἱπάϊροπάθηθο ἀδὶ παπηοτὶ Βασαοίθ!; 6 ἰηῆπο 1] οοοίῇ- 

οἰδπξο ἀϊ 8, (βοιατηα οὶ ργοάουθ! αἱ ηι --- 1, ...» ἡ, ττ- 1 ΘοπΙ δἰ παῦθ 561 ΡΠ] ΟΘπηθηΐθ 

δᾷ ἢ δᾶ ἢ) βατὰ μὸ Ξε ἡ γ --- ἧ,..... ὃ -τ 1, 

51 ἐταλία. δηχίναϊίο ἀϊ νϑᾶθῃρθ ᾧθ]6 ὃ 11 ρο]ποπῖο ἴουτπαῖο ἀρ] ογάϊπὶ 

Σιν ν, ἔργ Ὁ τα ἄγ νι τς ἢ 1΄, οθ πιο] ρ] σα, 8,1 ΡῸΓ ἀπ΄ ἀδίο, νϑ]ουθ αἱ ἰ. -- ΒΙ5ο- 

δηθὰ, ρ6 ὑπῦ! 1 ῬΟΒΒΙΡΙΠ νον ἀϊ ρ, ὁθοαρθ αιθῖ ΠΌΠΙΘΡΙ ἡ ἦι, .... ἦν» 7 --- ἢ, Ἰλη 

Ῥϑὶ αιδ]! 7, (εξ ἡ - ... τῇ ᾧ τῇ ἡ --ορῷν --- 1)} ἀρπδρΊ]ῖα ἢ --- ἰ, βἰϑοθιιδ, ΘΟΠΙΘ ΡΠ] ον 8] 

4611α ἔουτποϊα σθηθρα]θ (2), οστΐ παμηθ 10 46] {ΐρο ἡ ἐν, ...» ὑρ» 7 τ ἢγ ον {΄ το ΠΡ] θὰ, 5, 

Τοντὰ ἀπηατιθ ΘΘ5Θ ΓΘ: 

ἦρ" 

ἢ Ε΄... τ ἡρξξρίν --- ἢ --οὸἂὶ, 

οϑϑίδ, β8ἰθθομθ ἡ ξεν ---Π τ ὅν... ἦρξεν τσ τος ὅν (ὅν... Ὁ, 1), ἀονγὰ Θββθθ 

Δι ...- ὁ ρξξῖ, ἢ ομθ ὃ ᾿ππροββίθ! 19 50 Ὁ» .; αυϊπὰϊ ἰπὐαπῦο 5}. 

ΤᾺ] πιοᾶο 00] ατ19. 8ἱ ἴογπια 1᾿ θϑρυθϑϑίοπθ αἱ ὦ τίβα!θα ΡοΪ ο[19 511 ογάϊηὶ 

τι γον ἐρυ  τττ δρνν Υ τε ἢ 1' οἢθ. ΘΟΠΡΘΠΡΌΠΟ π᾿ ὨΠΠΠΘΙῸ ἰπηρα! αἱ ὁ (το αὐϊνθ ἃ 

ϑραζὶ Ὡ;,,,...ὄ 4] αἰιποηϑίοπθ ἱπίθυϊονθ δα 7 --- ἢ), ὁοπηρδίοπο οοη οοο Ποϊθηῦθ πθραῦνο 

8. 4.611 οἴ. σοῃμ θῃρΡΌΠΟ τ ΠΠῚΘΙῸ ῬΘΡῚ ΑἹ ὁ ὁ0η οοοἰοϊθηΐθ ροβίθϊνο. Μ8 ἀππαὰθ ἢ] 

ῬοΟΙποιηΐο ἰουπιαῦο οοπ 511 ογαϊηὶ ὑ τ, ...» ἦγ 7 τττ ἤν νυν Ὁ τα ἢ {΄, 11 χαδ]6. το] Πρ] 1ο8 

8..-ι) 58: 

(--1}}{}»-}-1,γ-ελ--ὶ,...γ-τλ--ἰ, γε. 

ΞΙΣ ΣῚ να οὐ γτ ἤγυ: ΠΕ ΞΙΙΣ ὙΠ. 

γ::-}{. Σ γ.,..Υὐιγγπτῆ, εν θπῈ 

ἢ, 0 - (--1}}}}γ,---ἢ---ἰ, γπττῆι,,..,γ---ἶ, 0], 

ΟΥ̓́Θ 1 ΒΟΙΠΙΠΊΒ ΟΙΊ 51 ϑϑύθπαομπο τἶβρ. 8116 ΒΟ] αΖίομὶ 46110 Θαπδίοηΐ: 

ἐ-Ἐ..τΕῦν ὑξε(ἐ--1)00--Ἱ)--ἶ,..., ἀπ... -Ἐ περίν---Π)---ἶ, «νυν δτε ξεεδ("---ὐὴ)---ἰ (ἢ). 
Ἶ ' 

Απδορϑιηθηΐθ 5] νϑᾶ8θ οἢ16 1] ρο]]ηοπηῖο ἔουπμαῦο ο0η ΟἹ] ΟΡΑΙΠΙ ὁ ἐι,...γἶ,ν}"---ῖι,... { 

9 ἱπαϊροπάθηΐθ 48116 8, ὃ 

(-- 1)}1}γ-τλ---,..0ῳγπτλ---α ΄-Σ γν,...,ὑμαρ-τλξ  - Ἐν -ἘΠΓΕ  -1)}}}0},0.. 25, γ-τεῖλις...0], 

1 ΒΟΙΏΠΒ ΟΊ Θ5ΒΘη0 Θϑύθϑὶ ἴῃ τηοᾶο δηδίορο. 

(ὦ Ονὰ 6 16] πύταθτο βσοοβδῖνο ρϑυ]αηο ἀ6116 βο]χίοηὶ 46116 βαδἀρύξα δαπδχίομὶ 58᾽ Ἰηθθπἀθγὰ 

Αἱ βοϊαφίομι ᾿ηὔθυθ 6 Ῥοϑιθνθ, ΠΟῺ ΒΌΡΘΙΟΥ δα 7" --- ἢ -- 1, Ῥοὺ 1ὼ ρίθπα ἰπὑ6]}1ρ1 1110ὰ αἱ αὐδπίο 8᾽ὃ 
Θβδυτηαῦο Π61 ὑθβίο, οθθουυθ πούδυθ οἢ6 1 πηΐθα, ΒΟ] ζίου 6 (1 στη 6.1 ἰπύθυ 6 Ῥοϑι εἰ νὶ ταϊπου! αἱ γ -- }) 

4611 ϑαπαζίοπθ ἐς -τ ... -[ ἡ Ξξε 1{γ" -- 1) το ἢ ὃ ἡ Ξξξ ἡ τξξε,.. Ξξξ ἠϊ τὲ γ' --τ ἢ -τ- 1. 
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84. --- 51 ταρργθβθηῦὶ 01 1 [Ὰ Θοπαϊχίοπθ ρϑρομὸ ἀπ [ἡ] (6110 5, ἱποοπίγὶ απ 

ἀαίο [ν --- ἢ -Ἐ 1-- 23] βϑοομᾶο ὑπὸ [1 --- 1], ὁοη. δὶ 18, οοπαϊΖίοπθ Ῥϑυομὸ ἀπ [ἢ] 8] 

Δρρορρὶ ἃ ὑπὸ [ἐ] ἀαίο, 6 ὁοῃ Ὑ 8 Θοπαϊσίοπθ ρορομὸ ἀπ [1] βδ8 ᾿δηρθηΐθ ἃ Φ ἴῃ 

δαΐβα 6116 11 ραπίο αἰ οοηὐαῦδο οἱδοοῖδ, ἴθ ἀπ ἀδίο [γ᾽ -- 1]. Ηϊαπάδπαο 8118, ἀοἢπίχίομθ 

ἀθὶ πυμηθυῖ μι; ...7 μλν 7 ἦν...) ὅπ ἢ, 0 {{| ἀνυθῖθο: 

ΠΑ ΠΣ ΟΣ ,; ΝΑ, ἰδβδυθοξς 
μι ΞΞΞ Υη.--ἰϑλ,ιν Ὁ ΡΜ πετν, 

Αρρ!οαπᾶο 11] ργοσθάϊπηθηθο τἱοουυθηΐο ἱπάϊοαῦο 48] ρροῦ. ῬΙΒΕΙ Π6118. 25 46110 Νοὺθ 

οἰδαῦθ 5151} βραζὶ βϑοϑηῦὶ (ἢ) δνυθιιο: 

(α) ἀν, 35 ἂμ αἿΡ τ-π ἢ πε τς ρ εἰγ τ λτεοἘ .τὮ 

Ἔν Ἐ{-1)}}5Ὲ-}- 1|7γ-|}-- ΞΕ] -Ἐ {- ἡ)» το --ἰ, 

τηθαϊαηΐθ ἴὰ 4889, ΒΒ ]6 πο. ἃ. γΆ 011 5ΘΠΊΡ01Ὸ Ρἱϊι 410] αἱ 1, 5 1Ἰηδα1809 18 ΤΌΥΤΊΟΪΆ, ΡΘΠΘΙ ΔΘ: 

(α) αι ξεὴν τ ποῖ --  Σ δ} ξς ἘΡ 
ὶ ως δοιὰ : ει ν,,» 

ἜΘ ΟΣ  ΞΞΙ 5: 9 τ ΒΞ ἘΞ Ὁ; 

ΟΥ̓Θ ἱ βοιημηϑίουϊ δἱ οϑύθηοηο τἰϑρθυθ ναπιθηΐθ 8116 ΒΟ] αζίοπὶ 416110 ΘαμδΖίοηϊ: 

ἃ - ὃ -Ἐ .ὦὕ. -Ή ἐμὶ ΞΞ ( -- 1) (ν ---- ἢ) ---Ἡἰ, 

ἐρόθθητε ἐπ υρενα τ 

7 να! δὰ 41 ααοθῦα ἔογιηοϊα βαγὲν ργοναῦα, ααϑηᾶο, δπηπιθϑβα δ, γϑτᾶ, 856. Π6 ἀθ- 

ἀυγτὰ 1᾿ αἰύγα: 

Ὧ ροιορΡ ρρέρπ ΠππΣ  ἔορΠ {Πρ τ Ν᾿ 

ΟΥ̓́Θ ἱ Βοιμτηϑίοῦῖ 51] ϑϑύθπαομπο υἶβρ. 8116 ΒΟ αΖίοηὶ 4161160. ΘαπδΖΙΟΗΪ: 

ἢ - ὦ. -Ὲ Ξε 1(ν --- ἢ) ---ἰ τ 1,..0ἱν ὦ τΆ ὦ Ξξξε 2(υ --- ἢ) --- -- -, 

Οοπιθ. υἱοναϑὶ ἅ8118 τϑ᾽αζίοπθ (α), ἔθηπθπᾶο οοηΐο 4611 (α"), ἴῃ ἀλ,..ι ἱ Ργοαουθὶ 

41 1-Ἐ 1 ἰαὐθουῦὶ 46] προ Υἐ{ 5ἱ Ῥόββοῃ 8010 οὐὔὔθπθιθ 4] ργοδοίίο α;,, 7}. -- ἢ ---Τ ἰ, ὁ 

Ῥυθοϊβαπιθηΐθ ἄδ αι16] ὑθυτηϊηΐ αἱ ἀην} 616. σοηθθηρΌπο ἐ ἔαύθου!; βἰθομὸ αἱ ὑθυτηΐπὶ 60 

1-Ἐ 1 ἑαθθουϊ ἴῃ ἀνιει οὃ βοϊύδηΐο ἢν" -- ἡ --- 1 ἘΠῚ 1 ὑθγπαίηὶ ΑἹ 1 ἰαύθογ! οοπύθπαθι ἴῃ ἀὐ, κει 

ΒΪ ῬΟββοη ἄΥΘΓῸ βοιῥαηύο ἀδ] ργοάουθ! ἀν 7" --- ἡ -- Τί, -- αν αν ---ὶ --- 2[, 6. Ργθοὶ- 

βδιηθηΐθ ἀα αιθὶ ὑϑυτηϊηὶ αἱ ἀὐ,ι 66. ΘΟΠ ΘΠΡΌΠΟ ἰ--- 1 [αὐθουὶ, 6 ἅ8ι 4116111 ΑἹ ὦ;,,.-ι 0Π19 

ὯΘ ΘΟΠἐΘΠΡΌΠΟ ΡῈ8 ἐ---1. Παπαιθ [δὰ Βοιητηδ ἀϑὶ ὑθυτηΐϊηϊ ὁ0 ὦ ἔδυθου! 1ῃ ἀλμεῖ ὃ 

ἢ ὥ ἔρος γ» Ἢ 1- ὰ --ΟἰἸ Σ)άξων αἰ Πγπτ πεῖ {-Ε}ν»-  -ο]ιιπ|}»- - ἢ - 2}], 

οὐ {| βοιημιδίουϊο 5] δϑύβμθ 8116 βοϊαζίομὶ 4611 θα παζίοπθ ἐ,-Ἐ-...- ἢ. τε ([----1)(υ---ὐ)---ἰ. 

(Ὁ 81 ποὺϊ ομβ 1] ρτοοθάϊπηθαΐο ᾧ οἱ δἰ] αἀϊδτηο ποῖ ΥΊθοΥτΘ 8118 ΘΟΙΒΟΥ ΖΙΟΠ 6. 46] ΠΌΤΏΘΙΌ. 

ὅβαιε Π. Τομ. 11]. » 



118 ῬΕΒΑΝΟΈΒΟΟ ΒΕΨΈΒΙ ὅ4 

Οὐ8}1 β0πὸ 16 βο]αζίομὶ 4611 ΘαμδΖίομθ ἐν -ἰ- ... -[- ὧξεξ {(γ --- ἢ) --- ὦ --- 1 γοϊαύϊν ἃ] 

ῬΕΐμηΟ βοιημηδύουῖο Οἢ6. ΘΟΠρΑ 506. η6118. (α΄) Ὁ 

ΒΙοθοΙη9. ἦι Ξε τ -- ἢ ---- ἡ) (35 1), 6 ἱποιῦτϑ ὦ, -Γ ...-Ὁ ἡμι Ξ(} -- 1) (ν --- ἡ -- 1) ἀοντὰ 

ΘΘ5616 ὅ᾽, Ξ 2, 6 αυἱϊπάϊ ἡ Ξε νυ -------ἴ,ν ---ἢ --- ἢ. 858 ἡϊξεεν τ ἢ ---, βϑγὰ ἐϊ -[- .... 

- ἡ. Ξξ ({--- Ἰ)(ν -- ἢὴ --ἰς; 86. ροὶ ἐμξξξεν --ἢ ----ὦ βϑαγὰ ὦ -...- ἐμ ξεε({--- 1) (0"----ἰ ---) 

8 αυϊπᾶϊ πΘοθβϑδυϑπηθηῦθ ἡ ΞΞΞ ... ΞΞΞ ἐμ ΞΞΞ γ' --- ἡ -- ἴ. 

ΤΙβαμο 4611, (α) 6 46118 (α΄) 51 σίυαπρθ ἀσπαὰθ 8411ἃ ΟΟπο αϑίοπμθ οἷ6 1 ὑθυ πὶ 

60 1 ἐαὐθουὶ ἴῃ ἄμμε ἀθπηο Ὁ] Βοπητηδ --- Σ δ 1 ... ἐμ αἰ γι {7). ονθ 11 ΒΟΠΙ ΠΙΟΤῸ 5] 

ϑβϑύθῃθ 8116 βοϊαφίοηϊ 461] θαι Ζίομθ ἡ -ἰ- ... -[ ἐξ ἐ(ν ---- ἢ) ---ἶἰ---ἰὶ ΟΟΒὶ ργοδθριθηᾶο 5] 

σἴαηρο ἃ ρ᾽ αδυϊοανο ὑαθοϊ 1 ὑθγιηῖ 46] 29. τηϑπὶῦγο 419118 (α"). 

ΜοΙΡΙΙοθμο 5ἰμη ΟΠ] οϑιηθηῦθ 1 ἄπθ ΠΠΘΙΠ ΤΊ 4611 (α" ΡῸΓ ἰῷ ΘΟΠαΙ ΖΙΟΠΘ Ὑ,.Ὶ 

ΒΥΤΘΙΠΟ: 

ἜΣΘ δὴ πρὸ τὴ πα ν τὰν τ κο πον 
ὠτΕ(--1)ῦ:}γ»--λ.--ἰ, γ-τεῖ γε", 

ΟΥ̓Θ ἰἱ βοιητηδίου! δἱ ϑϑύθηομο οοτηθ 6118 (α᾽). --- 56 υἱοογαἀϊδηηο ὁἢ6 π6]18,. ΘΘΡ  Θββϑίοη 

αἹ ἃ 1 29 τηϑηῖῦτο ἅ6116 ργθοθάθηθ ὑρπδρ]ίθηζε, ὃ 11 οοοίβοϊθηςο αἱ (--- 1}} 8.1, 

ῬούγθΙηΟ ΒΟΡΊ  ΘΓΘ 

ἄξεεμοϑι---μιϑι. 1 με8ν..-..Ἐ {τ - 1] μιβι- τ ...- (-- 1) μ...8.- {--1)}} μι. 

Ῥδ. απθϑύθ Του ΊΠ018, πιο] ῦο 561101166, ἀθαατ ΌΊη0 δᾶθ580. ο0ὴ [βοιΠὐὰ 16 ΔΙ γ0 6110 

ΤἸΒΟΙγΟΠΟ ἱ ΡΙΟΘΙΘμηΐ ἀϊ αἱ οἱ οοοαρίθτηο ἴῃ απθδβίο 8. 

85. --- 86 ροὸὺ ἴὰ ναγἼούὰ Φ, αἰ οἱ ἤποτδ 51 ὃ ἀἴβοουβο, οἱ ὕ19 8116 ἕοστηθ ΠῚ; ...,ὄ Κ.,..ν 

Ῥᾶββδ ἴὰ οττηα 1|,, αΪ οὐ αϊηθ η,, θβϑῶ ἰθρ]8 ἰὰ ουσνα ΟἹ αἱ αἰδουίογθ ἱποοηύτο αἱ 

Τρ νων, ἕπου! οὶ αὶ Ῥαπύϊ ἀϊ ὡρρορρίο ἀϊ Ο' 8ὰ Φ, ἴῃ Ν᾽ ρυμίϊ 6 

ΝΞ-ΞΞερ», ---ἅ. 

ΒΌΡΡοΠΡδΒΙ α᾽ ΔΥῸ Ῥιοναῦο ὁἢ6 86 7 -Ἰ ΦΟΙΤΉ6 Αἱ ογαϊηὶ πὶ; .... Ὅ,.α, 66110 8... 

Ῥᾶββϑῃο Ῥ6᾽ ἀπ ναγὶοίὰ ἢ --- 1 νοϊδθ ϑϑύθβα (2(ἢ -- 1) « γ -- 1) ἀϊ ογάϊπθ μὴ 6 οἰδϑϑβὶ 

μι» μον μιν 6 ἴΌΟΣΙ Αἱ οϑϑᾶ 51 βθόδῃο ἴῃ 1Π ΠΌΠΙΘΙῸ ἤπῖύο αἱ ραηῦ!, αὐθϑῦο ὨΠΙΊΘΙῸ ὃ 

ΘΒΡΓΘ550. 8118. Του ο18: 

217} ... Ὁ.,..1τττ [μοϑ--ἰ τῇ (μ0-- μι)8.-..- (μο ---Μμὶ ΞΕ Μμ9) 8ι.-.9--,-...-Γ {μοτ-τ μι τ μ,-ττ..τΞῈ μι...) 8ι-ἰ- 

-Ἔ(μο--- μι -Ἐ μετττον ΞῈ μλ..1}]; ἷ 

ΟΥ̓́Θ 8, ἀρπούδ ἰᾷ. Βοπηπηδ, ἀοὶ ργοάοῦθ! αἱ ηι --- 1, ...,2,,.--- 1 σΟΠΒΙ δ ῦθ ΘΙ] Θθιηθηῦθ 

8. δ 0 ἢ, 

ΑΙΤοΡα βθοδπᾶο 16 ἔΌΓηιθ Τὶ, ..., ρει, ἰὼ Φ, 6 18 οαννὰ Οὐ, ὁοη ἀπ ἱρουρίδπο βσθηθ- 

Τὶοο, 51 ὑγονογὰ οἢ6. Δ ΠΟΘ εἰς ὃ ΘΒΡΓΟΒΒῸ (8118 ἔΟΥ πο] οὐαὶ βοῦιθύα, 6 ααϊπα] βοϑῦ!- 

δαθπαο π61}1ἃ πρτιδρ]δησα ομ6 ἀὰ Ν, 6 ὕθηθηᾶο ρυθβθηΐθ 1᾿θβρυθϑϑίομθ αἱ ὦ, 51 οὐνογτὰ: 

Νξξ νης... Ἡ,--- [μο8'}-|- (μυ-- μι)δ΄ κα τῈ (μ.---μι- ἘΠ μ}) 8.-πτοτῈ (μυ---... ΞΕ μν..) 81-- 

τῇ (μ6--- τε μὴ}, 
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ΟΥ̓́Θ 8΄, ἀδοποίε, ἴα βοπιηα ἀοὶ φργοαοῦθι αἱ τ; -- 1, .... 2., τ αὶ σοΙΙπϑῦθ ΒΘΙΏ ΠΟΘ θη ὐθ 

δά ἡ δὰ ἡ. 

ἘΠ ροϊομὸ 1ὰ γϑίαζίοπθ ρυθοθάθηϊθ ὃ γϑῦᾶ απϑηᾶο ἢ Ξε 1, δὶ ὀοποαᾶθ: 

56 Ὁ ἤογηιθ ἀοῖϊο 8,, αἱ ογἄῥγυὶ Ἢν, το, ..., π,ρ. παηθο σοηθθηθ τθλα φαγθίὰ φοηθγαΐθ ᾧ, 

(2) « τὴ αὲ ογαἴηιθ μὴ 6 οἰαβϑὶ μι, με; ..., Μη» 6 Κμογὶ αὐ χιοδία 8ὲὶ ϑθδαημο ἀμόογα τη, 10 

ἨϊθηθγῸ ἤγῖίο ἀὐ γριηεϊ, χιιοϑέο ἨλΉΘγῸ ἃ 680708580 ἀἄα: 

Ἂ ᾿ ᾿ χ 
Τλχϑὴς ... Ὧν, [μ08΄, -είμοιτ- μι)8' κ--ὶ ἘΠ (μο ἘΠῚ ΤΤΝ τῸ μι.-.}8 ΡΣ (μυ πτ- μὰτ  ...ΞῈ μἈ}}» 

, οὐθ 8΄', αἀθηοία ἴα ϑ8ορήρθια δὲ ργοαοίῥἑ ἀλ ἡ: --- Ἰ, ... 

αὐ αὐ 1. 

ἢ,--- Ἰ οοηιδίμαίε ϑβοημρ οοηλθη 6 

86. --- ΟΟπβι ἀθυίθηηο οὐὰ 10 “ϑοοθίθηο 07 6110 ἴοστηθ ΠῚ, ..., 1... 9 ἀϊ ἀπθ 'ρον- 

Ῥίδηϊ Ῥ6Ὶ ἅπΠ0Ὸ 8,.. βϑηθρῖοο. Ροϊομὸ οἹ] Ἰρϑυρίϑηϊ ὑβηρθηθὶ 4116 1 ἴῃ ἀπ ραπίο σ6π6- 

Υἱοο αἱ Φ δρραυίθηροπο δ τῇ βἰβύθιηδ ᾿πθᾶῦθ οἷν ̓, ποὶ ραηθὶ! αἱ Φ 8οῃ πι}]] ὑαύ 

1 ἀοὐθυ μη πϑηὐ] ἀ᾽ ΟΡ απ. ΔΙπηθηο ἀριι8]6 δα 7 -- ἡ -Ε 1 δϑύγαθθ! 48116. πιϑύρίοο: 

(ἢ τὸ ἐνδεῖ 

᾿2ΞΞῚ, ὦ τΕ 1} 

ΝΘ βθριθ, ρ61 ἰὼ τΌΡο18,. αἱ ἀθυϊναζίομθ οὶ ἀδύθυ μη πϑηδὶ, οἢ6. πϑὶ Ῥαμθ αἱ Φ 
ΒΆΡΒΠΠΟ ὨῈ]16, Ρ6 1 ὑαὐν] 1 ῬΟΒΒΙΌΠῚ νϑ]οῦ! αἱ ὦ,, ἰς, ..., 16. ἀουίναίθ: 

ἜΒΕΙΣ πεν ΠΕ. 
δαιἶ δαοα.... .. Ἶ 

8. «αϊπάϊ 7] ἀνιὶν Φ οοπιθ νϑτϊοἑὰ (ἢ, --- 1)-Ρῖα. Νοὶ ραπθϊ οομηαπὶ ἃ Φ 6 ΟἹ ἔνα ρ]] 

Ἰρϑυρίϑηὶ ὑδηρϑηθὶ 4116 1 586. πθ ὑγονθυθηπο 5010 7 -- ἢ --- 1 ἱπά!ρθηάθῃθ, 6 ααἰπάϊ [ἃ 

τηϑ 00 ] ὁπ Ι Θυτὰὼ [ὦ ὁαΡρα ον Βθϊοδ, γ---ἢ---Ἰ; 48] 666 5θρῖιθ οἢθ βαγὰ τ --- 
Ι }} ἢ "5. ον 

ῬΘΡ ὕαδῃ] 1 ΡΟΒΒΙΒΙΠ νϑ]ον} Αἱ ἧι, ἐς, ...; οββίδ 1 ραηθ βαἀαθυῦ βαυϑηηο ἢ-Ὁ}1 Ρ6} ᾧ.. 
ΕΟΡῚ ἀθὶ ραμθ! Θομηαπὶ ἃ ᾧ 6 Ο΄, ἰὰ ἔοστηδ . ἱποοηὖτα ΟἹ ἴῃ ραπὺϊ 0811 ο[ι6 16 

ὑϑηρθηῦ ἃ ΟἹ ἴῃ 658] 81 Δρρορρίαμο ἃ] ἀδύο 8,.., 6 ἀσπαπθ: 

γι 
εἰο Σ (.-- 1) Ξξ ε΄, - λα. 

ἃ 

Οὐποϊπάθηο ροββϑίδιηο ΘηπποΙδ 6: 

56 Ὁ---ὶ ζονηιθ ἀοίϊο ὅ8,, αἱ ογαϊννὶ τι, τις, ...» π,..., ραβϑαηο 06} τπὰ υαγὶοίὰ σογιο- 
γαΐθ Φ, (21ι « τ) αἱ ογαϊηθ μη, ὁ οἰαβϑϑὲ μι;,..., μα» 6 Κμονὲ αἀλ ὁ886. δὲ ἐαρίϊαηο ὧη, πα 

ομνα, ἰδ ογαἴηθ εἶν, οἴα886 εἰ ἀρροφφίαία α Φ ἧη ἃ ριμιίδ, ἴ6 οϑργοϑϑίοηὶ ἀὲ εἰν, ἃ, εἰ 
δὲ οαἰοφοίαηο ἠνοαϊαηίο 16 ἐογηηοῖθ: 

ΕΠ ΟΞΞΉ ΙΑ ρα τ μι8...-- (μ.-- Μι)8,.-.- «(ΞΕ (μυττμι-Ἐ.. (ΞΈμι..2)8ι-(μοττ-. ΞΕ μ...) ἢ 

ἄξξεμοϑι--μιϑ)...- τ μοϑι.-οττ τ (ττ--1 μὰ 

ἘΞ {ΞΕ ΩΣ 

οὐδ 5. ἀθποία ἴω βορίηια αδὲ ργοάοίέ αὐ τι-- 1,..., Π,..1- 1 σογυδίπαίο 8θηιρίοθηλθη 6 

ἀδιι αὐ. 



" ᾿ 

] 
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87. - Μοιϊδα ἄπο βρϑοίδϊθ. οϑῆπο 11 οᾶδϑο ρδυ ΘΟ] ΓῸ ἴῃ οὰἱ Φ 58. οοτῃηρὶθύδ 

Ἰη ουβοζίοπο 6116 ουπιθ ΝΠ, ..., Η᾿,.,χ, αἱ οτγάϊηϊ 7,1, ..... Ὁ1,.-.νγ Βιδαθῦθ β ηθυοδμηθηΐθ 

ἷπ τπηοᾶο οπ6 Φ ποῃ Δα Ῥαμὺ τη 1011. ΑΠΠΟΡα, 16 ἔοστηθ ΖῚ,.... νι Ῥδββδηῦ ρον Φ 

δὶ ρούγβηπο Θβρυ ΠΊΘΡ6 τηθαϊθηῦθ 16 [ΟΡ ΠΠΟΪΘ: 

ΤΕ ΞΞ ᾿ς ἮΠ ισξν Ας ορῆριν (ἢ), 

6. 856 ποὶ νορ]δπιο οἷ6 βῖδπο βοβαϊδίαθθθ 19 ϑαπδχίοπὶ ἤἢ τς Ὁ βθηζᾶ 6ῃ6 1ἴὸ βίϑηο 16 

ῳ Ὁ ππὶὶν Ἢ 
ε ἀονγὰ ἅγθρο 18 οδ- ϑαυδΖίοπὶ, ΗΠ ΞΞ Ολτ., Ἡ, ν ΞΞῸ; Δ ταδύνο 6 

ι[{: 

| Ἂς Ι : Ἐξ ΤΡ ΚΣ ΞΕ ἢ 

ταὐου βϑυϊοδ γ' --- ἢ --Ἰ. 

ΤΙ Ἰυορὸ ἀοὶ ραμύϊ ᾧ ὁΠ8 γϑπᾶομπο ἰδ τηϑύν!ο6 βυδαοῦθα αἱ οδ αὐ θυ βΌ1οδ, γ---ἢ--Ἰ ὃ, 

ὍΘ] οἰδαῦο ὑθούθηιᾶ αἱ Βορονύβ, 61} ουαἴπθ: 

8,--- 8. τσὶ Ἐ 8ι...0ς --- ... τ᾿ (--- 1)" }8ισ....- (--- 1)" σι 

ΟΥ̓́Θ 5, οποία ἴὰ βοιηπηϑ αἱ ὑαὐύϊ 1 φτοαοῦ! 461186. η|--- 1, ης--- ἱ,...... ἢ, ΘΟ θ᾽ ηδῦθ 

ΒΘΙΩΡ]οομηθηῦθ δα ὁ δὰ ἐ, 6 σ᾽ 18 βοπητηδ αἱ ὑαύ}] 1 Ῥροάοῦθ! 46116. 7η1)--- 1, .... 7)...ν-ττῖ 

σοι ηδῦθ θοη τἱρθύϊίοπο δὰ ὁ δὰ ὁ, 

18, 1.439} ΞΞΞ Ὁ ὑδρίω Φ ἴῃ ὑἢ ὨυμηθΡο ἤπιύο αἱ ραμῦ 1 ἀ08}1 ΔΡΡδΡ ΘΓ ΆΠΠΟ 

8ΠΦ νανὶουδ ἀοὶ ραμθ ἴῃ οαἱ ΠῚ, ..., 1. 51 βθόδηο μου! αἱ Φ, οβϑία 811 οαρνὰ (", 

Ῥαπαῦο αὐδυδίπηθηΐθ 1] πο 6116 ἴῃ ΘΘΠΘΙΓΆΪΘ 51 Τρργοβθηΐδ ὁ0η αὐ ὃ ΘΒΡΙΘΘΒ0 ἀδ: 

ἃ ΞΞΕ γὴγὲς «. ἢ ἊΣ ΕἸ ΩΡ 

Τηῤοἀποθηᾶο 1᾿οΥαΪπθ μὴ 6 16 οἴαβϑὶ μι, μ55..... ὄμὥὦκ αἹ Φ, 6 ργοπύϊθηδο 6116 ἴου- 

Τη016 46] 8 6 (οἴι6 5ἱ βᾶπηο Δ Π0}8 οὐὔΐθηθγθ ἱπα!ροπαθηξθιηθηΐθ 48] ὑθουθηηϑ, αἱ ΠΟΡΟΡ (5), 

ΔΥΤΘΙΠΊΟ: 

ἀ᾽ ΞΞΞΙ μο 8; Ξ- 8. - μι ϑηκο. «οἱ τῇ (- - ΠΝ μᾳ, 

66 ὃ 6118 ἔογιθ οἱὰ οὐδθηπύα ἴῃ σθηθρα]9 (ἢ). 

8 13. -- Ληηηθῦὸ ἄοὶ ριευευῦ οοημνὶ «αὐ ν 7ογ 16 ἀἰοίίο 5, γιυογηὶ αὐ “να 

Μ, (2}, «- γν)} μ6)" οσινὲ αἴσινγν6 ἢ 6586 ραβϑατο ορρεἑαηηιθηο 6 [6 αἴξγ)6 

86Ἰ))9} 66» )ν θη 6. 

88. -- Ῥον ἴὰ ναγιούὰ Φ, (2) « γ) 46110 5, ρϑββϑίηο ἀορρίδιηθηΐθ 16. ἔουτὴθ 

Τὰ)... Ἐν), αἱ ΟΥ̓ΟΪΏΙ ΦΊΒΡΘΥΝΙΝΙ 1)...» ἢρ 6 ΒΘΙΙΡΙΠΟδΙμθηῦθ 16 [ΟΥηθ Κν..1»...., Κ΄... ἃ] 

οὐαν τ ν ΤῊ ΤΣ 

(ἢ γα, Ἰὰ πιὰ Νούα οἰζαΐω, Καρργοβονίαφίοηο αἱ τα Κογηα χιαϊμνμο, 600. 

(ἢ 586. ποῦ σοποβοθββίτηο 1 ουαϊπθ φ 4611 ναυϊούὰ || 4 || τα Ὁ, τυθαϊαπῦθ Ἰὼ Θβρυθδϑίομθ οδ]οο]αύα 

ῬΘΓΙ α αἱ πὶ ργθοθάθῃνθ, 6 16 ἕουπιοϊο 46] 8. 6, ἀνυθιησιο: 

701 Ἤλῳ «ον Ἴη1γ---ῖν Φ Ξξξξ 7) 14... Ἤϊν--Ν [" -π- βασι ἘΠῚ - - 1)}σα]} ἔ 

ἄοπαᾶθδ ἀπὸ αὐνιοδέναφίοηο ἱπα]νούνα 4611 ἔουυποὶα αἱ Βοθ υὺβ (βοῦθο ἀπ ἀϑρϑέθο ἃ] Ὀυϊοαπιθηΐο αἰ δυθηϑο). 



ΟΣ ΒΌΠΙΕ ἹΝΤΕΒΒΕΖΙΟΝΙ ΘΈΠΠΕῈ ὙΑΒΙΕΤᾺ ΑΙΘΈΒΕΒΙΟΗΕ, ἘΟΟ. ἘΠῚ 

ΕΟ αἱ Φ 16 Ψ' 5 ἰδϑ]ϊηο ἴῃ ἀπ παπηθῸ ἤηϊο αἱ ραηῦϊ. ΠΔΡΡΙΘβθη θυθηο 60 

Ν(λ; η1,...γ ρξ Ἤρχαν νον 0) (Ὁ 3 1) φαθδῦο πυμπιθρο, 6 ὁοη Νο(δ "1; ...».5.})} ΤΆρΡΡυθδϑθη- 

Φϑυθῖῦο 11 παμηθιο, οἰ6. ΔΟΡίδιηο οδ]οοΙαῦο ἃ] 8 ργθοθάθηΐθ, ἄθὶ ρα ἴῃ Οἱ 51 ὑδρ] 8 πο, 

ἔπουὶ αἱ Φ, γ ἴογπιθ αἱ ογάϊπὶ 11; 7).2.,...5. 7}, Θοηἀοῦδθ. σϑηθυ δι θηΐθ Ρ6 1 Φ, 

ἘΣ [δ ο116, τηϑάϊαμῦθ οοπβί θυ χίοηὶ βθομηθύγ! 616. Β61}}10]5βῖτη6, ὑγοναῦθ πη 16 ]8- 

Ζίοπθ τἱθουσθηΐθ 811ἃ απ8]6 βοἀάϊβέα 1] παπποῦ αὐξαδ!πηθηΐθ ἱποορηϊο. Τηΐα 1 [6 ἔστη 9 

ἡ 
ΘΘΡΓΘΕ 

ρα, ἔραν νι, Κ᾽, Ταουὶ ἀϊ Φ οἱ βθοᾶπο ἴῃ ὑπ σαῦνα ΟΡ 1] ουἱ οταΐπθ ὃ 

580 ὅδ: 
ἣ 
ΝΞ προ τα δἢ 

ΘΟΙη6 νϑᾶθϑὶ βθοδηᾶο Θ0η ἸΠ ἸΡΘΙΡΙΆΠΟ ΘΘΠΘΙΙΘΟ, 

56. 1ὰ ἴογπηα 1, ρᾶβϑδββθ βϑιηρ θη θηΐθ Ρ6Ρ Φ, θβϑᾶ ἱποοηύθυθθθθ, ἕπου! αἱ Φ, 

ἴὰ οαῦγα ΟὉ-}} 1ῃ 

ΣΕ ΣΠ ΥΩ 

ῬαμθΙ 6 ΔΥΡΘΙΏΠΊΟ: 

ΔΕ ΕΝ ΝΡ πο αν ΡΟΣ πα τον 

οὐϑ α΄ 1) ἰπάϊοα 11 παπιθρο ἀθὶ ραπύϊ οοπηπῃὶ ἃ Φ 6 Οπ, 56. πθ {γ86: 

αὐ ΞΞι ΞΔ ν. ΞΟ Ν ΤΉΝ το Πα ὙΠ Α τα τ ἢ ΠΣ}. 

Μα οἰδοομὸ 1ὰ ἴον 1, ρᾶββϑα ἀορρίδιπθηθθ ρον Φ, 6116 810 ἰῃὐθυβθζίοηὶ 601 

Ο-ὶ δαθπ οράομο ἴῃ Φ, 6 81 Πϑ: 

υ »--ὶ 
Αἰ ἀκα ΤΩ: πολ  οἸρπτλελὰ μρππο μα αν ἄν Εν ἐμ ϑ τ ρ ΣΑΣ ἐν νὰ ἐμὸν 

ἄλ11α. ἀαα16, ὕθπθπᾶο ρροβθηΐθ 1 βρυθβϑίοπθ ἀϊ αἱρτ", 51 γον: 

ΝΑ 15... ,Ἡρὶ ἤρ τιν ον 0) ΞΞ Ὁ Ν (Π 5215... ΑἹ ργ νον γ Ὧ) ---- Ν (1---- 1)0γγ... γγὴρ- αὐ ἤρριν ".ο})ρ. 

Οαοβύα το αζίομθ Ἀρρ!οαύα Ῥ61 νΆ]ΟΡῚ ἀθουθβοθηῦ αἱ » ἀὰ ἐϑοιπηθηΐθ: 

»--ὶ ἢ ἣ 
ΔΤ ράνγ τι Ν Ἷ 

Ν (ύκηηι, ...»λὴρὶ γὰρ εν ...,}}.} Ξε ὩΡ ΝΟ (705 21ν...0.}}}} τ- 3! τα Ν(Ὦ --- ̓ξ 21»... Ἠρ Ἡμροννγῆῷ) (ἢ), 

1ὰ απα16 5οῦνθ ἃ ΤΊΒΟΙ 6 1] ῬΓΟΡΙΘΙηδ ἴῃ ΟΘΠΪ Ο880. 

Οοβὶ δρριἰοαμᾶο 1ὰ τϑϊαζίοπθ ρυθοθάθηΐθ 81 ὑγονᾷ ΡῈ} ἡ Ξξξξ ἴ: 

56 ἴα σγυα Φ, αὶ ογναΐγιο μὴ 6 οἶα886 μι, ὃ ἀορρία γ67 ἰ6 Κογηλὸ Ἐ,...,. "ὶ αἱ ογαὐγυὶ 

γἱβροίἐλυΐ ιν ...γ Ὁ». 6 80: [206 967. ἰ6 7ογη16 ἘΝ ει, ..., Ε,, αἱ ογαδυλ γἱδροἐτυϊ Ὑρ ιν)...» Ὁν,ν. 6 

ἑμοίέγο γμογὶ αὶ Φ ἴθ σ ξουηιο βιιααοίέο οὶ ἑασίϊαηο ἴη τθιθγῸ ἤηϊίο αϊ ριιηἶϊ, φιιοϑίο ὲ 

ΘΒΡ7 6880 αἰαίία βογηιοία : 

᾿ Ν 
χα... Ὧν ---- ὯΡ μο Σ (η;--- 1) - 2Ρ μ᾽ Σ ἡ, -- 2Ρ (μο -- μι). 

ἅ ὶ 

(ὦ ΑἹ βαθοϊο Ν(λ --- 1; τῶν ν νη; Ἠ| 5 

Βύθϑθβο 46] βίτσυθοϊο Νυ(ἢ --- 1; η8ν....) 5). 

νὰ, ἢ1), ααδπᾶο ὁ Ξε 0, 8ἱ ἀονγὰ αὐ! θαϊγθ 1 εἰσπϊβοαΐο 



᾿ 
Ι 

᾿ 

" 
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Ρο ὦ Ἐπ 2 αἱ δ: 

86 ἴα ϑμρο)Πο6 Φ, αὐ ογαϊνιθ μι, οἰαϑϑὶ μι 6 μα, ὁ ἀορρία γ6ν' ἴ6 ζογηιδ Τ᾿, ..., Ἐ᾿, αἱ 

ογεἰϊγὺ γἱϑροίὀὑοὶ τι. ..., τι... 6. 8θημ 166. ρ6)" ἴ6 ζογνν6 Ἐ᾽ γι, .... δ, αἱ ογαἰγὶ γὲβρ. Τρ γιν ...» τ» 

6 ἡρηοϊέν6 ὑμογὶ ἀὲ Φ ἴθ ν Κογηκθ βιν ἀθίέθ δὶ ἑασίδαμο 10) γυιμηιονῸ Πγηϊίο αἱ ρινηδ, ιιοϑίο ὃ 
θ8}70880 αὦ: 

ἨχΉᾳ ... 1, τ ὭΡμὴ Σ βρη --- 1) (γι, --- 1) -᾿ 2» (μρ-- μῃ) Σ η; -Ἐ- 2Ρ(μ.---- μο) Σ (υ, ---- 1) -Ε 
ι "ἢ ὶ 

ΞΡ ὋΣ : ; 
-ΕὩΡρ ἷμο Σ Ὸ Σ (η;- 1) - 8.2» μὸ Σ λει: 25 (γ---Ἰὐμο Σ η;-- 2Ρ(μο--- μι -Ἐμ) (ἢ). 

ον ΠῚ ῃ ϊ 

538. γορ] δ πο 6Π6 απθδῦδ, ἔογιποῖα ἈΡΌΡδοοΙ Δ Π0}6 ἱ οαδὶ Θϑύγθμη ῥ ΞεΞ 1, ρ ΞΞ- ἡ, 

Ῥβορηθιὰ ῬΟΥΤΘ: 
1 Υ 

Σ μη μα ξεεῦ, Σ (η.-- 1) Ξε Ὁ. 
ϊ γ͵Π 

99. -- ϑοριθπαο ἰο βύθθϑο ριυοοθάπηθηθο δὶ ρούγθθ θθ"Ὸ 56ηΖᾶ, ἀἰββοοΙἐὰ ὑγοναῦο 
16. ΦΌΓΠΠΙΟ]9. οἷ16 ἀδλππο 1] ΠΙΠΊΘΙῸ οὶ ριιηδὶ Θομηαηΐ 8110 ἔογπ6 ΠῚ, ..., Σ᾿, ἕπου αἱ ἀπ 

Φ, ρι-Ῥῖα ῬῸΡ ΖῚ, 92] Ῥὸὺ Ζῶ, ....7},-0]α ρὸν 1. Ῥογὸ 16. ϑϑρυθββίοπὶ ὁῃ6 δἱ οὐδϑι- 
ΤΘΌΡΘΙῸ ΒΘ ΘΌΌΘΡΟ ΔΙΟΘΌΓΙ οϑιηθηῦθ 5881 σοιηρ!οεΐθ. 

Τουΐπο, ἀδπηδίο 1902. 

(Ὦ ϑναυτα Ἰββίσηθ βοπὸ 16 ρρ]οασίοπὶ ὁἢ6. δὶ ροϑβοῦο ἴω ἀδὶ χιβαϊδαθ σοπέοποθ! ἴῃ ααθϑύα, 
Μοτμουνίδ, 5ρθοἰδταθηὺθ 811ὁ σθοχπηθύνία, πατηθγαῤίνα, αἱ οαΐ ΡῬυὸ ἀϊτθὶ 916. ορτὶ ῬΥΟΌ]δυηδ, ὃ ἀπᾶ (6- 
βέϊομθ α᾽Ἰηῤθυβθζίουθ αἱ γαγιθὐὰ ἃ] ρθὈυί μα. 

Μὰ ποῖ, ΡῈῚ ὁδρίοῃ αἱ Ὀγθυιὰ, ΠῸη οἱ ΡῬοβϑίθιηο αἰ]πηραγθ 5.1118 ἈΡΡΙοασιομὶ. ὙΟρ]αταο 8010 
ταοϑύγαθ ΘΟ1ὴ6 [ἃ ουτη0]α αἰ ἰπηατιθαῦθ οὐδθππΐα πι6] ὑθϑύο, ἀἴα, ΓΔ ΟἸ] τυ θηὐθ 1ὰ στ] βο! ασίοηθ 46] ῬσΟΌ]θταῶ, 
6886 πὰ ὑπ οθνῥα ἱπηρογύθησαε, βύοτίσα, αἱ ἀθέθυμηῖ πᾶν 8 ἀπδηΐθ ΘΟ πίοη8 αἱ ἀπ ῥίαπο ἐοοοδμο ὅ ΘΟπΙ 0 Π8 
ἀαὺθ σϑηθυϊοαπαθηῦθ ἴῃ 6880. ΠῚ ΠΌΤΑΘΡΟ 416118 ΘΟμΐοἢ6 ο6 βοἸθίαπο ἃ ααθϑύα οοπαϊσίομθ, ]Ποτο πὸ 8ἱ 
ΤΆΡΡΥΘβΘα 0 16 ΘΟπΙοἢ6 46] ἄαίο ρίαμο οοἱ ραμέϊ αἱ ἀπὸ 5:,, δῖ νϑᾶθ πο ]τηθηῦθ ὁμ6. ὑρυδρ]ῖα ἢ] 
ΠΌΠΙΘΙῸ 416116 ἱπύθυβθχίομὶ αἱ ὅ Όυπιθ αἱ 6. ογᾶϊπβ, ΖῚ, 1, ...» 10, 16. 481} Ῥαθβᾶπο ἀορρίδηηθηΐθ Ρ6Σ 
ἀπδ, ΒΌΡΘυἤοῖα Φ' 46] Ὑϑυοη 686. --- ΝΘΙΙα ἕουταοϊα 46] ὑοδῦο ἀονγθιηο ἀπηααθ ἕατο 

»ΞΞΥ ΞΞ ὅ, τι ΞΞΞ 72 ΞΞ... ΞΞΞ γι5 Ξε 6, μὴ ΞξΞ- 4, μι Ξξξα. 6, μᾳ Ξε 8. 

Οὐδθυυθαιο ἕπου αἱ Φ: 

δ᾽ --οδὐ 4.5.5. 10 -- 2',2. 8.5 - 25,2..5.. 5 --- 85 -Ε8..23.4.6.6.. 10 -- 9'.4..1..6. 5 Ξε 

ΞΞ τττ6 -- 82000 --- 960 -1- 1600 --- 82 -ἰ 84500 --- 7680 -- 8264 Ἰηξθγβο)ιοηΐ, 

Ταρΐθ βοπὸ ἀσπαιθ 16 οοπΐομθ αἱ ἀπ Ῥίαπο ὁμ6 ἐοοοᾶπο δ Θοπίομ6 ἄδξθ. 



᾽ δὴ π᾿ 

ΟΙΟΒΑσαΟσῸΟ ΤΙΡΙΟΟ ΒΟ ΟἸ]ΙΘΟΟΘΗΒΙΤῚ 

ΜΕΜΟΒΙΑ 

ΘῈ 

Ρτοῖ. ΒΑΝΙΕΙΕ ΒΟΒᾺΑ 
ῬΕΙ͂Α Ἐ. ὈΝΙΥΕΒΒΙΤᾺ ὉῚ ΜΟΡΕΝΑ 

Αρργονυαία ποῖ Αἀιηαησα αοὶ 9 Μαγξο 1902. 

ἹΝΤΕΟΌΌΖΙΟΝΕΙ 

Τ᾿ οὐὔἱβίηθ ἀ6118 Ῥϑιο]α οἰογασοσοθο (ἃ τὴ6 τπηοαϊῆοαῦα ἴῃ οἰογαφοσο) ΥΊΒ8}}0. 8] 

Μοντοη (1827, Ρ. 142) 1] α816 1 ἀθγῖνδ, οοπ6 65] ϊ66, ἀα χλωρὸς, υἱγὶαϊ8-Π] αὐο8ο6}}8 

θα ἁγωγὴ ἀπνοίηι8β. 6 ἴα βουῖνθ δ !πϑηηθηῦθ οἠϊονασοσοηα. 

Ομ ααθϑῦο νοοθθο]ο 1] Μονγθη ᾿πύθπαθνα ἀθϑίρπανθ ἴοὸ βύγαίο β ΠΟΘ Π010 66 

Υἰνοϑῦθ οοηΘ τ προ (ἀμοίιν8) 11 ναθοὸ ἄουβαὶθ 46] ἸΟ ΓΟ 4816 θὰ τη ΠοδΖίοηΐ 

ἔδυϊηρθο βἰπο 8] ρυϊποῖρίο 4611 1ηὐθϑύϊημο ργορυϊδηθηΐθ ἀθῦθο 6 ὁΠ6 81 θϑύθπαθ ρῃ1}6 81: 

Ῥγθνο ὑγαύδο ἀθὶ σαοῦὶ (οἱοὸ 6110. δῆ86. ρα βθη Ὁ] ὁΠ6. ΘΟΠ]Θρθπο 1] νᾶ8ὸ ἀουβ816 ἃ] γθῃ- 

Ὁγ816) 6 5 αιϑὶ γϑϑὶ ὁ16 Ὧ8] νᾶϑὸ ἀούβε]θ 8] ρογίϑιῃο 5.110 βύοτηδοο 6 81] νϑηΐ!ρ]]ο. 

ΠῚ υἱνθϑυϊπηθηῦο 51 }}}16 6η6. 51 οβϑθῦνδ 51] Ἰηὐθβύϊηο, ΘΟ 6. ῬῸΓΘ 58] ὑγαῦθο αἱ νᾶβ8ὸ 

ἄουβα]θ 006 Β0ΟΥΡῈ ϑἀθγθηῦθ δἃ 6580 6 811 οϑυΐθ αἰγαπιδχίοηὶ αἱ 416] ὑγαύθο 16. απ8]] 

νϑηΠ0 8}}᾿ [ηὐϑϑύϊηο, 6511 10 οοπϑιάογανα ἰῆνθοθ βοραιδύθηηθηῦο 6 ἴοὸ ἤθηθνδ ὁ0ΠΊΘ πῇ 

ἴδραΐο. 

Θαθδύα ρᾶγοὶα “ σἠϊογασοσοπα,, ὃ, 60Π16 51 νϑᾶθ, τηο]ῦο τη8] ἔϑρονοαῦδ: θθθὰ Π 

Ἰαβοίαίο οὐθᾶθγρθ ἃ το] οἢ6. βἰβηἤθαβθθ ἀπ] 0η6. οοϑὲ Θ0Π16 “ βΟπθρδύουθ αἱ ὑπὰ 

Βοβύϑηζε νυ ἀορηοϊα., θα ὃ οοΥΐο ἴῃ αὐθϑῦο 56Π50 ὁΠ6 581] νϑάοπο βονϑηΐθ ᾿πηρθσαύθ 

16. ἀοβιρηθζίοηϊ : 6611Π|16 ο]οαρορθηθ 6 β θη 016. ΟΙΟΓΒΡΌΒΘΗΘ. 

Ῥοϊοϊ!ιὸ Ἰὼ. βϑθοοπᾶδ ραγίθ ἀθ1|18 ρᾶγοϊδ ἔθ υϊοαΐα 48] ΜουΡθη δὶ ἄθνϑ ἀθυῖναιθ ἂδ 

ἀγωγὸς 610 πἰρηϊῆσα, ἀρραμῦο ὕπο ὁ ἀνιούνιβ. τὴϑ 866. Θοη οὐ ἴθ ΓῸ ὁ σαΐᾶδ, 1ὰ ΡΆΓΟΪ8 

βύθδϑδ 51 ἀουυθθῦθ ΒΟ ΘΙΘ. ΟΙΟΡΡΟΡΟῸ (60Π16 ἀθιηθρορο, ρϑάδρορο, 600.), πῃ απο 

οἠιϊογαφορηι8. 

ΟΘαδτγδηδ᾽ δηηὶ ροἷϊ ὑαραὶ 11 ΟἸαραγὸδαθ (1869, ρ, 615) ομϊδηηὸ “ Οἡογα ο οη 5 ΔΟῸΠ 

Β010 ἴᾳ. δὐυγαύθαγα οαἱ ἀοοθηηδνα 11 ΜΌΥΓΘΠ, τηϑι ἈΠΟ. 6 ὑπύίο 1] τἰνϑϑυϊπηθηίο οΊ ΠΟΘ ΠΟΪΟ, 

οοβίἀθῦθο θραύϊοο, 4611 [ηὐϑϑύϊπο 6 ἀθὶ γαβϑὶ δάθγθηθὶ δ θββο. ΕἸΡῚ ἀϊοθ : 126). «ἀτιϑάγμοῖς 
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οἰνογασονο)ν ηνι488. «ἰο)γγναοἶ, γι)" ατι8. ἀ6γ ἩΡ᾿8βθηβοα  φωγιο ὑθνδαθηΐ τρογθη) οὗθγ, 

τρα8 Τοΐ, --- ιροσόη ον Τ7ωνον ἀν ἰσκοὶ! ἀὁ5 ἩΓΟΥ 68 --- αἱ χαρῶ ραϑ8θη4 δοίγαοίιίο, ατιοῖ 

αὐ ἄορι σοφογηαγ θην Γιοὗον ἰἰδογδιν 168. ])αγ "168. αὐιϑιθαο]ιγη το) θη. 

Οαρϑία οϑύθηβίομθ 46] βἰρηϊβοαῦο αἱ οἰογασοφοηο ἔτι ππὶ γουβα! θηΐθ δοοοίναϊα θα 

ἃ ἰπ Ὁ] πϑύπγα] βϑίπιδ, οοτηθ ἰο ὃ ἰὼ ϑἃ ΔΡΡΙΙοαζίοηθ ἃ γίυοβἐηθηεϊ δ᾽ μ.111 616 51 ὕ᾽0- 

γΆΠῸ 5.0 ἰπὐθϑύϊπο ὁ δαὶ ναϑὶ αἰ 101 8η61114], δῖα οπούοροαϊ ὁμ6 ᾿τπαϊηοί. 

Μϑπο οἰπϑθ που, (α]τηθημο βίπογα) ὃ 1 α]δουῖοσΘ οϑύῦθηβίοπθ 6Π6 5] ἀ1646 ἃ] ὁοοποθύϊο 

ΑἹ οΙοναρορθηο ὁ οἰογαρορο. Εῖθθα ἱποοηηϊηοία, 48] 1878, ἴῃ ὁπ] 1Π ΟἸαρανδᾶθ βύθββο 

Θπιῖ56 Τ᾿ ορίπίοπο (αοσούθαία, ροὶ ἄδ Ἐϊβίρ ὁ ἄα 4101) οἢθ ἀ16110. οἷ ΟΠ θη ϑπιο οΥϑ 

γ00Πη. ΒΘΔΙΘΠΘΚΥ “ ΘοΡΡοῸ οαραίϊαοο, Πογαἰρῦνρον, ὁαγάϊαο ον, ΤἈΡΡΥϑβθιηθὶ πῃ ΟοΥαΘΌΘΘΠ0 

Ἰηὐγανβο οί γ8. 

ΡΠ τϑοθηθοπιθηΐο ἰο ϑοπδορρὶ (1894) οἱ πὰ ραγ]αῦο (π61}1 Ορἠοίϊα. γαάἰαία) αἱ ο1ο- 

ΤἈΡΌΡΘΠΟ (δὶ πρίν 11, αἰ οἱογαροροπο ἀοο]1 ΔΘ ΟΠ 6. 4] οἹοραρορθπο ἰηὐθβυηα]9 

(θη οθι"η1100) 6 πη Θϑύθηβίοπθ ΘΠΟΠΘ ἸηϑρΡΊοΥΘ 46] ὁοποθῦθο αἱ Ο]ΟΓΡΌΡΘΩΟ 5] ὑγβονᾶ 

ἴῃ δαΐονὶ ῥἱϊι γϑοθηΐ. 

Τηοτο ὃ ἄδι πούδτθ 008 5ρ6550 (οοπιθ ρ]ὰ ἴῃ ϑ'ομθρΡ]) ποι 81 ὀοηβί ἀθρδὶ ̓ ]ϊι ΘΟΤῚΘ 

ΟΙονρορθηο τ ΘΟΠΊΡΙΘ550. αἱ 6611116, πιδι ἴῆνϑοθ 18, βοβύϑηζα, 6Π6 Π0 ἴον τᾶ 671 πο] 08]. 

ΟΙΟΓΑΡΌΡΘΠΟ , ἴοῸ ΠΟῚ ΒΒΡΙ ΘΙ υἱὰ 410 « 816 βἰρηϊποαῦο ΔΡΡὶα οΥδιηδὶ ἰὰ. ΡΆΓΟΪ]8, 

ΔΒΒοΪαὐδιηθηῦθ! 

Ἰ οτὰ αἰ ἀϑοῖγο ἀὰ ααθϑῦδ, οομ ιβίομθ οπ6 ἰηὐτ]οῖα, πούθνοϊμπηθηΐθ 1οὸ ϑὑπάϊο ἀϊ 

δὐσαθανρο ὁΠ6. Βθιιρτθπο ροᾶθιθ αἱ διηρὶα Αἰ αβίομθ 6 αἱ σνδπαθ ἱπηροτύϑηζε ἢβ᾽ ΟἹ] ορΊοϑ. 

ΜΙ ὃ ρᾶῦβο ὁ16 ρείπηα αἱ ἱπο]υγαγοὶ τηϑρο]ονηθηὔθ 1π αὐιθϑύο ϑύπα]ο ἔοβθθ ἀρρϑηῦθ 

ΘΟΠΟΒΟΘΡΘ ΠΙΘΡΊΪΟ 1! ραπύο 4ἰ ραιύθηζα. Ῥϑγοϊὸ πὸ αῦθο απιοβῦθ τ]όθροῃθ 58] οἱ ΟΡἈΡΟΡῸ 

ἐϊρίοο ἀθρ11 οἱ]ροοποϑῦ ἱπθοπαθηᾶο ἰὼ ρϑγοΪα π6] βθη80 ἀϊ ΟἸαραδᾶθ (1869), Π6] 56η80 

οἷοὰ ἀἱ εἰνϑϑθίσπθηΐο ρου τομθα]6 ρθου ]Ἰδυτηθηΐθ τηοαϊβοαθο 4110 ᾿πὐοδυϊηο 6 αἱ οορθϊ νϑϑί. 

ἘΣ ἀπ ἀὐροιηθηΐο οἱὰν τπο]ύο πὐπάϊαθο 6. 5] 1816 50πὸ πιϑοῖθϊ γθοθηὐθιηθηῦθ ἃ ΠΘΟΤ ὃ 

ἱπηρουύδηθὶ ἰανονΐ αἱ Βομποίάθι (1896) 4ϊ Οαπόποὺ (1897) αἱ Μίῃπθ οὐ ὙΥΠΠΊΘ (1900) 

6 αἱ Το Βοοῖς (1900). Το αὔθββϑο πῦϑιὰ οἰὰ οὐοαραῦο αἱ ααθϑῦο δυβοηιθηῦο ἴῃ ἀπ 

νοῦ (1896 6 1898). 

Μαϊρναᾶο απθϑῦθ τἸοθγομθ, ϑηχὶ ἃρραπύο ἰπ βϑριΐθο 84 9580, οτὼ αἰνϑπαῦο ηθΘο068- 

ΒΕΓ Ο ἀπ ΙΆνΟΙῸ 511 σΌΠΘΙῸ αἱ 4116110 ὁἢ6. πὸ ὑθηύαΐο «αὶ, ττπ Ια Ο]Ὸ ἴῃ οἱ 1 ἀδξϊ νον] 

ἔοβϑϑγο ἀἰβουτηϊπαῦ ἀδρ11 ουτοποὶ, ἴῃ οαἱ ἱ ὙΘΡΙ ῬΔΡΖΙΔΙΪ ἔΌΒΒΘΓΟ ΤηΘ551 ἴῃ ϑΟσοΡο οοἱ 

γΘΥΪ ΘΌΠΘΓΡΑ], ἴῃ οαἱ 16 Ρἱὰ 5Θη5 1011 Ἰδοαπθ ἔοβϑθυο ΘΟΙτηδύθ ἴῃ πιο ἄδ ἀν 616 πῃ ῥα ίο 

ΟΡΡΘΠΪΟΟ 6 ϑρὈεαβύθηζθ, οοτηΡ]θΐο. 

Οἷὸ πο ἐθηΐαῦο ἀϊ ἄγ π61186. ργθβθηῦθ ρα] δ ΖίοηΘ. 6 ΔρΘΊΠηΡῸ ο9 πθβϑη ἀαίο 

ππ Ρο᾽ ἱπηρογύϑηῦθ ΠῸ ΔΙΏΠΊΘ650 ΡΘ1 ΨΘΓῸ 616 ΡΓΙΠΊ8, ΠῸΠ ΠΘ ΔΥΘΒΒΙ ῬΘΙΡΒΟΠΘΙΠΘηΐθ γϑ1]- 

βοαία ἢϊπΐογα ϑϑαύψοζζα. 

Ὗ6116. “ ΘΟΠΟΙ αΒίοη , Οἢ6 βύϑηπο ἃ] ἤπθ αἱ απθϑύο ἰᾶύοῦο πὸ τἱδθϑαηύο αἀπϑηΐο 

αἱ Ρἰὰ πηρογύδηνθ βϑη ΡϑΤηΪ ΟΥἹ δ] δοααἰδιῦο 8118. Βοίθηζδ ᾿πὔογ ΠΟ 8] ποβύτο ΔΡΡΟμπΊθηΐο. 

Οτθᾶο ἀϊ ποη {Ππ|ᾶθγτηὶ οοπϑίἀογαπᾶο 11 τἰβαϊαῦο οὐὐθπαύο οοτηθ Ὡρραβύδηζα, βοά- 

αἰδίφοθηϊθ, [816 ἀἃ ἀδγοὶ ἀπῶ θᾶ56 βἰουσα δὰ Θα] Ῥοῦθρο ῥἱὶ οἱύρθ ϑάϊβοδγθ. 

Ῥαύα αποϑύα θ856 5] ρούγὰ, [ἀβοίϑηο 1] οουαρορο ὑΐρίοο ἀθρ]1 οἹἹροοποῦΐ, βύπα δ 6 

οἷὸ ομθ οἱδγ6 δ 9580 5ἱ ὃ ΔΠΟΟΥ Οἰϊδηηαῦο ΠΘΡ]1 ΟἸ]ΡΟΟΘΠΘΟΪ 60110 ϑύθβϑο ποῖηθ: ο]ο- 

τᾶροβθο ἀοὶ ποϑίν! 411, οἱογαρορο ᾿πὐθϑυϊπα]6, οἱ ρΟΡῸ Ἰηὐγα- ΆΒΘΟΪΆΓΘ, Θ00.; 5] ῬΟύ ΆΠΠΟ 

οὐπάίαγθ 16 βὔθϑϑθθ βυγαθθισθ η6] ρο]]ομϑὺϊ, π0Ρ]1 ᾿γαα]η6 1 6 νϑᾶθιθ 56 6 418}1 βυγαῦθαγθ 
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ΘΗΔΙΟΡΉΘ 5ἱ ὑγονίπο ἴῃ δἰ υνὶ βταρρὶ (οογαρορο ὁ β]δπ4016. ΡϑυἸοδρα!σηΠ9. ἀθὶ 1η0]- 

Ἰαβοῖ, 606.). 

Ο8ο «αϊπάϊ ϑρούᾶτθ οἰ 1᾿ αὐ ΠΠὰ 416110. ῬΥΘΒΘαθΙ ΥἸσΘΡΟΙιΘ δὶ θϑύθπἀθγὰ θθ} ΟἹΌΡΘ δὶ 

Τἰπαῖὶ ἀ6] ριπρρο ομθ μδη ἸοΡῸ βϑρυῖῦο ἀΐ θᾶ8θ. 

Ῥον Ὀγουϊὰ οϊδιηθγὸ 16. 6611116 ο]οΡΡΌΡΙΘ: οἰογαροοϊξα, 6 1 ἸΟΡῸ πο] 051 σαγαῦίο- 

Τἰβῦϊοἱ : οἱογαφοϑβοηιὶ. 

ατὴὶ ἱποϊιιϑὲ εἰριοὶ (οἰόγασοδοηνὴ) ἀοὲ οἱοναωσοοσίξι. 

Οἷὸ ὁ ἀὰ 8] υἱνϑβυιπηθηθο θϑύθγπο 461] Ἰπέθουϊπο ὁ ἀϑὶ νϑϑὶ 1] 580 οδρδύζθιβ αἱ 

Θ]οναροσο ποη ὃ ρ]ὰ ἴδ ἕοστηδ 4616 961116, 6Π6 ὃ νυ} 1 15βῖπηδ, πηδι ὈΘΗΒῚ ἴδ ῬΡΟΒΘΗΖδ, 

1 οουδὶ ἱποῖαϑὶ ὁῃ6 βϑπθυαὶπηθηΐθ 50π0Ὸ οΟϑὶ Ἀθοπαἀδηνὶ ἀδι ἄδγθ δ 6886 (ἃ 106 γῆ 6558) 

ἀπὲ, γίναοο ὑϊπύα, οἰα]1α, ὑθπάθηνθ, βθοοηᾶο ἱ οδδῖ, 8] γϑυᾷορ! 010 ΟΡΡαγθ ἃ] ταποίδίο, 

ὁ ὅποιο, ὑδίοτα, ἀπ ὑϊπύας Ὀυαπᾶ ὁ ποιαβῦτα. ΟἿ ἱποῖιϑὶ οαρα θυ βῦϊοἱ (οἱοτᾶρο- 

ΒοΙη1) 4619. 661 110 οἱονΑρΌΡηΘ. πᾶπηο ῬΙΟΡΡΙϑὑδ ΤΠ ἔΟ]ΟΡΊΟ 6. ὁ ἤβίοο- ο τη] οΠ6. ΔὈΡ8- 

βίδηζα θη ἀοβηϊθο. ΑἸθεὶ ᾿ποῖαϑὶ ἀοοϊ ἀθηὐα! πο αἰαύθο ὀαρ θυ βυ!οἱ ΡΌΒΒΟΠῸ ρον ϑΡΒῚ 

πὶ οἱοναθοοί οἱ ἰπβ᾽9Π16. οοἱ ΨΟΥΪ ΟΙΟΓΒΘΌΒΟΙΙΪ : ΑἹ θ5θὶ οἱ ΟΘΟΊΡΘΙΘΠ)0 Π6] ϑ:10ΟΘθδῖνο 

οδριΐο]ο. 

1 οουαροβοιη μ8ηη0 ἱ 5θριθηῦ! οδδ νου]: 

Αμίθαθξο οϑϑὶ βόπὸ β]οθυ! βϑη Πα] 1] 11 οα] δγαῦο ρ᾽ΐ θβύθυπο δὶ σοιηρονίδ 

ΘΟΠη6. ἀπ ΤηΘΠΠΓϑηδ, Θ᾽ αϑύϊοϑι. 

Οαδδὶ ὑαυθὶ οἱ δαθονὶ οοπβίἀθυανϑηο ἴῆσθοθ ἃ ποῃ 6. Τϑοθη θιηθηΐθ αἰιθϑὺϊ ΘΟΤῬῚ 6016 

5011] 6 1 ἀθδίρπανθηο 601] ποπ]6 αἱ βιϑπι]} ΟΡΡαΓΘ αἱ ΘΟΠΟΡΟΖίΟηΪ. 

Οοβὶ, Ρ. 85.,ὄ 1 Τίππη (1888) ποία ὁη6. π01}1Δ Νιαΐβ οὐδηριῖθ οϑϑὶ “ ἡπασίνθη ἄθη 

« Ββιάνιιοῖς νοη [οϑέοη Κῦν ρον", 6 11 Ὑ οδονβκν (1884) ρδιῖδ ἀΐ ἀιθϑι ἱποῖιδὶ ΠΘΡ]] 

οἸἱροομοῦϊ ἴθ βθπθρα]θ, ὁοσηθ αἰ “ μον ἰδὲ. ΘΟ ον ἱγἐ67 ο(6γ ἐοἰϊ Πο]ν6᾽ ηιοῖδὶ 

“ ἀιριμοϊ ον δέον (ὐοηογ θηιθηΐο ,.. 

1ο 5ίθϑϑο ἴπ ἢ τηΐο ἴᾶνοῦο (1896) ρᾶγανο ἱπο ἀθη δ! πηθπὺθ ἀθὶ οἱ ον ρόβουηϊ (6611 

ΟἹ σο που οὐτηθ Αἱ σρϑπι}1} 5011], ρουὸ ἴῃ αἢ ἸΆγΟΡΟ διοοοβδῖνο (1898, ἴῃ ποὺδ) Ο589}- 

γαγο σὰ: “ γϑαηθηΐο πὸ οοπδύαθαθο 66 1 ργϑύθϑὶ βΡϑΠ0]1 ΟἹ ΟΓΔΡΌΡΪ 50η0 ΘΌΘΟΙΟ]]ηΘ 

“ παυϊᾶθ.,. 

ϑαρθνο Ῥθπ6 ὁπ ρἱὰ 1 Ρουτίθν πὶ βοὶ ποῦ Ἰανουΐ 5018. 1)6γ0, 8.11 ᾿Πγοοϊαοία 6 

501 Ρομίοαγιϊιι8. ἀνονὰ ρϑυαῦο αἱ ααθϑὺϊ ᾿ἱπο]βὶ οοτηθ αἱ “ ΘΌΘΟΙΟΙΙηΘ. ΟἰθοθΘ Τ20]00 

αἰ νδηρθηῦ, πιὰ 406] δύο θῦὰ Ὀαβϑύο 811 ΒΘ] Ρ]1οἱ ΔΡΡΆΓΘΗΖΘ, ὕδηδ᾽ ὃ Ὑ61}Ὸ 6110 4116] 

ΒοροΙ ΟΠ ηΘ. ΠΟ 50Π0 ΡΘ Π1]]8 Οἰθοβθ. ΜΙ θιϑὰ ρϑγὸ βαροιθο βουνϑηᾶο 8 ἀθύϊα ποδ 

616 ἴὰ πϑύατα ᾿ἰαπίαα ἀοὶ οἱοΓρΌΒΟΙΩΪ οΓα βθῦαύθι ὉΠΟΠΘ ΘΠ Πθαθα ῬΟῸῸ Ρυΐπηα 8] 

Οπόποῦ (1891) 6. οι ἅ6] γϑϑῦο θᾶ ρἱὰ βύαξδ πούξαιηθηξθ οοηβύδθαϊα, ῬῸῪ 1᾿ Απορογιι8 

(ΞΞ ογοὴ υαψιι8 π 4] 1884 48] Ἐριβιαγα 1 ουἱ ἀδθ! ἃ] τὶρυδνάο θρᾶπο ρϑβϑαῦὶ 

ἸπΟΒΒΘΡΥ 0]. 

Αποῖο ἢ ΤῸ Βοοῖς βουῖνθ τϑοθηὐθιηθηΐθ (1900): “ 665. 8οϊ-ἀἰβωηέ σγαῖηϑ η16 ραγαῖϑ- 

“ φρῃ} γζμδι δέγο ἀ᾽ τη6 βιιϑέαμιοο ἀοην ἠχιο ἃ Τ᾿ ὀίαί οἱναπέ,,. ΜΊπηθ 6 ὙΥΠ|Θπι (1900) 

Ῥαγίαπο αἱ ὅδ} β]οθα] (π61 Ταωνιδνῖοιι8) ὁοτη 6 αἱ ΘΟΥΡῚ 1501]. 

Το πὸ ὑγογαῦο ἱ οἱογαροβοιηΐ βϑιμ] 414] (6. παύαγαϊτηθηΐθ βθυϊοὶ, 86. ΠΡ 6.1) ἴπ 

δα ΡῚ] ΟΠ ροοποῦϊ ἄδ πὸ οββουναῦϊ, Ἀρρδυθπθηθὶ αἱ ουπρρὶ ρἱὰ βνρίδῦ (Τατη θυ] οἱ αϊ, 

ὅξειβ Π. Του. Π11. Ῥ 
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ΒΘΟΒΟΟΙΙΟΙ ΑΙ, ὑα ]Π οἱ αϊ, οπομ τοὶ], παῖ 41} ὁ ορθᾶο οἷθ ἀπθθῖο ἴοῦοὸ οαραίξουθ 5ἷα 
ῇεαῦθο σϑῃθταῖθ. 

ἘΒΡΟΩΡῸ «αἱ 16 βοῦν ΖίΟηΪ ΟΠ6 τηΐ ἄνόνϑπο οοηαοῦζο ἃ ΘΟμΒΙ ἀθΓὯ 16 ΘΟΙΊΟ Παπῖαϊ 
(ογῶ ἀἰγοὶ τη ΘΡ710 561} Πα] 41) 1 οἹογ ροβουη. 

1 Βίρυτα 1 οἱ τᾶρργθϑθηΐα, υἰὐναῦθο 6011, οαπηογα ᾿ποἰἄδ ἃ ἕουὲθ Ἱπρυϑη αἸτηθηΐο, 
ὍΠ ΘΡΌΡΡΟ Αἱ ΟΙΟΓΆΡΌΒΟΙΩΙ νἰβύο ῬΡ61 ὑγαβρδιθηζα ἴῃ πη Τηδίζου γἱυιϊογιθην νῖνο 6 Θοι)- 
ῬΓΡΘΘ50. 48] οορηϊορρϑυι. 

51 νϑᾶθ ἴπ αυθδύα ΕἼΡαρα, 6116 1 οΙογδροβομι ἰβοϊαὐϊ βοπὸ βουνοί 6 ὁ[6 (6111 ὁ116 
51 Ῥοσθῃο 50Ππ0 δΡΡΙΔΕ Ι] δὶ ραμῦ! ἀἱ οοηθαύθο ἀϑϑυμηθπᾶο οοβὶ ἀπὸ ΟΡ πα ΡΟ]Ιροηα]ο 
(81 ποῦϊ [6 1 οἱονδροβοῃιη ὑγονϑηᾶοβθὶ αἱ ἴῃ ππϑ Θ6]1α]ὰ νἰγθηΐθ ΠΟη ΨΘΗΡΌΠΟ ἃ ὁ0η- 
ὑαῦῦο νϑρδιηθηΐο αἰγθῦῦο, Θββθηο βϑρα δῦ! Ἰ᾿αηο Δ] ΑΙὕγο τηϑαϊαηΐθ ἀπ ἔθππο βέραΐο 
αἱ οἰδορ! βῃη8). 

ΡΙὰ Το! ]πλοηῦθ ἃποοιἃ δἱ νϑάοῃο 16 βύθβββ θ050 ἷπ οἱοιϑροοίθί αἱ Τρμϑδίζοα ἕατὶ 
Ἐπογτιβοῖθ 48] ΘΟΤΡῸ 461] Δμΐ "8186. 6 τἱροηῆδύϊ 4811᾿ ἀοαπα (ἢ. 9). 

56 1 οἱογαθοβοιηὶ δὶ ᾿ϑβοίδηο ἃ 5Θ000 58] ρονύβορρϑυυ οβϑὶ νἱ δἀθυίβοομο ἰογίο- 
τηθπῦθ 6, απιδπᾶο ΠΟ 5ἴ8ηο ἃ οοηθαύίο ἔργα ΙοροῸ, πιοϑύγϑηο τ οοηδου πο ρον ϑυξαπιθηΐθ 
ΟἸΡΟΟΙΔ16 Θἢ6. ῬθΡὸ, Ῥ61' ὀδιιθα 4611 ΔρρΙ δύ πηθηῦο 0619 Θθϑὶ Ὁ]Πογᾶ 5 ίβοοπο, ὃ ρἰϊ ΘΙΏΡΙΟ 
6.10 ποὶ β]οθ.Π]Π) ΒΟΒρ68]. ἢ 

56. 51. ΟΒΒΘΡνΆΠΟ 600 Ῥούθηθθ ἱπρυϑηἸπηθηΐο 6] οογαροβοχηὶ αἱ Τμϑίζοα (οΠ6 βοὴ 
ΒΡΘΠΔΙ βδῖποὸ ἃ 9. μ) ΠΠ06 1], πδύϑηθ! Π611᾿ ἀοατιδ, ὁ Π6] ἸΙα αἱ οΘ]ογηῖοο, δὶ νϑᾶθ ὁ[6 ἄπ 
ΒΙΟΡαΙ 0116 51 ἱποοπύγιπο 8ὶ δρρίδυθβοοπο ἃ] ραπίο ἀϊ οοπίαθθο τἰρὶρ]απᾶο ἱπηγηϑᾶϊα- 
Ὀαιηθηΐθ ἴα. ἔουτηδ βἴουϊσα ἄρρθηδ 16. ΘοΥΓΘηδ 46] ΠΙαυϊᾶο 11 ΔΙΠοη θηΐπο ἀϊ ππονο. Π)6] 
Τϑϑῦο ΠΟ 5] οβϑβϑϑῦνα 1τη81] πιπϑ ἔϑοοίδ, ρἰαῦξα, σὰ πῃ ΟοΓδροβοιηδ ἄογο 6880 ποὴ ϑΕ ιβοα 
1 4116] τποιηθηδο βὔθθθο πη οοηίαύδο. 

Ῥθι' ΒΡ θ᾿ "6 ὕ81 ἔϑῃοπιθηὶ ὈΙΒορδ, ΟΘΡ 0 ΔΠμΠθὑ θυ ΘΠ ἱ ΟΙοΓἈρΟβομηΐ βίαπο βθηιῖ- 
Ἰιψαϊαϊ, τὴϑ 6Π6, αἱ ρἱὰ 11 ἸοΡῸ βύγαθο ϑβύθι: πο 51 Θοπρου 6016 πηδ. Το θτδηδ οἰδϑίϊοα. 

ὕὍπα. 5[π||16 τηθ:ηὈΡϑ δ, ΟἿ10. ὃ ΘΔΠΊΠΊΘΑΒδ, 8 Π0Π16 48] Οπόποὐ (1891), οτἃ ρἰὰ βἰαία 
βθβρῃδίαύα, 48] Πιοίρηαγα (1884); αποδθ Ἰ πηο ἀρρίαηρθ δησὶ οἢ6. θβϑᾶ ὃ “ Τγοφιιογέϊῃ 
“ δγοίθη, 80 δαί ἐδ οοηίθηΐϑ οὐ {6 ἄγορ ἡιῶνο ὁδοαροᾶ ... Το Ῥογὸ ποῃ γἰαβοι! πιδΐ δά 
ἌΥ͂ΘΙΘ ἀΠ8. ΤΠΘ ΠῚ Ρ8ηδ, σοῦ; 5010, Θβθγοί δαηο 601 οοργϊορρϑύθί απ ἔονῦθ ρυθββϑίοπθ βὰ 
ΟΙΟΥΘΘΌΒΟΠΊΙ 150 1801 αἱ 7Τηδίζρα, 11 νἱαϊ τοι ρουθὶ 6 βρϑπᾶθυβὶ 1 Ἰὕθυ ΠΟ ΘΟΠ16 δι Τηδ588 
νΙβοῃϊοβδ, ἴῃ τη040 ρορὸ ἀἃ ἴα νϑᾶθγύθ οοτηθ ἔτδ, 18 πιδδθδι ᾿πθθυηδ, 6 0 βύγαθο θϑύθγῃπο 
ἴοβθθ τῇ ραβϑαρρίο τηο]ύο ρυϑάμδο, 

Β᾽ ἄθνθ ὁθυίο ἃ αιθδῦο βύγαθο θβϑῦθι πο 56 ἱ ΟἱορἃΡΌΒΟΙΗΙ ΓΒ βϑὶ πδπιθηξο ΒΘ ΡΥ ΠΟ 
ΘΟΠΠ ΓΘ. ὁ ΔΙΠηθη0 58] ἀδγβὶ ἰηβίθπιθ. Οἷὸ ρογὸ ὑδίονδ, βιιθοθᾶθ ἴῃ τποᾶο ἅμ ΠΆΒΟΘΓΉΒ 
ῬίοσΟ]1 ἀρ ϑυθραῦί ἰρρθροαρὶ πθὶ α118}}} ρϑγὺ δἰ ἀἰβυϊρίιοηο ΒΘΙρΓΘ ἱ ΒΙΠΡῸΙ]Ι ΡΊΟΡα]Ι. 

ΝΘ119 ΒΘΖίοηἹ 1 ΟΙΟΓΒΡΌΒΟΙΩΪ 5ἱ ργοδθηΐδηο απδδὶ ΒΘΠΊΡΡΘ ἴῃ [ὈΓΙΗδ Ῥορ[οὐίδ- 
τηϑηΐθ βϑγιοδ. 

ΑἸΟΡῚ σαγαύθονρὶ ἤϑοὶ ἀὶ οἱ ου ρΌβοιηΐ βοπο: 19 τη8 δρδπαθ ὑγδθρϑιθηζδ, 29 αἢ 616- 
γαῦο ἱπᾶϊοθ ἀΪ τϑίγασίομθ, τηΐποῦθ ρϑρὺ, ρϑῖ 5ο]δο, αἱ 416110 46] Βαϊβᾶμηο αἱ Οδπϑάὰ, 
ῬΘΡ οἱ ἴῃ ατὐιθαῦο ΠΠΘΖΖ0 ἱ ροθι} ρουάοημο δθὶθιδ]πιθηΐθ ΟΡῊΪ ΒΡΙΘηο 6, 89. 18, 
ΘΟΙΟΥ̓ΔΖίΟΠΘ. 

Ουθϑῦδ, ΟΟ]ΟΙ  Ζίοηθ. ὃ Ῥ61 βο!ῦο ἀρϑουιθθα, θυ τη ]ξο 1ηὔθηϑδ, πηδ 86. ὃ 5010 ἃ 
Ἰὰ06 γἰῆθθβα, δρρδιύθηο Δ]]ογὰ οἴ8118, νογάορηοῖα, ταποίδία ὁ ἈΠΟΙΘ Ῥυσαηδ; ἃ ἴπθ0 
ὑγᾶβιηθδϑα ΡθΡὃ 1 ΟἸΟΥΒΡΌΒΟΙΠΙΪ 5000 αὐϑδὶ ἱποο]ουί. 
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Ηο ποίαὐο (6 γϑᾶο οἵὰ ὁῃθ Μίηπθ ὁ ὙΥΊΠ]Θηι, 1900, ἀΐοοπο 10 5ῦθ550) 06 1] ΘοουῸ 

ὃ ρονύαϊο νἱα 481] 8]οοο]. 

18 ΟΟ]οτζίοπθ ραὸ αἰ 6 υ]"6. ἀα ἀπὰ ρᾶγύθ 41]᾿ αἰύγα ἅ6110 βύθββο ψϑυηθ ὁ 8Π0Π6 
ἀδ πῃ ρ]οθα]ο 411 ᾿ ΑἸ ύτο ἀ6118. βύθϑθα 66 11ὰ]8, ἔαῦθο ο16, οοτη᾽ ὃ ποΐο, 51 ὀββθῦνϑ ἴῃ ΠΊΟΠΟΙ 

ῬΙρτηθηθὶ. Οἷὸ πὸ ὑτογαῖο βοργδύαθθο ουϊἀθη ββίτηο π61}1ὰ Νιαΐβ οἰϊηφιῖϑ. 

Τῷ ρνδπάθσζα, πιϑϑβίτηθ ΘΟ. 1 οἰ ΟΡΒΡΌΒΟΙΩΪ ΡΟΘΘΟΠῸ ΡΒΡΟΙΠΠΡΌΓΤΟ δια ΡοΟο. Οοβὶ 

Πὸ ἀτοναΐο θομθ ἀϊαπηθίυῸ τη ϑββῖτη0 ἀθὶ οἱ ΟΡ ΘΌΒΟΙΗΪ Π6118. Νιαΐβ οἴΐη σι β ἃ μ, τ161 7 μ δῖοι; 

γι ογπν 2-. μ, Π6] Ταωηδγίοιι8 ᾿θγουθιι8. 2 μ. 

Οοπιθ δἰ νϑᾶθ ποὸη ο᾽ὃ δοιη γϑρροῦίο ἔγα ἰὰ ρυιδηάθζζα 46] οἱ ΟΥΡΌΒΟΙΠΙΙ 6 ἰὰ Π1016 

4611 απίτηδ 6. 

1 οαγαύνουὶ ομίμηΐϊοὶ ἀθὶ οἱ  ΘΌΒΟΤΪ σΘηΉΠΘΓῸ οἷὰ ἱπα]οαῦ ἀδ πιο] 0] ααὐουῦ!, ΒΡΘοΙα]-- 

τηθηΐθ (ρο᾽ ἀπδπίο τἰρτᾶγᾶδ 511 οἱ ροοῃθυ) ἀὰ Κικοπίμαὶ (1885) ὁ... ὙΥΠ]Θη ὁ 

Μίππο (1900) αἱ «811 πιϑπάο Ῥ6᾽ πιδρϑίονἹ ῬΔΡ ΘΟ] ΑΓ. 

ΒΙοογἄθυὸ 5010 οἤθ 081} β]ο θα} βόπὸ Π50 1101} Π6]1᾿ δοααδ, Π6]1 Δ]6001 ϑββοϊαῦο, 

Π6]1᾿ οὔθ Ρθ, Π61 οἱογοίουμηῖο, ΟΠ6. ΠῸΠ 8070 απδϑὶ Ρ6᾽ Π8118. οΒοιΡ αὐ! 48} ΔοΙο οβπηῖοο, 

6. 606 6]1] δοίαϊ ποη 11 δὐθαοοδπο ὁΠ6 τπο]ύο ᾿θηὐδηηθηΐθ. 

ΒΙοογάουὸ δηοοσδ [8 ΙΟΓῸ ούϑηθ. Γϑϑιβύθηζα 8611 8168}: ΟἸἹΟΤΡΌΒΟΙΗΙ αἱ Τηδίῥρα 

Ἰαβοίαθ ἃ βθοθὸ 811] γψϑυσίπο ὁ ὑγαύψαθ! 0 βοϊαζίοπθ αἱ ροΐαϑβθα οδαβύϊοα 81] 2. ὅ7}0 

ἕποπο ἀὰ τὴϑ εἰὐγονδῦ Ἰηὐαύυ! ἄορο 24 οὐθ. Μίηπθ 6 ὙΥΠ]ΘηῚ ἀΐθοημο οΠ8᾽ ϑϑϑὶ 5000 

ΒΟΪΌΡΠΠΙ ἴῃ ρούδβϑδ οδιβύϊοθι ἃ] ὅ δ᾽. τῖϑι Ὁ ΠΟΠΘ 816 Βο] αΖίοηθ [ἃ νἹα] βθηζῶ ϑῆθυθο Ρ6᾽ 

τη] 06. οΥ6, 8010 811 1πἀοτηδηϊ ὑγονδὶ ἀἰβύσαὐ! 1 σἹοΡα]]. 

Νούϊδπηο δποοῦα ὁΠ6 βούδο 1᾿ ΔΖ Π6 αἱ ν 711 ΤΘαρθη] 6 446110 βῦθϑϑο 8]6001 ΘοΙηρδ 0 

ΒΡΘΒΒῸ ἴῃ Θϑδὶ ὉΠ ΠύΘΓΠΟ νϑΟΟΪ]Ο Ὁ πη ΘΟΥΡΙΘΟΙΟ]0 ρῥἱλ τ ραπρθηΐθ. 

Τ οαγαῦθουὶ ἤπ αἰ Θϑροϑῦϊ β0η0 5 {ΠΟΙ ΘΗ Ρ61 [ὯΓΘ Τ]ΘΟΠΟΒΟΘΙ6 απθϑῦϊ ΟἹ ΟΥ̓ ΘΡΌΒΟΠΙΪ. 

ΤΠπ οαγαύζογο ρρΊ πρὸ ὁΠ6. ὃ τηοϊῦο αὐ}]16 ρον ἀἰβύϊπριιθυθ ααθϑ ΡἹΟΡα]. Ἠὸο 

ὑγογαΐο οἢθ. οοἹ] αΖζιστο Αἱ φοϊ αἰ ἀϊηδ, Θ551 5] ΘΟΙΌΓΘΠΟ 5ΘΙΠΡΙΘ ἴπΠ γΘΡθ (8 Π0Π}6. Π6116 

ΒΘΖΙΟΠΪ) πιθηΐτθ 11 Ῥγούορ αϑτηδ Τἰπηδ 6 ΡΟΘ0 οοἸογαῦο 9 18. ὁγουηδίϊπϑ, ἀοἱ ππο]ϑὶ ἀἸνίθηθ 

Ἰηδθηβθηηθηΐθ νἱοϊουνα. 

Νούίαμηο οπ6. ααθϑῦδ ΘΟ]ΟΤ ΖίΟηΘ γϑυθ ΠῸῚ ῬΓΟΥΪΘΗΘ 48] ἔοπάθυϑὶ 6] ρΊ8110 46] 

ΒΊοΟΡα]ο 001] ἀΖΖιῦγο 46118 ὑϊηῦα Ρογομὸ θβϑβδ 81 ἢ ὉΠΟΠΘ ἴῃ Θ]ΟΌ.Ι 66. Ρ6} ὑγϑβρϑ- 

ΤΘΠΖθ, 50Π0 “1881 ἱποο]οἹἹ. Εἶθθδ, ΙΠγ7 860. ῬΓΟνΙΘηΠ6. οοτΐο ὅδ ππὰ ΤΘΔΖΊΟΠΘ 8οῖ 8, (6] 

ΒΙΟΡαΪο βδὔθϑβο, γϑαζίοηθ οἢ6 θγὰ ρ]ὰ βύαῤα διηπιθϑθα ἃπ0Π 6. 48] Οπέποὐ (1897., Ρ. 107). 

6] τϑϑῦο 1 οΙουΡΌΒΟΙΩΙ β0π0Ὸ ὑϊπηῦϊ [ΔοΠ]τηθηὐθ ἀδ ἀπὰ ααυδην ὰ, αἱ οΟ]ογϑηθὶ! 6 

βοργδύαλίο δὶ ΘΟ]ΟΣἹ Ῥϑβῖοὶ αἱ 8 1]Π1Π8, 505 Ρουὺ 8 ΠοΠ6 {1πη0] ἴῃ νἱο]θῦθο ἰπύθηβίβϑί πιο 
44118, ϑηηαθοβϑ  Πδ. 

Θαδϑηῦο 811 παῦλα, ΟΠ πο, αἱ απθϑὺϊ οἹΟΡ.] θοθδ ΠΟΙ ὃ 5 δ Πα, 600 8550 αὐ 

οθρίθζζα. ΝΌΠ δὶ ὑγαύνα, οϑῦῦο αἱ οῇᾶβϑὶ 6 ἔπ ρι16 Θ50]180 ΟΠ 5] ὑγαῦθ αἱ ΔΙ Ραμα] πο αἱ ; 

δαύδθ 16 τϑαζίοηὶ ροῦύδπο ἃ οΡθάθΡΘ ὁΠ9 5] ὑγϑῦ] αἱ ρυοάούθ! αἱ ϑϑουθζίομθ οἢ6, Βθοοπο 

Μίηπο 6 ὙΥΠΠΘΠῚ ΒΥ ΌΡΘΓῸ Θϑβθησίϑγηθηῦθ οοϑυϊαἱ ἀα οαδπίηδ, 11 ο16 Θοποουᾶδ, 601. 

ααϑηΐο οὐδ ϑύαῦο ἀθύθο ρῬὺ 1 οοβθια] οΙοΓΡΟΡΪ ΑἸ νυ] ΡΟ] ΟΠοἱ]. 

5 αποθῦο ΔΡρΡΟΙΊΘηΐο δὶ νϑάβπο βοργαύαδίο ἱ σἱὰ οἰδαῦ! Ἰανουῦΐ αἱ ἸΚἀκοηῦηα] ὁ αἱ 

Μίημπο ὁ ὙΥΠ]ΘΙῚ ὁ ροὶ ρο]ομϑὺϊ 4611} 4] Εϊδϑὶρ (1887) 6 ἀϊ βομαθρρὶ (1894). 

Ομ δᾶ ορῃηί πιοᾶο 581 ὑγαθθϊ αὐἱ ἀϊ ργοάουθ! αἱ ϑβογοζίομθ δὶ νϑαγὰ 8 ποῆθ ἀδ 

απδηΐο βαγὰ ἀούθο ἃποῖθ οἱὰ ἀνϑηθὶ ἴῃ θα86 8 οββϑυνδζίοηΐ δηθίοπο 6 6 βίο] ορ ΟΠ. 
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Οἵὲ ὠγοϊιιδὲ ἀαοοοαϑογὴὲ οὶ οἵογωσοοιίίι. 

ΟἸ 16 αἱ οἱογαροβοπηὶ, οἱοὸ 861] ᾿ποῖ τι] οαγα θυ 5010] 616 ΔΡΌΡἴϑιηο δηὐθοθαθηϊθηιθηῦθ 

ἀοβονιθϊ, ἱ ΟΪογ ρου! ῬΌΒΒΌΠῸ ΘΟπὔθηθΡΘ ΘΠΟΟΓα ΑΙ ΌΡῚ ἸΠΟ] 51 ΘΟΟΘΒΘΟΙ 6 ΠῸῊ οοθύδηζι. 

Ἐτδ απθϑυϊ ἱποίαϑὶ δοοθββον 11 ροἱὰ ἱπηροτίδηῦθ ὃ οοϑυϊυδο ἀα ΘΌΘΟΙΟΙΪ 6. Ο]θ080 

9 ΔάΙΡΟΒΘ. 

Νοπ ἐαθ ἱ ἀαὐὶ 616 5ἱ πᾶππο ἃ αὐθϑῦο υἰριιδιο 5οπὸ ροτὺ αὐϑθμά! 1: οοεὶ ὃ 

ὁῃ6 1 Ῥουτῖον. π6] Ῥοηίοβοοῖθα (-:: [Π'οοϊναθία), τ 61 Τοριέοάγίϊιδ, τι6118, 1)6γ0 ἄνϑνᾶ οοη- 

Βἰάοναῦο θοπθ “ ΡΌΘΟΙΟΙΙΠΘ. οἴθοβθθ, 1 οἰουρΌβοτηὶ ῬΡΟΡΓΙιηθηΐθ θυ]. 

8 γϑῖθ ϑοοοίο!πθ ϑάϊροβθ οὐ οἴθοβθ 50Πη0 βῦαῦθ βϑρῃδίαῦθ, ΡΓΘ550 81 Οἱ ΟΓΘΡΌΒΟΙΩΪ 

ψοῦΐ, ποὶ Ἰοπιυ οἢϊ ἄα, Ο.. ϑομηοίᾶθι (1896), ποὶ ᾿πτηθγ]οα 11] ἀᾳ 1)6 Βοοῖς (1900), π6] 

Ῥγθογηοίο8. ὧδ, Τιογάϊρ (1865), ἀῶ Ναδ586 (1882) ὁ ἀὰ Οπόποῦ (1897), πο} Τιδίξοα ἀὰ 

Τιογάϊσ (1865), Νθβο (1882) 6 Κἀκϑηῦμαὶ (1885), π6}} Μϑηοϊγέναθιι8 ιιοϊιοίοὐὶ ἀ8, Υ 6]- 

ἄονβκυ (1879), η61 δφβθηοϊυγέγαθιι8. 80 μσιι8 (ΠἰπηοΓΥ) ἀῶ Μοοτο (1899), μ6] Βαοϊοαγι 

αι Μοοτο (1895) 6. π6118. Βγαποϊηοαοια ἀπ Οπόπου (1897). 

Τὰ ἄϊνουβθθ 46116 οἰδαῦθ οββϑυναζομὶ, Ρ. 65. ἴῃ ἀπ6116 αἱ Μοοτγο, Οπόποὐῦ 6 ἀθ Βοοῖκ 

ὃ Θβριοθβϑδιηθηΐθ πούδῦο 11 ἔαυθο ἃ 611 ΔΏΠΟΥΙΓΒΙ ΑἹ [δ1}1 Θ]ΟΊ]1 ἴπ δοϊο οβηῖῖοθο 6 4618, 

Ἰοῦὸ 50] 1Π1ἃ ἰῃ Δ]6001, δὔθυθ 6 οἱογοΐοσηηϊο. Αηχὶ 1] Οπόποῦ (Ὁ]. ΤΥ, ΕῚΡ. 2) οἱ ἀὰ 1ὰ 

ἤρατα αἰ ἀπ οἱονδροοίίο αἱ Τἠγθογοίθ8. ὁοπ οΡΘΠΑΙ ΡΊΟ ΡῈ] ΘΤΆΒΒΙ ΘηπΘΡΪ 68]}᾿ δοΙ 0 

ΟΒΠΊΪΘΟ 6. 8010 ῬΟΟΠΪ ΟΙΟΓΘΌΒΟΙΩΪ Ἰοοδ] σχῶ] ῬΓΘ550. 1᾿ ϑϑ θην δὰ, ΠΡΘΡα 6118, 6611]. 

Βιϑοθη οιηθηύθ ροτὸ ὙΥΠΠ]Θη 6 Μίηπο (1900) παπ πορϑῦο 1᾽ Θϑιβύθηζε 41 [8}1 σοο- 

Οἷο16. ποὶ Ἰουη ΓΙ Ο1, ΒοΌΡοπθ 1] Μίππθ οὔθϑϑθο 16 δα ὑγοναῦθ ΠΘῚ ΟΙΟΓΔΡΌΟΘΙΙ α6]- 

Τ᾿ Αγομίοοϊα, 6 ταοδύγαπο ἀπθίναγο οἢ6. ἃ απθϑῦο τἱριδραο Δ Π0Π6 Ρ6Ρ 51] |ὑὉ] οΠ]ρΌΘΠ οὐ 

51 5ῖω ὑϑίοτθι οϑάαθο ἴῃ ΘΥΤΟΤΘ 6 51] βίθηο ἀθβϑουῦυνϊ Θοπη6 σοΘοΙΘ αἱ »,ΆΒ550. Δ] Ὁ] βἹΟΡα]]. 

ἈΠΟ ἃ Π1ῚΘ ἴα τίοοροα 46] ρυαθ80 Π6] οἱουδρορο (ἀ6ὶ Ἰοιηθγ ἢ] αἀἰθαθ τἰβι δῦ 

πθϑϑῦϊν!. 

Ἠο Ροὶ θϑϑιηίηδῦο Βρϑοϊδ!πηθηΐθ βοῦδο ααθϑῦο τῖραδο 61] Θπ ΓΟ, πϑὶ αα8}} απιθϑίο 

Ῥαηΐο πᾶ, οοτηθ νϑάγθιηο, βρθοῖδ]6 ἱπηρουίδηζε. 

ἘΠΟΠΙ ΓΟῚ 46] ρθη. ἡγίαογίοῖα τὶ Τηοϑύγδυοπο 1 οΙοτροοιθὶ ρρονν δῦ 4] ΡΟΟΠΪ 6 

τηϊη αὶ ΟΙΟΥΘΡΌΒΟΠΊΪ 6, ῬΘ1 ΘΟΠηὐΓΟ, ΕπιρίηΖαῦϊ 41 ΘΟΘΟ1016. Ὀίθποθ αἱ αβρϑύῦθο οἰθοϑο, 

ΒΥΘΠΑΙ ἴῃ τηθϑαϊδ ὃ. μ, οἢ86. 4811 ϑοῖἄο οϑηϊοο θύϑηο ὑδίαπθ ἰουὑθιηθηῦθ Ὡη ΠΟΥ δθ, 106 

ἴηνθοθ {πη ἴῃ ΠΘΙΆΒΟΡΟ ὑδίογα ροθ0 ἰηΐθηβο. Τιἃβοϊδηο ρορὸ δρῖγ 1᾿ δοῖ 0 οϑιηΐοο 
ῬΘΙ 24 οΓῸ {τονδὶ ααδ51 ὑαῦθθ 16 σὍΘΟΙΘ ᾿ἰπὐθηβδηηθηῦθ ΠΘ16. 

Τὴ βϑζίοῃὶ αἱ ἱπάϊνιἀτπιὶ ἤϑϑαῦ ἰπ ΘΠ τηαύο 16 βοοοίοθ, ἴῃ βθραϊίο 41 ὑναύθιηθηΐο 

ἴῃ 816001 94 ἴῃ ΧΙ]οΪΟ, ΘΙΆΠΟ Β6ΟΙρδΙ56 Θ 8] ΙοϊῸ ροβίο 51] νϑάθνϑηο ἀθρὴὶ αἰνϑοὶὶ, 

ΒΡΘ550. ΘΟΠΠ θη] ΡΘῚ 18 τοὐθιγα 46116 βού ]βθίτηθ Ῥαυθίϊ. 

ΤηοΙρο ὑγαδθαπαο οοπ πη πούο γὑϑαβρθηΐθ 46] ογαβϑὶ, 1! δαάδη ΠΠ βοίοὶθο ἴῃ 8]600] 

ββοΙαύο, (δὶ οἱ ογρΌΟΙΟΙ ΑἹ ὁπο ἰὑγο αἱ ἃ ἔρθθοο πθ ΠῸ νἰβῦο πουτιβοῖνθ ἰῃ ρσϑπαθ ΔΡΡοη- 

ἄδηΖδ, 6110 σοθοῖθ οἢ6. οοηῆαίναηο ἰπ οΥΘΠἰβϑίτηΐ σϑοοοίο]οπὶ ὁ οἢ6 5] {ϊπρθνθπο 

ΒΡ Ο ἴπ ΤΌΒΒῸ ᾿πέθηβο. 

Νοη 51] ραὸ ἀππαιθ ἤορᾶγθ 1᾿ Θυθηύιδϊθ ργθϑθηζα 46] ρυᾶβδθο πϑὶ οἱουδροοιϊ αἱ 

τ20 10] οΟἸ]ροσ οὐ, θα δηχὶ 550. ὩΘΡ]] ϑπο ἰὑγοὶ αἱ ἕο ταδὶ [ἃ τηδϑδίπηδ ρᾶνῦθ 4618. 6611υ]8. 

αθϑίο ΘΟ, Ά580. ΒΘΙΊ γα ΘΏΘΙΟΡῸ 8. α116110 αἱ αποὶ ΠΙη οοἷδ οἢθ ἴο ΟΠ Π1δ] Θ᾽ ΘΟ οὶ 

βευλυ θῶ ἐτυοῦχον 
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8. 606 ρᾷγ6 πὸπ ὃ τϑρ᾽ ἀδιηθηῦθ πηθυῖῦο 481] οἰ 40. οϑιηῖοο, 5ΒΘΡΌΘΠΘ 518 1 ὙΘΙῸ Θ͵ΆΒ50 

ΘΟΙῚΘ “ἷἴο πο ἀϊπιοδύγαίο αἰύσον (1890) 6 ὁοηθ ἔχ οοηΐοσιηδῦο ἀ8] ΡῬιοίοη (1899). 

ΟΙθτο ἃ] βριᾶϑβθο ἔμ βορπδίδίδα πϑὶ οἱογδροοιο! αἱ νϑΡ ΟΠ ΌΟΠ ΘΕ] 1 Ῥγθβθηζα 46] 

Β]ϊοορθπο (Οπόπο!). 

Τηῆπθ 51 Ῥοββοόῃο 8ἃΠΟ0Π6 ὑτονᾶρθ ποὶ οἱ ορρΟοΙ Οἱ ΔἸΟν] ΠΟ] 151] ΘΟΟΘΘΒΟΣ, ΘΡΘΠᾺ]1 0 

ΒΙΟΡΌΠ ἀἱ ἀΐνουβο αϑρούδο, [ἃ οαἱϊ ργθβθηζα ποὸὴ ἢ Π0}18 αἱ πῃ Ρο᾽ οοδίδηῦθ 6. 6Π6 

αὐϊηα] ροββίθπιο ὑγϑβοῦγαῦ. 

Ἑονηνώ ἀοὲ οἱοναροοίζείε, 

Τιὰ ἴουπιδ βΘπουδ16. 46116. 66111]6 ΟΙΟΓΔΡΟΡΊ6, 5ΘΌθθπ6 τηο]ὐϊ δαθοτὶ ῬΔΡῚΠΠῸ ΒΘΤΊΡΙΘ 

αἱ ααθϑὲθ ὁοπιθ 41 ὁ6 1116. οἰαν! νι, ποῖ ῃ8 πᾺ}18. αἱ οοδίθηϊο. 

Οοτῖο Ἰὼ ἴογπιδ ρἱὰ ὑϊρίοα, οἷα ϑνοϊαῦα, ὃ χα 6118 ἃ] τἀπὸ οἷανα ὁ Ῥϑρᾶ πιοῖδο Δ Πὰη- 

ϑαῦα οοη ὕπο ρϑάμποοϊο, τη ἀδ [816 ἴοσιηᾶ δἰ νὰ ῬῸ} ὑαθιϊ 51] ἰηθυ 6611 51Π0 8 

6611816. οαρίομο, Ἰϑπἐϊοοϊαγὶ ο ἀπομο ἀπαϑὶ αϑθαίο ρἰαῦθθ ὁομηθ 40.6116 ἃϊ τπ Θπἀούθ!!ο 

ΠΟΥ Ϊ6. 

Τὰ ἐθεὶ αἴαϊίο βϑποῦαὶθ βία ὁῃ6 ΠΘΡῚΪ οἸροοποὺϊ ἱπῆτηϊ (Δθ] οβοιηδυϊαϊ, πδ] α1) ἱ 

ΟΙονα σοῖο ποι δ᾽ 501] ΘνΆ πο 8] ἀἰβορνα ἀ6118, ἔονπιδ, ρἰαὐνα ὁ θη οο]γθ, τηθη Ὁ τοὶ 

δταρρὶ ρἷλι οἰθναῦ! οϑϑὶ βίππροπο, ΔΙ ΠΊθπῸ ἴῃ οογέθ ῬδΡΕΪ 6] ΘΟΤΡΟ, δα Θββθγ6 αἰ στΌ- 

Τουτηΐ, ὈΙ ΓΙ ΌΤΙ ὁ νουϑηηθηῦθ οἰαν δῖ. 

Α ααθρίο τίβιδρᾶο 51 Ῥόββοπο Θοη ροπύαγθ 19 πηΐο ἤριμ 8-9 ὁ 1ἃ γοῦνα ΒΡΙΘΡ ΖΙΟΠΘ. 

Ῥ[ὰ ὁΠ6 ἴᾳ ἴοσπια βροπουαῖθ ὃ ἱπηροτύαπίθ ποὶ οἱογδροοῖθὶ 19 βύπαϊαρθ 1 οδραιθουὶ 

ἄθ|1α. Ιοτο "α56. ὅδ αἀπθϑῦο ραμίο ρϑγὸ ἀουγθπιο ἤουπᾶΓ6 Ρἱδ ὑδγαϊ (ρ8ρ;. 9-11). ῬΟΙ’ ογἃ 

τὴὶ οοπέοπίο ἀϊ ποίαγ ὁμ6. ποὶ οἱουδροοῖθι ἴὰ Ῥαθθ ρᾳΖϑ θββθῦο ρίαὐνε, οὐ δρραμπύϊία, 

ΒΘΙΏΡΙΠ1Ο6. ὁ τϑιηϊΠοδίδ. 

Φυδπᾶο ἱ οἱογτροοιο! 51 βύβοοδηο 6 50Π0 ΠΠΡ6Σὶ Π6118 σαν] ΘΘ]ουηϊοδ, Δ]]ΟΥϑ 88], 

ποὶ Ππη]6011, 51 τἰσοπῆδπο ὁ ἀἰνθηΐαπο ρου ουξαιπθηΐθ βἔθυϊοὶ, οοΙηροῦίθηοβὶ οοτηθ 16 

ΒΡ ΠῚ 6611π|16 νϑβοϊθο δὶ (οὶ θέ 11. 

Υδὶ Ἰοιηρυῖομὶ ἰινθοθ οἷὸ ρθ Βο1ο ποὸη βιιοοθᾶθ; ἱ οἱου8ροο] 66. 581 ῬΌΒΒΟΠῸ 

ΟΒθοῦναρο ΠΙΡουὶ π0118 οαν νὰ ΟΘΙΟΠΊΐοα, ΘΟΠΒουν8ΠῸ ἃ ΙΟΤῸ [ὈΓΠΊὰ ΠΟΙΠΊΔ]Θ. 

Ουοϑίο ἀἰουθηῦθ οοιπρονίϑιμθηῦο 8] ἄθνθ, ἴο οὐϑᾶο, 8] ἕαύδο ὁΠ6 1 Ῥ886 ἀθὶ οἱο- 

ΤΆΡΌΟΙΟΙ ποὶ Πἰπη16011 ὃ ρἰαὐθα, ρθὺ οαΐ θϑδὶ Ῥόββοπο ἴθ "]πηθηῦθ βύθοοδυϑὶ ἀ81] ἴοτὸ βιὉ- 

βύγταίο βϑηζᾶ οἷ6 5] τοῖηρα [ἃ πιθιη Γϑηδ, 661] 1818, οἷὸ 666, ΘΟ1η6 ὙΘάΡΘΠΊΟ, ΠΟ ὃ 56Π6- 

φαΙππθηΐθ γΘ]Ὸ ροὶ ἸοΙΗ ΤΙΟΠΙ ἴῃ 56η80 ἰᾶγθο, οἷοὃ Ῥϑὶ ὕθυτίοο!!. 

ϑέγρετύα δὲ οἱογ'ασοοσύδὲ. 

ΘΌΠα δἰγαλίανα 46] ΘουΡὸ 66] Π]1ὰγ6 ἀο᾽ οἱοναρ οἱ Οἱ ποη 8] ΠθππῸ αδ8ὶ οββουνΖίοπί. 

Π 6 Βοοκ (1900, Ρ. 148), τἰορθπᾶοβὶ δἱ απ θυ] οα 114], ἀἴοθ οι. 11] Ρ]δδπηδ ἃοὶ 

οἱονδροοῖο! ὃ αρρθδδύδηζα, ΠΠασϊᾷο 6. οι, ἄορο βββαῦο, ποὴ Ῥγθβθηΐδ, 6Π6. οοερι]αζίομϊ 

βρνοβο. Οὐθϑῦϊ ἀδϊ τὶ βοιιῦναπο θαϑαθὶ σὰ ρυθραγδζίοηὶ ἱπιρου ϑυξθ. Είθοο αυϑηΐο γἰδυ!ύα 

ἅ8116 τιΐθ οββου 8 ΖΊΟΗΙ. 

ΤΙ οἰδορ!δβπια ἀϑὶ οἱογαροοι! ὃ Ἡπαπιθηΐθ ορδηυΐοβο: 6580. ὃ ὑπ ΡΟ’ ΔΟΡοπαδηΐθ 

8010. Π6116. 66111]16 σἰονδπηὶ οομύθηθηθὶ ΡΟΟΝΪ γϑοαο]! ἸΟΟ σα ϊ ῬΥΘ580. 8] ππιο]θ0, 60 Πη0 
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Ρ. 85.. 1 4.6}10 τϑρριθϑθηὐαῦθ η911ὰ ΕἿρ. 8, τῆ Π6118. 6611π|6 ὁ0η ΟΔΡΑ  ΘΥΪ τη6π0 ρἷο- 
ΔΉ] 6580 ὃ υἱάούνο ἃ Ῥθη ροθᾶ ὁο88. 

Οἷὸ ὃ βοργδύθθο ον άθηξθ π6611 ϑπομἰ νοὶ αἱ; πὸ σοπδίαδαθο 618 ποὶ οἱογδροοῖθὶ αἱ 
6501 οἸ]ροσμϑυϊ θαῤύο 11 Θοῦρο 61] ]γ6 ὃ τι ἀούδο 84 τπ διημηδθθο αἱ Ἰορροϑῦψθ οοπ- 
ὑθηθηθ ΘἸΟΡΙ]Π αἱ ρυϑββο, ἔνα 16. 4181} βύθηπο 508 5] 6. Ῥί60011 ΟοΓρΌΒοΙηΪ. 

ΠῚ οἰδορ!αβπιδ, ποης Υἶπηθηθ. αἱ ὁη6. ααδηΐο Ῥαρύαι Ρ6Ι ΤΟΓΠΊΆΓΘ 16. 5 οὐ  Π|5θτὴθ 
ῬδιΡϑῦϊ αἱ 41.6110 Ἰοροοίίο, δα δ᾽ 4] ρἱτι ργθϑϑηύδηοϑὶ ψαδ]0}Π}6 τηδρρίου δοουμηα]0 ἴῃ οτιηδ 
Αἱ βρδηα]ο πϑὶ ραπῦϊ ποᾶδ]]. 50η Ῥϑυὸ ΒΘΠΊρΡΓΟ ῥἱδ σίθομο ἀϊ Ῥγοθορ! βθπιδ, 16 ρατϑῦϊ 6116 
Ἰορδϑύὺνθ ρἰὰ υ]οῖηθ ἃ] πποῖθο 6 ἴὰ Ῥᾶ89 6114. 9611]. 

ΝΘΡῚΪ δἰυτὶ σταρρὶ αἱ οἹ]ρ σπου, ον 19 6611]6 π΄ ἀαθδύϊομθ οομθπρΌπο πηῖοδ- 
Πηθηΐθ ὁ ἷπ ρ᾽ΆΠ49 Ῥγθἀοχηϊπδηζα ὙΘΡΪ οἹΟΡᾺ] οΟἹοΓΑΡΟΡΙΐ, Ια δὑγαύναστα 89] ΘΟΙΡΟ 
ΘΘ] Πα] 00, Ῥ6.' 1 ἸΠΒΟ Ὁ ]ΠΠ0ὰν αἱ [811 οἹΟΡυ]1, ποπ δἰ ραὸ γοπάθυθ οοβὶ ουϊάοπίθ. γίβίο 
Ῥϑρὸ 6Π|86. [8]1 0611116. Β0πῸ Ρ6} 8010 αὐξαύθο ρυθηηθο αἱ οουαροβοπιὶ ἴὰ δὐγαῤανα αἱ 
Θ580. ἄθγ πθΘΟΘαΒΒΓΙ δ Θηΐο ΤΙ υΒοῖρο γϑβοίθοαγθ. ΑπΘΙ6 αυἱ ἰὼ ρατύθ θ85810 ὃ ΒΘΠΙΡΓΟ 
Ῥἰὰ τίοοῦ αἱ ργούορϑβηηθ. 

Τπῷ νϑιδὶ ΤηΘΙΉ ΓΘ Π8, 6611 }]8}6 600 ἀορρίο Θοπύογπο ϑϑἰϑὺθ πὴὰ βου Πδβίπιδ; θοϑδ 
ἔα ροἷὰ βορῃπδϊαῦδ, ἀα ΔἸ γὶ θα ΟἹ πηδτηθηὺθ ἃποη6 48] ΠῸ Βοοκ (1900). 

Ἡ παοῖθο ἀθὶ οονδροοιυϊ ὃ Ρ61 8010 τπ Ρο᾽ οΥδ19, ργοδϑυῤαηᾷοβί ρουὺ θη ϊοο αν 
ἄθρυθϑθο Π6110 6011ὰ16. τηοἱο ρἰαῦθθ (θοπιθ 'π ΕἾΡ. 8) ὁ ἃπομθ ἐαβι ουμιθ ἀαθπᾶο ὃ 
τἱοθοοίαῦο ἴῃ ρϑάμηοο!! τηοϊθο βύγουθ! αἱ 66 1116. οἰαν ζουμὶ. 

ΦαΘΒΌ] πυο]91 50π0 δρθαβύδῃζα οταπαϊ, ὁ0η ἢ ΡΊΌΒΒΟ ΠΙ6]9010 ἰοπᾶο ((α]οτα 
ααΡ1166). ΟἸ9 51 ὑνγαῦθι αὶ αἱ ἢ γϑγῦῸ ππο!θο]ο γἰβαϊία, 484] ἔαδίο ομ6 11ὸ νἱϑίο ονὶ- 
θη ]ββίπηο ὁο1η6 ΡΊΟΡ.]Ο τ τϑπρθηῦθ Π6110 ΟΪΟΓΒΡΌΡΠΘ βἱονδηὶ ἀθὶ Τηδίζου γἱνὶ (ΕἸ 8). 

Τὰ ΟΥ̓ΟΠὔϊη8, ἔΌΓΠΊδ, ΡΟ] 501100 111 ΒΙΠΠΠΊΔ550. ΠΤ ΘΡΌΪΔΙ αἱ οθη}1 δἀδοσδαίὶ 8] 
ΠΌΟ]ΘΟ]0 (0Π6 ῬϑΡοϊδ πϑὶ ρυθρϑιναῦϊ ΘΟΙου Ποπ Ἰαβοία γὙθᾶθγθ βθιηργθ ἴὰ β8 [οττηδ 
ΒΙοΟΌοΒ8) 6 Ῥοοῃ] ΑἸ ΓΕ] ῬΊ60011 διητηδβαὶ οοηῦγο 16 ραιθύΐ, οοΠθρϑθϊ ἔγα ἰορο ἄα Η18- 
τηθηδ! αἰριὐ] (ΕἸ 6. 4). 

ΘιΘϑῦ ΠΟ]61 50η0 ἀππαιθ [ϑοἰ]τηθηΐθ ἀἰϑυϊη ρα 0} ἄὼ α16111 ἀοὶ ὑθβϑαθὶ οἷν- 
οοδβύθῃηϊι. 

Ναοϊοὶ ἴῃ ᾿ἰϑύαϊο 41 ἀθρθηθγδζίομθ, σὰ βϑρηδ αὐ 44] 0. Βοοῖκ, ὑγοναὶ πο ἰηξρ6- 
φαθηὐθιηθηῦθ ἢθὶ οἱοναροο] (61 ἸομΙ ΡΟΝ; 5᾽ ὑγαύναγα ΒΟΠΊΡΓΘ ἄϊ 66110]6 ἴῃ ουϊ 
Τ᾿ Δοσιι πη] 51 ἀθἱ ΟἹ ΟΡρΌΒΟΙΩΪ ἄγϑνα, τϑίθραῦο 1] ΠπΟ]60 ἴῃ 1ΠῸ δὑγου ββίπιο ρϑάσποοῖο. 

δι ϑνθηθαδ}} ἔθηοιηθηὶ αἱ ἀἰ ν᾽ βίομο ἀϑὶ ππο]οὶ ἀϑὶ οἹογαροοῖἐϊ τὶ ὑγαυ ογγὸ ρἱὰ οἱέτο. 
ΒΙραδΓο 4118 Ροβίζίοπθ 46] πιοῖθο Π6118, 6611] ὃ ἄδι ποίδιθ [16 6880 5ἱ ἱγονᾷ 

ἴῃ ᾿5ΘΠΘΡΆ]0. 6118, πηϑύδ θαβ816 46] ὁοῦΡρο ὁ6]1018Γ6; ὃ ΘΠ αἰαθίο Ῥαβ816 86 1 οἷοτγα- 
ΒΟΒΟΙΠῚΪ 5010 ΠΊΟΪ᾽Ο ΠΕΠΊΘΙΌΒΙ. 

ΤΡ ΈΛΘΡΥ (1897) θα 11 Μοοιο (1899), ἤριλαπο θηὐγδμηὶ ἱ ΘΙοΤ ΡΟ 461 Μοβοη- 
οἸηγέγαθιι8 80 ἤζμιι8. ὁ0η. πποϊοϑὶ ἵπ ροβίχίοπθ αὐαθῥο ἀϊβύα]θ, τὰ ααοβι ϑοοθζίοπο ὃ 
ἔδοπηθηῦθ βρίθρϑ 1160 ὑγαῤίαπαοϑὶ ἀϊ ἀπ οπομ γοίᾶθ. Τπ ααθοία ξαταὶρ]α Ἰπ δ 16 
6611]16. ΟΙΟΓΑΡΟΡ]Θ 50ῃ ΤΊ ΘΟ αϊ ο]οθα] ργδβϑὶ, τὰ ΒΟΒΡΡΙΒϑ 6. αἱ ΟΙοναροοιθ, οἢ6 
800 6161} οἷ!θ Ῥγοδαοθηοϑὶ ἴῃ ππαρρΊοῦ ΔΌθοπάδηζσε, Π6118, Ῥαῦῦθ ἀἰβύδ!θ 4611. οϑ Πα] 
ΤΘΒΡΙΠΡΌΠΟ ἷἰπ ὍᾶΒ50 1] πποῖθο. 
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Ονγὶσίμηε δὶ οἱοναργοϑοτηΐ. 

Νοῖ ὃ ῥἱὰ 11 ὁᾶ5ο αἱ σοπξαύανα 1ὰ. ὑθουΐα αἱ ΙΚἀκθηῦμαὶ (1885) βθοοπᾶο 18 αὰ8]6 
Ἷ ΟΙΟΓΑΡΌΒΟΠΙΪ 5 ἔουιηθπο 5.118. βαρονῆοίθ Προ ἀθὶ νϑβὶ ῬΘΙ ΘΆΒ56ΓΘ. ῬΡοΪ ἕαροοϊἑδῦϊ 
44116. 6611.]6. Ο]ΟΓἈΡΌΡΘ οἷ6 Ρ61 Κκθηῦη} πὸπ ΒΓΘΌΌΘΓΟ οἢ6. ΠηΙοΟΙΠ ὁΠ6. Πδῃ οοη- 
ὑγσαῦίο δάθγθησε οοἱ γϑβὶ. 

Τα 19 Ἰροῦθϑί ἔπ οἱὰ ἀδ πῖ οοτηραὐθανα ἴῃ Ἰῦγρο ἰᾶνορο (1898) 6 18, πηΐα ορίπίοπο ὃ 
ΘοηαἸνῖδα 48] 1)6 Βοοῖ (1900, Ρ. 150) ο119 ἀΐοθ: 76 ραγέαφο ατιϑ8ὶ Τ᾽ ορϊγιῖον; 6 ἴέοϑα, ἀ᾽ αργὸὺϑ 
λαηιοῖϊο 165 φοιμέξο8. (6 οἸιϊογαφογὸνι ἐμρίφιιο5. 86 [ογηνοηΐ ἀανὶ5 ἴ6 Ῥγοίορίαϑηνε ὧδ ἰὰ οοϊζιϊο. 

Α ἔδνονο ἀ9]1 οὔἱβῖπθ ϑπᾶορθηδ ἀθὶ ΟἹ ου ἈΘΌΒΟΙΙΪ ρϑΡ]8Π0 ἃ ποοτδ, 16 5θριιθηὐὶ ο856Γ- 
ὙΔΖΙΟΩΪ ὁμ6 οἱ ἀδηπο δηοθ ἀπο ηθ. πηϑρρίον ἰπαϊζίο 50] τηοᾶο αἱ ογιπδζίομθ αἱ 
αΌΘΒΠ οἹΟΡα]1. 

Οββθυνϑηο Ῥ6᾽ ὑγαβραγθηζα, ἱ οἱ ογΔΡΌΟΙΟΙ ρἱϑυνὶ ὁΠ.6. ΒῈΡῚ ὉἸΙΠΪ βθριηθηθὶ ἀ6] 
Τιρδίζοα ὁορτοπο 1] νᾶϑο ἄουβδθ, ἴὸ ποίαθο ομθ 11 ρυίπιο δθοθηπο ἀϊ οἱουαρόβομηὶ ὃ 
ἀαῦο ἀ8|1 ργθβθηζα ἀϊ Ῥοομὶ νϑοιο]! ροϑὺϊ αὐδουηο ἃ] παοῖθο, νϑοιο]! {1 οἱ ΠΌΠΙΘΙῸ 

νῷ ῬοΪ ὀγθβόθηο Π6116 601116 Ρἱλ νϑοοηΐο (οἷν. ΕἸρ. 8). 

1 οἰολδροβομηΐ ἀρρϑίομο ἀδρρυίτηδ Θοπι6 β]οθᾺ}1 αἱ ϑβύγομιδ, τυϊπαύθζζα, οστιπο ἀοὶ 
4081 οὐσαρα, 1] ὁθπίρο αἱ ἀπ νϑοιοΐο, [πῃ ἀα8 1616. ο6]1π|8. οἱ οναηϊβδίπηα ΠῸ δὶ νἱβίο 
γΔΟΆΟΙ]Ϊ ΟΠ6. ὩΟῚ ῬΘΙΘΥΆΠΟ 8ΠΟΟΡἃ ΟΟΠύθηθυΘ α]θῃ οουρἰθοίοῖο. ἃ πηΐϑαρα οἷθ 5ἱ νᾶ 
γΘΙΒΟ 1᾿ ΘΒ ΓΙ δ, δηύθυῖοσθ (1011 ΔΠΪΠη1816 81] σϑάοπο ἱ οἱογαροβομι ἱπριοσβαῦβὶ Υἴθηι- 
Ῥίθηο0 ΒΘΙΏΡΓΘ τΠ6Ρ]10 11 νϑοποῖο. 

υδπαᾶο ἀἴθο νϑοιο] ποη ἰπύθμάο οουΐο ἀθϑὶ νυοῦϊ, πιδὶ 461186. βἔθτο αἱ βοβύϑηζα, ῥὶς 
Ἰπηρίᾶα 46] υἰπηϑπθηΐθ οἰδορ!αβηιδ, Π6118, 4816 5] ζουπηδπο ἱ ΟἸΟΓΘΡΌΒΟΠΙΙ. 

ΤΟΥ βίη θμάορθηδ θ᾽ Οἱ ρΌβοια πὸ ὃ ἀππααθ ῥἱὶ ἀἰβοαθ 0116. Ῥθοπα6. μοὶ [6 
6611}6. Ο]ΟΓΆΡΌΡΙΘ ὑλᾶρθαπο 1 τηδύθυῖ8}} (8118. οαἱ ΘΙ θογ δ Ζίομθ ΡΓΟυΘηΡΌΠΟ ἱ οἷογαρο- 
ΒΟΙΉΪ, 56. οἷοὸ 11 ὑτᾶρρϑπο ἀ48] βϑηριθ ὁ ἄ811α ᾿ἰηΐ ὁ ἀβι μίγη ααθϑοὶ Παυ]αϊ, ὃ 

ἀαθϑίομθ 016. ΘΒΘΙΠΪ ΠΘΡΘΙΊΟ ΡΪὶ ΟἸ Τ6. 

αἀσσνεσαφίονιο δὲ οἱογασοοίτε 6 ἴογο ααἀἰογθηζο. 

[ῃ απθϑῦο οαρίθο!ο ἀθϑίαθνρο βοργαθανθο αὐθίγαγθ 1᾿ αὐθθηζίοπθ δὰ] ἑαὐθο οθ 1] ο]ο- 
ΤἈΡΟΡῸ ΠΘ]1ἃ 88 ἴουιηδ, ρἱὰ ρῥυϊτηϊ να ἴογιηδ ἀπὸ βίγαῦο οοῃύίπαο 16 οαἱ 6611816. 8 
θᾶ56 ρἰαὐδα διἀθγίβοοπο αἰγϑυψμηθηΐθ αἱ νϑϑὶ βθ Πρ ΡῊΪ 68 6116 [8.16 δοῃψϊ πιὰ, ΘοοΙη ρα ΓΘ 
ΠΘὶ ΟΙΟΡΔΡΌΡΪ ρῥἱὰ ϑνοϊαύί, οομβορναπᾶοθὶ ρορὸ οὐ δἀαύῤθιηθηθὶ βϑοοπάδυ! 1᾿᾽ Δα θβίομθ 
ἀθ1 οἱουδροοιθὶ οἱ νϑβί. 

ῬθνΡ ἀπθδῦο βύπαϊο ὃ αὐ110 ραρυϊτθ ἀδὶ οοραρΌρΪ βἱονδηὶ αἱ οἸϊροομθϊ ἰηΐουίουί. 
ΟἸὰ ἴῃ Αἰύγο ἰάγοτο ἰἴο (1898, ρρ. 22. 6 28 4611 δδίγαυο), πούανο 6ἢ8 ἱ οογυαροοί 

686 5] νϑάοπο 58.110 ὑϑρίοπὶ ροβύθρίουἹ 46] νϑβϑὸ ἀογβα!θ 46] Τιδήξοα Βοηο 661116 ρἱαὐῦθ 
δραβρ ΓΘΠ 551 Π16. Ο0η ἢ ΤΠ]Πθνο θηὐίοο]ᾶγτθ οονἰϑροπάθηὐθ ἃ] πποῖθο (ρυθϑβο 81 απδ18 
βύδῃῃο ἱ β]οθα] οἱογαρορ ἶ) 6 ὁπ. ππδγρὶ πὶ βἰημποβὶ, 16 0871 ξουπιᾶπο ἰπ ΘΟΙΏΡΙΘ550 
ἀπ Θηδούθ!]ο αἰαῦθο πούτηα]ο (Ἐ18. 8. ἀ61 ργθβϑηὺθ ᾿ἰϑυογο). 

Τ ἀφ] ρἱλι σθοθηθὶ 46] ΒΘΡΡΙ ΘΠ οΡδπο θᾶ ϑβύθπαοηο αθδῦθ Τ16. οββθυ ΘΖ οηΐ. 
ἢ Βθρρὰ (1900, Ρ. 599) ἀϊοθ ἰπίδουϊ ραυϊαπᾶο ραγο 461 Τηδίζο: 706 Ζοἴϊ6 αἰι8 οἴρ!θ)" 

«ιιγο]ιϑἱοϊιείγου Βαβαϊριαίίο τι οἴγοηυ αἰι5 αἶοδον φον γαροηαἶθη) κογηῖσοη ΚΟΥΡΟΥ δοβέοΠέ, 
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τροϊοῖνογ ατιοἷ, ἄορ Κόρη ομεαϊε: αἀἷὸ Βαβαϊρίαίίοη, 5ἰοϑϑθη ἐὐιηυϊἐοἰδαν «ποϊπανάον (δ᾽ 

δογ[ηἼθ),), αἀἷθ ᾿Κδγρθν ηιοὶβέθηι8. ἠοῖ. 

Αρρίαηρθ 11 ΒΘΡΡῚ ὁ. ἄορο αιοθῦο ὑγαύαμπηθηθο 601 ηἰύναῦο α᾽ ἀγρϑηῦο νἱὰθ 1 

τηδΡΡΊηἱ ὈΆΒ8Π ἔτα ΙοτῸ ἃ σοηὐδυθο Π6116. 66 1Π|10 ΟΙΟΓΆΡΌΡΙΘ Αἱ τηο]δθ αἰύρθ ἴονῃηθ αἱ 

ΟἸΙρΟΟΙΘΙΙ. 

1.6 βύθββθ 0088 ροὐθϑὶ γϑῃ ἤσαῦΘ 50Ρ6580 ὉπΟ 6. Π6110 βϑΖίοηϊ : τηθη1 6 ΠΘ511 ΟΡ ΟΟΠ ΘΙ 

Τἰπηΐθ 01} ρἱδι θαβδὶ (μαῖα ], δι οβουμδθ! 41) 1 οἹογ ροοἶ δὶ 500 1η0100 ἄἀθρνθϑβὶ, ποὶ 1ΠΠπ|160]] 

Βαρουῖου ([α 1 Εο14] Θὰ πολ "61 1) θϑδὶ ῬΌΒΒΟΠῸ Θ556Γ6 ]δ], ἸΡΙΓΟΥΤΩΙ ο αἰ ΕΟ τηΐ, τηδ 

ΔΏΘΙΘ ἴῃ ααθϑῦϊ οδ31 ν᾽] 616 18. Ιοῦο Ὀᾶ88. 51 σοῆϑϑυνα ρἰαῦνα 6 δάθιθηΐθ δἱ γϑβὶ ὁ 

606 ᾿ποῖδγθ 886. ΠΟῚ ἴ ΟΟΡΡῚ ΟΊ Πα] ΔΙΠηΘη0 16 θδ81] ἀθὶ οἱογροοῖθ δὶ τηδηῦθηΡΌ ΠΟ 

ἃ οοῃίαῦθο ἔγϑ Ἰοτο. 

Ηο ροὶ ποίαϊο οἷιθ αυϑπᾶο 16 Ῥαβὶ ρίαῦῦθθ 6 ἰδυρῖνο Δ] [811 66111]6 οΟΙΪοσαρΟΡ 6 Ρϑ8- 

Β8Π0 811 απδ]οΠ6 ἤρτα πηαβοο αν ἸοΠρΊ 4] Π8}6. ὁ οἴ ΡΟΟ] 816, 6556. Ῥυθϑθηΐϑηο ἀηὃ, 508- 

πααῦατα οοΥτδροπάθηῦθ Ρ6Ρ τηοᾶο 606 1] τοϑῦο ἀ6118 Ὀδᾶβθ τἰτηδηθ ἃ. οοηὐαθθο 601]8, 

Ῥαγθύθ 46] νᾶβο 6 ῥἷϊι ρυθοϊβαπιθηΐθ 601 οοπηθύϊινο ὁΠ6 ὃ ἰὰ πηϑύτοθ 461] Ἰη ΘΓ ηδ, 

οαὐοοϊα 46] νᾶβοὸ βύθϑβο. ΟἹὸ νϑ]θ ὕδηΐο ρϑὶ ναϑὶ ἰβοϊδὺϊ δουὴθ Ρ61 4.0}}} 4611 τοῦθ 

1ηὐθβθϊηδ 6. 

Οἷὸ ποι ἱπηρϑάϊθοθ ὁΠ6 ἴῃ ἀαϑ]οη 9 ραπῦο ἔλα ἀπ8. 66]118. οοτδρορα ὁ 1᾿ ΔΙ ρα ποη. 

Ῥοββδ γ θη] ἃ πο ἀυ8]60Π|6 ὑταῦδο αἱ Γαι πηιβοο αγο; βορυαθαθθο ριιὃ σϑηΐρο ΘΟΒῚ ἃ πα 0 

16. ραγίθ ργοϊορ! αϑηηδύϊοδ, 6118, 66 1118. Τα 800] γ9. 601 80 οϑαὐθου βΌ160 ππιοῖθο (ΕἾς. 4). 

ΑΠΟΠΘ ΠΘ] ὑθυγῖο011 51 ῬΌΘΒΟΠῸ πονϑι 8 Ο611π|6. ΟἸΟ ΡΟΣ Θ. 60110 Ὀδ5ὶ ρἰαῦθθ ἔνα 

Ἰοῦο ἃ οοπίδῥίο, οἷὸ β] νϑϑὶ Ὀυϊνὶ ὁ ΡονοΡῚ αἱ ΠριΘ τηαβοο αὶ (ΒΡ Ρ. 7. 6 8). 

Μὰ ἴῃ βϑποιᾶ]6 1] οἱογαροθο ἀοὶ θυ ]00}1 ργθβθηῦα ἀπὲ αἸΒΡΟΒΊΖΙΟΙΘ τη ]ῦο ἀἰνθιβῶ 

6. 616 ἃ ὈΓΪΠΙΟ ἀβρθῦθο ΠῸΠη ὙΘΡΡΘΌΡΘ ἴῃ τηθηΐθ αἹ ΘΟΠΒΙ ἀθυ 16 Θ01η6 πη8. τη 41Π 0 Ζίο 6 

ἀϊ τα Θρ [6110 ρυἰπηι δ ναιηθπίθ οοη πιο. 

18 τηϑβϑίτηδ, ραρῦθ 46116. 6611116. οἱουαρορθ ἀθὶ ὑθυ}100}1 Βοπὸ ἱπιριϑηὐαῦθ δὰ γψαβὶ 

ΔΥΘΗ ἀπ ἔογύθ εἰ νθϑθηθηῦο πη ΒΟ] 8 6 (60Π16 Ρ. 65. 511 νᾶϑο (0175816) Ορριγο 58]- 

ΤΙπἰθϑίϊπο 16. οαἱ ρδΡΘΌ ργθϑθηύαπο ἀπ ρούθηθθ βύγαῦο τη 500 18 Γ6 βορτδβύδηὐθ 8118. τοῦθ 

ΒΒΏΡΊΠΡΊΘ.. 

Οἱ ἀρραπίο 16. 66 11π|6. ΟΟΓΒΘΌΡ 6. 500 ὈΙΡΙ ΟΥΠαΪ θ0Π ῬΘάππ0010 τηο]ῦο ΑἸ] ππρϑῖο. 

ϑρϑϑϑο ϑποῃ 6. 0811 6611116. 50Π0 τἹσηδθ ἴῃ ἔδβοῖ 5.121] ἃ ΒΡΒ116 Π6110 α18}1] 1 ΘΟΥΡΙ 

(6116 βίπροϊθ 96 1116 ϑύθηπο ἃ ἀϊνθυϑα δ] θΖΖδ, πιθηΐ "6 1 ΙΟΓῸ ρθάπποο}} 5ἱ ΓΕ] ΠΊΒΘΟΠΟ 

ἴπ ἀἂῃ αβοίο ὁῃ86. ῬθυοουΤ 6 [8.580 4611. βρίθα 6 51 Ῥῃο]αηρα ἴῃ Ῥᾶββο. 

Οποβία αἰδροβίσίοπθ ἴὰ θη ἀθβοῦιυα. 6 ἤραγαῦδ, ρο᾽ ἴὰ ρυῖπηα νοϊύδ, ἴο ον θάο, δ 

Μίππθ 6 ὙΥΠ]Θι (1900, ρᾶρ. 10, Ρ]. 1, ΕῚρ. 4). Ἐϊθθα ρϑῦὸ ποὸη ὃ Οοβὶ βῬΠΘΓΘΙΘ ΘΟΙη6 

τηοϑύγδπο οὔθᾶθρθ ααθϑϑῦϊ δαύουῦῖ; [ἃ 51 γον δ] Ἰϑδ] 46] ναβ8ὸ ἄογβα]6 6 ἀϑὶ ναβὶ ἀοσβο- 
Ἰηὐθϑυϊη8}} οἢ6. ἀϑϑιπηοηο ρϑυοϊὸ πῃ ἀδροῦνο βίνϑηρίαῦο, ὁΟη0. ρα16. 51 406116 ραγϑ 

4611 Ἰπὐοϑϑυϊπο ἄονθ ἴο βύγαῦο οἱουαρορο 5] τηοϑύρα 8ΠΟΠ6 86 ΘΘοΠἶο πιιᾶο Θοη6. τηο]ο 

Β͵ΙΟΒΒΟΪΔΠδΠΘηῦ6. Θ᾽ ΔΠΌ]ΟΒΟ, τη ἰπ Δ]0Γ6. ρδΡΪ 4161} τη οϑύϊπο ϑὕθϑϑο αποϑῦδ αἰβροβι Ζίοπθ 

ὃ ἴαβοὶ πὸῃ 51 ὕγονϑ. 

Τπρονῥαπῦθ ὃ οὁῃ6. ααθϑῦθ 661] 16. ΟΡ ΡΌΡΘ. ἃ ρϑάπηθοϊο βύγθῦθο ΠῸῚ Β0Π0 ῥἷι 

ἃ οοηΐαῦθο ἔγα ΙοῦῸ 91 1θ Ῥαϑὶ, τηῆϑι. 6η6 ἴπγϑοθ [8}} Ὀδβὶ 81 ἱπϑίπαϑπο ἔγα 16 ἤρτο 

ΤῊ ΒΟΟΙΑΤΙ [ἢ τηοο ἀαι γΘη176 ἃ οοηὐαῦνο 00116 ρῬαγοῦϊ ἀδθὶ ναβὶ. Δπμομθ σὰ οἷὸ Πϑηπο 

τηβιϑοϊθο τϑοθηὐθηηθηῦθ ὙΥΊΠ]Θηη 6 ΜΊΠη6 (]. ὁ. 6 ΕἾΘ 5. ὅ 6 6) 1 ουἱ ἄδυϊ ροββο ᾿πύθιδ- 

τηθηΐθ ΘΟ ΘΥΊ8 6. 
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ΑἹ ἀδδ! αἱ ααθϑῦϊ δαθου! Ῥοβ8ὸ ΔρΊθηρ ΓΘ 6Π6. 16. θ851 αἱ οἰδβοιηδ, βίπρΌ]ἃ 6611] 

Β0Π0 ταηϊβοαῦθ ἴῃ τπηοᾶο δ [ΟΥΤΊΒΡΘ ΒΡΟ550 πῇ ἀθ] δ ἰββίπιο οαρ Πσίο. 

ΟἸο ’Θ Ῥαϑὶ ἅ6110. ὁϑΠὰ]9 οΟΓΡΌΡΘ. οὶ Ιου ΓΙ ΟΠ] ρόθθᾶπο Θσ56 16 Τϑη] Ποαΐθ δ 

δὰ βύῦο πούαϊο Ρ. 95. 48] Ὑϑ)άονβυ (1884) ὁ ἀ411᾿ Εΐβοπ (1900, ρ]. ὙΠ, ἢρ. 24). 

Απζὶ απθοϑῦθ τϑη!Ποδζίομὶ θα58}} ἀνθνᾶπο βϑιαργαΐο ἄδγθ ἀπ ΔΡΡΟΘΡΙΟ 4118. ὑθουίβ 46]- 

Τ᾿ ον σίπθ 6116. 961116 οἱογαροριθ ἀδ ᾿ϊπΐοοθ]. ΝΌΠ 51 Ὁτὰ τηϑὶ ἀθύῦδο ρϑυγὸ οι 0811 γϑῃηῖ- 
ΠοδΖίοπὶ ρούθϑβθυο θϑβθύδ οοβὶ βιδάϊ νῖβθ 6 51 ΔΡΡΙΙΟΑΒΒΘΙῸ αἰϊτϑύξαιηθηθθ 5.116 ρϑυοῦϊ 
ἀοὶ ναβὶ, οἱοὸ 5.118 τηδύνιοθ 4611 ἸΪηύϑυμδ σα ίοο]α. ᾿ 

ΜίηπΘ 6 ὙΥΠΙΘῖῚ ποῦ ρθη οἢ6. (6110 ΟΙοΟΓΡΌΡ6 (611 Ἰηῤθϑύϊπο. ἨῸ οβίθβο 

Τ᾿ Θβδτηθ 8] γᾶβο ἄογϑαϊθ ο΄θ, θοπθ ὃ ποΐο, πᾷ ρούθῃηθι ἤθγθ τηβοοαυὶ 16. απ18}1 50ηῸ 

ΘΒΟΙ αβ᾽νϑιηθηῦθ οἰ ΡΟΟΙΪΔΡῚ (οἷν. Βουρα, 1900). 

Ηο ὑγοναῦο ααἱ οπαάδιηθη ατηθηύθ Ρ]] βῦθϑϑὶ Γρρου δὶ ὁἢ.6 5.1} ᾿πὐθϑύϊπο, βαῖνγο ὁἢ6 

ἱ ον ροοἶθϊ, ἀονθηᾶο ραββαρθ 0118. θᾶ56. Π6Ρ]1 βρεαζὶ ἱπύθρροβθ ἔτ ρ]Ϊ] 8611] ἐουτηαῦϊ 

ἀ4116 ΠΡΥ6. τπιιβοοϊαγὶ, ἔουτιδπο 6116 50 υ]6 ὑγᾶϑυθυβθ, ὕδίογα σἱθο πο βο  ὉΠ1 Ὁ ΠΟΠ6. Π6116 

ἀἰββθχίοηὶ αἱ ἱπάϊνι πὶ Ὀθη οϑίθϑι. 

αθϑῦϊ ΟἸοΥΔΡΌΟΙΙ 46] γᾶβθο ἀΟΥ5810 50Π0 ροθὺ 810] 51] ἄοιβο 46] νᾷβϑο, αιϑβὶ 

τηϑ θη] νη τ] πηθηῦθ, Δ Ροπἀϑηθὶ ἴηνθοθ δὰ] ἰαὐὶ ἄονθ δὶ ργθϑθπίαμο ἀρρυοραῦϊ 8 

οἷα ἢ ὁ ΒΡΙρ]θ. Π6] τηοᾶο βοργῶὰ δοοθηπϑῦο. 

ΟἿΣ ποὴ ΘΟΠΟΒΟΘΒ5Θ. ΟΠ6 1] ΟΙΟΙΡΟΡῸ ἀθὶ Ἰοιη θυ οἢ] 6. ΔμοΠ6 1ἴο ΘΟπόβοθϑθθ 8010 

ἴῃ ποδία δι ἔονπια ῥἱὰ ὑἰρίοα, οἢ}6. 5ἱ ριθϑθηΐα βοργαύυθίο 5.1] Τα θϑέϊπο, ἱπ ααθβία 

ἴονπηδ οἷοὸ ἴῃ οαΐ 16. 66 1]16 6.8 10 ΘοΙΩροΠρΌΠπΟ ποὸπ πᾶππο ἔτι ΙΟΓῸ δΙοαπα, Θομ πα ὲι, 

ΠΟ ΒΙΡΡΟΥΤΘΌΡΘ οἢ6 δ] ΟΙΟΤΡΟΡῸ 51 ροβϑᾶ ΤἹΟΟΠαΙΠΤ6. δα ἀπὺ βὐγαύο οοπίϊππο 

Ῥϑυιζοηθαθ. 

Οἷὸ τΐ ρᾶγθ βία ἃρραπύο δοοδάπθο ἃ Ὑ ΊΠ]Θιη 6 Μίππο (1900), ἔα πῦο Ρῥἱὴ ὁΠ6. δηὰ- 

Τ]ΘΡΠἀ0 Ρ]1 δύγαθὶ 461] Ἰπ θβθϊπο Θ551 ΤηθηΖίοπδπο ϑθραγαθθηηθηΐθ 11 ρου ομθὸ δᾶ 1] 
ΟΙΟΓΆΡΟΡῸ ΘΟΙΏΘ 856 ἔὈ556Ὸ 4] ἀπ. 0050. ἀἴνθυβθ. 

Πορο αυδηΐο ΔΌΡΔΠη0 νὶβύο 8511 οἱουαρορο α0611 ΟἹ] ΒΟο ϑὐϊ ᾿η θυ ουἹ, ροββίϑηιο 

ἴηνϑοθ Βρίθρϑτοὶ Ῥ6π6 απιθϑῦα 5 προ ]α 6. ἀἸβροβί ζίοθ Οἷ.6 6550 οἱ ρυθβθηΐδ πϑὶ Ἰοπιυ ἢ]. 

ϑδρρίδιηο 16 Ῥυ πη Ἰγϑπηθηῦθ 1] ΟΙΟΤαΡΟΡΟ ὃ ἀπὸ βύγαθο αἱ 96 11116 ἃ. θϑδὶ ρίαὐθο 
9. Θοηδίηιιθ ἔγϑ ἰοῦο, δα θιθηθ] 4116 Ῥαγϑῦϊ ἀθ] νϑβὶ. 1.6 ροοῖιθ ἤθτ6 τηιβοο 181} ἰπ θυ ροβύθ 

51. ΔΠΟΡΘΠΟ ἴῃ βοδηδ]αύαγο αἱ α4116116 Ὀδδὶ. 

ΥΠΡΡΘῃ ἄοϑὶ ΒΘ ρ᾽ 6. ρ᾽ὰ απθϑύδ τητπιβοιϊαύια, ἤΠπῸ ἃ [ΟΓΙΠΔ16, 0116 5.1} [η θϑυϊπο 
αοἱ Ἰοιι ΙοΠΪ, ἀπὸ βύραθο οἱθναύο αἱ ἤργθ ἱπογοοϊδη ϑὶ, ὃ παίασαϊθ ομ6 ἱ ΘΟΡΡΙ ἀοὶ 

ΟἸΟΡΑΡΌΟΙΟΙ νΘπρᾶπΟῸ ΤΘϑρΙπὐϊ ἴῃ ἕπου] ἴῃ πιοᾶο δ Εἰ ΠΠΔΠΘΙΘ. 8] ἀΐβοργα 66]: βύγϑθὶ 

ΤΩ ΒΟΟΪΘΙΊ. 

ΟὉ116 θαβὶ ροῦὸ 19 ἀθύθθ 6611116 υἰππηϑηρΌπΟ δάθυθαθὶ ἃ] ναβὶ 6 Θοϑὶ 6586 Ππίβοομο 
ΠΘΟΘΒΒΘΡ ΔΙ Θη Θ. Ρ61 ὩΟα θαι. ἢ ῬΘάπΠ6010 ᾿ἸππΠρῸ 6 Τϑη]Παθο; Π6110 βύθβθο [θΠΊρῸ 

16 ἤθγθ τηυβοοϊαῦὶ ὁΠ6 5] Ἰη θυ ΡΟΠΡΌΠΟ ἔγα 16 66110]6 ΘΙ ΟΓΆΡΌΡΘ. ἰο]σοπο 8110 οἰγαίο 

ἀῶ 6556 ουτηαῦο 11 ρυϊμηἰδῖνο οαγαθίονθ 41 οοπεϊπυϊ τὰ. 

ὅβδιε 1. Το. 17]. ῳ 
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“Ζὐϊγηηουαφέοηο 6 οαἀία αοὲ οἰονασοοίε, 

᾿ ΟἸΘ 1] οἱογαβρορο ἐΐρίοο 466511 οἸ]ροομοϑῦὶ (6 ῬγΟΡα 1] πηθπΐθ ἀ651}1 8616] Ἰῃ σθη6- 

1810) ὨΟη 5ἰῶ 66 ἂπ ρϑυϊΐοπθο τποαἀϊβοδῦο ὃ οοϑῶ 616. ΟἸηδ τη] ῬΆΓΘ [01] αἱ ἀπ} 10. 

] ΟἸὸ τἰβα να οἷα ἀαὶ ἀδῦ! οι Υ]Ο]ορῖοὶ 6] Ὑο]άονθκν (1888-92) οὁη6. Ῥαβίδνϑμο ἢ 

αι Θοιηραύνογθ ἴὰ ὑθοτγίδ 46] Κ κοηῦμ8] (1885), φοσουξαῦα ἅ411᾽ Ε]βὶρ; (1887), ἀ8] αταΐ, ἀὰ Ἷ 

Ι Βοάδαγα οα αἰύεὶ βθοοπᾶο ἴὰ απ816 1 οἸογϑροοῖ! οὐ σίπανδηο ἄδ 6611116 ΠἸη 1016. ἢ 

Ταύνανία, 11 Ὑ 6] ον ΚῪ ϑύθϑθο ἄνονα δίημηθϑβο (1888-92) οἢ6, 858. ποὴ 1 οἱουδροοιθ Ϊ 

Ῥυϊτα θῖν, Δίτηθηο ΓΟ ΘΏΪΒΒΘΡΟ δ 66 11π]6 Πη οι 6 1 οἱουαροο! οὶ ἀ611᾿ δάπ]το. Ἷ 

Αμοθθ τϑοθηὐθιηθηΐθ (1900) Μίππθ ὁ ὙΥΠ]Π]Θπὶ ἀΐσοπο (ρΡ. 12. ἰπ πού) ἀθὶ ἀδὺϊ ἅ9] 

Ι Κακθϑαῦμαι! ὁΠ6. θϑϑὶ ἤδη Ὀίβορηο Αἱ θϑβθῦθ οοη ουτηδθ; 6 1] 6 Βοοῖκ (1900, ρΡ. 150) ᾿ 

Θοποϊπᾶθ: αἷνέ γοϑίθ ἡ πὸ ηη6ὸ ραγαῖΐί ρᾳ8 αὐϑδοϊιηιορέ ἐριροδϑϑίδίο 6 81: 00ο56} ἡι6 68. ἰψγι- Ϊ 

γιοοϊέοθ ριυάδϑθη 86. ἐγαΉ 8 ΟΥ̓ΌΔΟΥ 67) οοἰζιι68 οἸνϊογαφορὸηθ8. Μαΐδ ο6 γ᾽ ὁ8ὲ χιύιη6 ᾿μροιδδο. 

| (ποῦ ᾿ρούθϑι 1'πὸ οἱὰ οοιηραύσαϊα ἃ ἰχπρὸ ἱπ αἰῦρο ἴάνοῦο (1898) ἱ σαὶ δυθομ θη 

᾿ ποη τἱρούογὸ απἰ. ΑΡΡΊαΠΡῸ 5010 ὁπ6. αἀὐϑηύο ἢΠο ἀθύθο Π6] ἸΆ ΓΟ Ρυθϑθηΐθ 5.118. [ορτηἃ 

᾿ 6 511 πηοᾶο αἱ ΔορΥΘΡ  ΖΙ0Π6 461 ΟΙοΓ ρα ἀὰ ἀηδ πονῶ 56116 ΑΙ ῬΓΟΥΘ ἴῃ δυο ο 

᾿ 4611, τοῖα ὑθδὶ. 

Ι Οτῶ ὁοπ]0. ἀυνίθη8. ἰὰ 10] 0]Ρ]1οδχίομθ 6 1᾽ Θυθηΐαδ]8 βοβυϊαισίοπθ (6110 66 1}1]6 

ἣ" ΟΙοταροροὃ ι 

| ΤΠ Ὑο)ἀονϑιευ, ὁπ, οοπθ Δ ίϑημο νιβῦο οὐ οὔᾶ, ϑιηπηθῦϊθθ ἀπ8ι βοβυϊπζίομθ ἃ] οἷο- 

" ΤΆΡΌΟΙ δ ῬῸῚ Οροῦαὰ 6] ΠΠπ’οοἱδϊ, διηπηθύξονα ρεῖπιϑ (1884) ὁἢ6. τη 5οβυΖΊ0η6 ὁ τη0]- 

ἘἰρΠοασίοπο αἱ 4101} ἀννθηΐθθθ ΡΘ Ορϑῦα ΑἹ 06111]6 ῥἱὶ σἱονθηὶ Ἰη θυροβύθ ἔργα 16 ἸοῸ 

᾿ Ῥεβὶ, 61 οἴθ, ϑπαποίδηο ἰὼ 518 ππονἃ ΟΡ πίομθ, 6511 ποῃ ἴδ ῥἰλι ῬϑγοΪδ. 

᾿ ΝΟ πὸ ὑτοναῦο οβϑουνϑζίοηί οΠ16 5] ὑἰβϑυίβοδπο ἃ. ααθϑύο δυρομηθηΐο ΔΙ ὑγῸ 66 π6] 

τϑοθηΐθ ἰἴᾶγοτο ἅ6] 6 Βοοκ (1900). 

Θαοϑί᾽ ααΐοτο (1. ὁ. Ρ. 149) ἀϊοθ αἱ ἃν νίϑῦο ὑϑίογα Π6116. 66111]6 οἱ ουΘροβ]6 ἀη8 

ἀϊνίβίοπο πη ούϊοου, ἀθὶ ποϊϑὶ βθῆζῶ ροῦὺ ΘΙ ρούαθο Οββθυνδο ἴα ἀϊνίβίομθ 6118 

6611π16. Τ]ο6. ἱποῖῦγθ ἃ νον νὶϑῦο ἐη) τ᾽ ὁα80 ἀπ8 66118]18. οογρορδ ὁῃ6 ραῦθνδ Προρἃ 

Ὧ6] οϑ]οπηδ, ἰᾷ 4816 ἄνθνῶ ἀπ ΠΌΟΪΘῸ ἴῃ τηϊδοϑὶ (οἷν. 1ἴὰ δὰ ΕἾρ. 998). 

Τὰ ὁ611υ]8. οἱογασορο ἤριαῦα 4811 Ααὔοτθ ρούγθο θα. ρου οι ϑηηθηῦθ οβϑθῦθ ἰῆνθοθ 

᾿ πῇ Ἰηΐοοϊθο ομ6 ἄνϑϑβθ ἕβροοϊναῦο ἀθὶ βοθα} οἱοσ ΟΡ]. 

' Νοθϑθαμ ἰΐῸ ο880 ΑἹ τηϊδοϑὶ (οἱὑτθ ἃ απθδῦ ἀπό ᾿ποοῦίο) ὃ βύδθο τηδὶ, 6 ἴὸ 

Βδρρίδ, βϑρηϑίθθο π6110. 66 11π|6 ΟΟΓΔΡΌΡΙΙΘ, πὸ ἴθ, ρ6᾽ αὐϑηΐο ΔΌΡ Ια οογοαύο αὐξθηΐα- 

Ι τηθηΐθ, πθ νἱαϊ τηϑί. 

ὴ ΒΙρυδγᾶο δα ἀπ᾿ ϑιηϊδοϑὶ αὐαϑηΐο ΠῸ ὑγοναῖο 51 τἱᾶσοθ ἃ. οἷὸ οἢθ ἴῃ ἅτ ο {78 οἷο- 

ΤϑΡΟΟΙΟΙ θθη 8] ἀϊ Θπ οἰ ὑγθ 41 ολᾶπ ῬΓΘΒΘηὉ ἀπ Ππ016] ΤΟΥ ὑθπιθηῦθ ΘΟ ΡΓ 6581 1 ὍΠ 

ΘΟΠὑΡΟ 1᾿ΑἸύγο. Νοβϑαῃ οόθηηο ἃ αἰ νβίοπθ 46118 661118 (ΕἼρ. 5). ᾿ 

Η 

ΠῚ Οἤθᾶο ἀσπαὰθ ὁπ Π6116. 06111]6 ΟΙοΓΔΡΌΡἢΘ σἱὰ ἀἀαϊῦθ πο ἀννοπρα ἀπᾶ αἰ νἸβίοηθ, ᾿ 

Ϊ 1ᾳ. αα816, ὑγαύψαπαοθι αἱ 0611π16 οἱὰ ρῖθηθ Αἱ ΟΙουΡΟΒΟΙΩΪ ὁ Αἱ φόρα} ἀϊ βυᾶββο, ὃ Ϊ 
"ἢ δὰ α ργίογὶ ἱπιρυοθα 116. Ϊ 

Μὰ 8πόῖθ 8116. θᾶ86. ἅ6110 ϑὐγαῦο οἱογᾶρορο ὩῸη νἱᾶϊ τιϑὶ πιοοὶ ἴῃ ποδὶ, πὸ 

ὕγονο οἤθ δἰὑγῚ π6 50618]1. 

ος ον οὶ ἀσπαιθ οοποϊ άθυθ 6116. ΔΙ ΠΊθμῸ Π6]]᾿ Θά α]ῦο 1ὰ πιο] Π]ρ]1οασίομθ ἀθὶ οἱονᾶ- 

δΟΟΙδ, ὁῃ6. πῸη ΠΘΘῸ 6.0 ἀνύθηρδ, ὃ δα ορῃὶ τηοᾶο ἸΘη ββίτηϑ. 
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γϑάγθιηο οἿ18 ἀπθϑύα ΘΟποΙ αβίοηθ μδ ΘΡαπ48 ᾿πηρουύδηζα Ρ6Ρ ΟΠ] νορ! δ ΘΟΙΏΡΙΘη- 
ἄονο ἃ ἐπηζίοπθ 46] οἱογᾶροϑο. 

ΘΈ6110 ρουὸ 66 δἱ νϑᾶθ δοιηαπθιηθηΐθ, 6 Οἢ6 ῬούγΘθ 6. βρίθρατγθ ᾿᾿φρρϑγϑθηΐθ τη0]- 
ὉΙΡΙΙοαΡΒῚ ἀθὶ οἹοραροοΙθ ἃ π0}16. Π0]1 8100, εἱ ὃ 6116 οϑϑὶ ΒᾶππῸ [1] ΒΟΟΓΟΒΟΠΠΘηΐΟ 
ΠΟ] ο ἀϊδαριιαθ, Ρ61 οἱ ἔνα 16. 66111]10 θ6η βυαρραίθ 8586. πὸ νϑᾶοπο απϑβὶ ΒΘΙΏΡΥΘ 
ΑἸύτο τηϊπου οοπ οαΡαὐδθυὶ οἱὴ σἱονϑη]]1. 

Φαδηΐο ΔΌΡίϑιηο ἀθίθο οοβυϊ ιΐβοθ ἀπ ππονο ἈΥΡΟΙ Θηδο ΘΟΠ Ὸ 8118 ογθάθηζε, τη το 
ΒΡ υβδι 6Π 6. ΘΟΠὐπιδπιθηΐθ 5] ΔΡΐα, πιπᾶ ΠΘΟΙΟΥΤηΔΖίοηθ θα ἀῃ ἀϊδύδοοο αἱ οἱοναροοίθϊ 
ΟΔΡΙΟΝΪ αἱ ρταπα]} ὁ Θ]ΟΡα], ογθάθηζε, οἷ τίβα]θ 81 ἃ ἸΤἀθίκομι 6 ὁ. 006 ὑβῃθὶ δᾶ6- 
ΘΗ 6616 ἔτορρο ᾿ππρὸ ΒΘ Ὁ 6. ποιμί πα }}}. 

ποδί ορ᾽ πἴοπθ 9118. οοπύϊπαδ, οαἀπαθα, 6 46] οοπύϊηπο στ ππονδηηθηῦο ἀθὶ οἱογαροοί 
51 τηϑηϊέθϑθὸ οοη. ἄπ νυ ϊηί. 

ΟἿΣ πηὶ τἰθηη 10 ΟΠ16 1 οἹΟΥΔΡΌΟΙΙ οαααθ! ἀονθβθβθιο ΘΠ ΙΔΙΒΙ ἴπ Δπθθοο Εἰ. ΤᾺ]6 
ΟΡ᾿πίοπθ ἔα βοβύθπαξα 48] Οόμού ὁἢ|6 ἀἶββθ ἱ οἱόνρΌοἰ ἀβουιι ῬΟΥΘΙΒΙ ὑγονᾶρθ ἴπ 
ὑδηΐα, ΔΡ οπάϑηζϑ, 4 ΟΟ]ΟΓΆΓΘ ἴα Π]ηΐπ, ἴῃ ρἷἴδΠ0. 

Ηο αἰπηοδῦναῦο αἰύτονθ (1896) 0118 8ἱ ὑγαύνανα χαὶ ποπ αἱ οἱοτδροοί δὶ τηϑὶ αἱ Ρθου- 
ΤῖαΡῚ ΤΠ ΟἿ δ οΠ6. ΟΠ ἰδτηαὶ 6] ϑο οὶ. 6118. ταΐα ἀϑῦία ῬαΒὈ]Π]οαζίοπθ οοηξαθαϊ 1α ἐθοτίδ 
419118. ὑγαβίογτηδσίομθ ἀϑὶ οἱογαροοι οὶ ἴῃ Πἰποοἶ δὶ ὁ 16 πηϊθ οοποϊ αδίοπὶ ἕστοπο δοοοίξαϊο 48] 
Οπόποῦ βύθϑθο (1897), 4811 Ἤ ϑβοιιθῖϑθι (1898, οἷ. ἰπ Ηιοβα, 1898) 6 44] Βοημδη (1901). 

ΤΡ αέρα σδυϊδηῦθ δηιπηθύῦθ ἢ 16. 6611.]8. ΟΙΟΓΔΡΌΡΗΘ. ὁμ6. οοη ἰπαδηιθηΐθ ΟΔάΟΠΟ, 
51 ἀἰβγιρρΌπο θα 1 ἸΟΓῸ βΡΆΠΙ] Β0Π0 ὑγαβρουύαθ ἰπ γαγίο πιϑᾶο 811 ϑβϑίδιπο. 

Νοι 5Ϊ ρὃ πϑρϑγθ 1᾿ Θγϑηΐιδ!θ οαααύα αἱ οΙοΡΆρΌΟρΡ6, πιὸ ααδηΐο ὩΡΡίατηο ἀοίίο 
5.118, ἸΟΤῸ τη  ΠΠ]Ρ]]οδχίομιθ ἀϊπηοδύτα 6116. ὅα]6 οαἀαῤα, ποη ραὸ οοβύϊδαϊ ΓΘ ἀπ ἐθποιηθηῸ 
ΘΟΒῚ ΠΟΙΊΊΔ]Θ. 

Οὐοπῦγο απιθδῦ ΟΡΙπΐοηθ αἱ ἢ ΤΘΡΌΪΆΓΘ τη πογθιηθηθο αὶ ον ΔρΡΌΟΙΟΙ δὶ ΞῸπὸ Ρτο- 
παποίδϑϊ τϑοθηὐθηηθηΐθ ὙΥΠ]ΘηῚ 6 Μίηπο (1900, ρρ. 14-15) ραγτίοπάο 48] ἔβφξέξο οἰ ἱ 
ΟἸον ΡΟ Οἶ δ] 6116 51 ὑγσονᾶπο ϑυθηθιδιτηθηύθ ΠΠ 60] π6] οΘ]οπιδ, τηοϑύγαπο {1 ρἱϊι 46116 γοὶἕο 
ΑἹ ΘΒΒΘΡΒῚ βύβοοδ ἴῃ βθριήθο ἃ ὑγϑιπη δ βϑηηϊ 6. ΟΠ 6 1 Δοουππα]αζίοπθ ἀοὶ ΟἸΟΡΘΡΌΒΟΙΗΙ 
ῬΡΟΡῬοββί νδιηθηΐθ ὁρθϑοθηΐθ 601] οὐδ 216 ἐόηιοῖφηθ ρα8 α᾽ιριὸ ὀχογόξοη. γόφιμδγο, ααόφιαίο 
ἃ ἴθι» ργοσμιοίϊονι. Ἷ 

Οἷὸ ὃ Ἰηδουδιηθηΐθ νϑγο: 

ἴο ῬΘΡ δππὶ πὸ βὐπάϊαίο ὑπ 1 Π 011, Θπο ἱα1, παῖ] ; ροσβὸ ἀβϑίοασαγο 66 [πη δβδὶ 
ἰὼ Ῥυθβθηζδ αἰ ΟἹ ον ἈρΌοΙ δὶ ΠΡΟΓΪ Π6] οϑίοσηα ὃ ἕαλίο γαρίσβίπηο ὁπ ἢ] Ρἰὰ 461160 γο!ίθ 
(πο ἀϊθο 56 ΠΊΡ16), 51 ἄθνθ πηραύαγθ 8116 τηϑηϊρο]αχίοηί. 

Ῥοὶ θυτῖοο 11 11] ἔαυῦο ὃ Ῥὴι ἐρθαιθηῦθ 6, θοπ γι δηθηῦθ 8. απδηΐο ἀΐοοπο ὙΥ Π]Θ1η 
9. Μίππο (1. ὁ. ἴῃ ποίδ), νἱ δὶ ὑγοναπο, θθὴ Ρἱλι βρθβ880 616 ποὶ Ππηΐοο]!, ἀοὶ ΟΙοσΡΌΟΙ 
δα] 6 οἱὰ οἰγοοπάδίϊ ἄδ ἔμροοὶ δῖ, 11 οἢι6 ἀϊπηοδύγα 18. Ἰορο οαἄπθα, ΠῸΠ 6556 Γ6 ἀοναξα 
8. ΤῊΘΠΙ ΡΟΪΔ Ζίομΐ ἀ6] πηοπηθηΐο (ν. βοβα, 1896, ἢρ. 29). 

Μαϊρταᾶο οἷὸ βο880. Ἀβδία ΡαΡΘ ΘΠ6. Ὁ ΠῸἢ6 πϑὶ θυ γῖ0 011 11 παΐπορο ἀ6ἱ οἱοταροοί!ῖ 
ΟΠ8 5ἱ Ῥοββοῆο ὑγόναν ΠΠΡοΓὶ Π6] οϑίοπιᾶ 6 Θἢ6. ΠῸΠ πιοβυσίπο ἀ᾽ θββθιεὶ δἰδοοδεὶ ἰπ 
ΒΘρΡ ΓΟ ἃ ὑγϑαπηδ ὃ Δββοϊαδδηηθηῦθ ἐϊΌρρο ρίοοοϊο. 

Ἀρρίαηρθνὸ ἀἢ αἰύτο ἀρροπιθηΐο. ΗΟ βρθββὸ ἀναΐο ῬΘΙ ἴθ τηϑηΐ 4661: οἹσΟ ΒΘ Ϊ 
Θ0118. οοᾶδ, τἱρϑπογαύα. ΕἾ ἱ Ἰοπι τοὶ Βα Τρθαπθηϊοιηθηῦθ 18. οοᾶδ τἰροπογαία 1 4110- 
ἰοδορίιογα οαἰλφίποδα (8αν.) ἀἱ οαϊ ἔγοναὶ ῥαίονα ἱπᾶϊν πὶ ἴῃ οαἱ 18 Ραγύθ πᾶονα ὁοτη- 
Ῥσθηᾶθνα 3,4 46] παπιθιο ἰούβ]6 ἀϊ βοριηθηίί. 
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Οαθοίο ραυῦ υἰβθηθγαῦθ 51 αἰβύϊηριοηο, ὁ0π16 ὃ πούο, οΟἸὑγο ο6. Ρ61 1ὰ Ὀγονιὰ ἀοὶ 

ΒΘΡΊΠΘηδί, ἃ ΠΟΝΘ. 06] οοΐοτθ ομΐαγο, ρϑΡο πὸ 1] Ρἱριηθηΐο (0Π6. πὶ Ἰοιη ὈΡΊ ΟΝ μὰ 5649 

ΠΟΙ Π6118. Ρ6116, τη, ἔνι 16. ἤργθ τηυβοο αν! οἰ ΘΟ] 81) 851 ἔόγτηδ ΘΗ ΙΒβι πη θη θηΐθ. 

ἘΡΌΘπ6. ἈρΙΘπᾶΟ ἀπὸ αἱ ἡπθϑῦϊ νου] 5δἱ γϑᾶθ ὁ 11 οογαρορο ἄθγθ [ὈΓΠΊΔΓΒὶ 

ῬύγΘ θη βϑιπηδιηθηΐθ ροτοπὸ ἴῃ ὑαύξα, ἴὰ Ῥαγῦθ γροπθγδῦδι θΘ580. 51] τηοβύῦγδι τηο]ῦο ῥὶὶ 

ΟἰΐαΡῸ οἢ6. Π6] τϑϑῦο, ὁ0η. 06111]6. ῬΊθ0016. πηαηῖϊδθ αἹ ο]ΟΡῸ] τχοϊῦο ΡῥΙὴ ΒοαΡΒ] 6. ῬΟθῸ 

οοἰογαῦϊ. 

Τιο δύθϑϑθο ἔθῃοιηθπο οἱ 5] ργθϑϑηΐδι 8586. ΘϑϑΠ]] 1810. Ρ6] ὑγαβραῦθηζα (οἱ Ζάμιπο- 

αγήϊια. ἃ οοάδ υἱξαύζο. 

Ταυύνο οἷὸ ἀϊπηοϑῦτα ο6. πο ο᾽ὃ ὑπ ΤΘΡΌΪΘΓΘ ἴθποπιθμο αἱ δα πῦδ 6 τἱππονϑηιθηῦο 

οὶ οἰοταροοιθ!. [8 οααύε, αἱ απθϑῦϊ ὃ ἀπ θποίηθηο ριαὐδοθῦο φοοϊἀθηΐα!θ, γΡΙΒΒῚ ΠΊῸ 

πιϑὶ ΠἸΠΉ16011, ἀπ Ρο᾽ ρὰ Δοροπᾶάθηϊθ ποὶ ὑθυυίθοϊ ὁ Ἰοτα τ ἢ]. 

Νούϊδιηο ροῦὸ ὁπ ἴῃ αἀποϑῦ αἰ 1 Π1 ΠΟὴ 81 ὑγαύϊνα Ῥ61 5010 4] γϑῦοὸ ἀἰϑύδϑοοο τη 

5010 αἱ τούθαλα 46] βοὐύθ]θ ρϑάτποοϊο Ῥάᾶ5816. ὁ6. ἃννίθηθ απδηᾶο 1] ΘΟΡΡῸ ΡΙ ΠΟΥ Θ 

ἀ6 114. 66 1Π1π|ὰ ὃ ρτοπηϊῦο αἱ οἹογαροβομι!. ΝῸΠ 81 ὀββϑθῦνᾶπο Οουϑροοῖθ ΠΡΟ ρρονν δῦ 

46] Ἰογὸ οἷο αἱ Π]ΔΠ ΘηὉ] Ὀδ5811. 
ΟἹ τἴσηδπθ ἃ αἴρ6 ἅπθ ΡϑΓῸ]6. 46] ϑῃομηθπο ΑἹ δαογόξϊοη 9ᾳ} δοιιΐθα ομ6 ἀθβοῦίνο 

1 Οπαόποῦ (1897). 
Οαθδύ ϑαθογο Π0] οἰδαῦο ἰᾶνοῦο ΠΟ ϑιηπηθῦθθ Ρἱὴλ 016 16 6611}]6 οἱογαρορηθ ἱ 

βίδοοῃίπο, τηδι ἀϊοθ 616 Ῥϑυϊοἀϊοαπιθηῦθ ζ᾽ θωέγόηυϊό ἀθ ἴα οοἰζιῖο, δοιιγγό6 ὁ σχυαγιοῖοβ, 90 

ϑόραγο 8018 7Όγη16 αἰ μγ)6. “ δοιῖθ.,, οἱ ἑοηιδθ ἄαη8 16 ὁΟοΙΟΉΊ6. 

ΤΠ Οπόποῦ ποι ἀὰ πθβϑαπηα αἰ οβ γΖίοηθ 46] θὰ ἃββθυθο 68 ἴδ 518 ΕἸριινα 17 ΤΆΡ- 

Ῥυοϑοηύαπῦθ τπ Οογϑροοῖθο 610 ργοϑθηΐα π᾿ ἰΘροΘΓΟ ΒΟ Ζϑηηθηΐο ἴῃ α]ῦο ποη αἰπηοϑίγα 

ϑύϑῃ οἢ6. 

10 ποη νἱᾶϊ τηδὶ πα}]ὰ ση6 ϑοοθηπδβθθ δα πῃ ἔαὐθο βίπη!]θ, ΟἸὰ ἴῃ ἢ Ἰᾶνορο ρνθ- 
οοαθηΐο (1896, Ρ. 169 6 ΕῚς. 22) ἴο ρϑῦίανο αἱ οἱογδρορηθ οδαπιθθ π6] ὀθίοπια 6. οἱ"- 

οομᾶδίθ ἅδ᾽ ἴα σου οἱ τηὰ πούδνο ὁΠ6 ἴῃ 4116110 ΘᾺ ΘΠ6ΟΙ ν]Β10116 1] πποῖθο; 51 ὑγαῤανϑ, 

ΒΘΙΊΡΡΘ αἱ 06111]6 τοὐύδθϑὶ 8411 Ῥᾶβ9. 

Αμοπθ ὙΥΊΠΠΘη 6 Μίππο (1900, Ρ. 15) πορᾶπο 1[ὰ γϑα! θὰ 46] ἕθῃοηηθηο ἀθβοῦιΐζο 

44] Οπόποῦ. 

ΒῈ] τηοᾶο 6Θ0η Οἱ νΘΠΡΌΠΟ ΘΙ 1 Π80] 48] ΘΟΤΡΟ ἱ ΟΙοΓΔΡΌΒοΙηΐ θυθηναδτηθηΐο αἶνο- 
πα] ΠΡΘΡῚ Ρ6Ρ 18 τοὔύξψαναῳ 461 οἱοναβοοιοϊ νϑᾶδϑὶ βοργαύαίίο Οπόπού (1897). 

71): 5 γε διιϑέίοννο (οἵ, οἴογ'ασοσο. 

ΘΆ]Π|ἃ ἀἰδυν Πα σίομθ 61 οοσαροσο π66]1 ΟΠ βοσπϑὺϊ ποη ὑρονο Πρ] δαθοῦὶ δοαπδ, 
05.886. σΘΠΘΙ810, 

ΤΠ Νϑγήάονβικυ, οἷιο ὃ μὰ 416110 6Π8 πθ ρα ρμἱλι αἰ αϑαπιοηΐο (Υ̓ 6]4. 1884, Ρ. 111) 
ἀἴ06 ἃ ἀποβύο ργοροβῖθο : δι ηνιἐϊοῖνο Ῥυοριο  ἰογιδ δ γνλνιο 05 Ο᾽ο 858) ϑἐοην5 (ον Τοἰεογιϑοῖΐο 
ϑίγιαι γεϊέ ΟἸογωροσοηγ δθη, ἡδογ οθη: ἀα8. ΤΙ ορορ 885, 80. Ἰαθιψο ὁ5 τἰδον οι “Μαφον- 
ἄαγηι υογίι, ἀἄα5 Τρ] οβοϊϑ 6.88. δοὶ ΑἸ]ΟΙΟ ΡΟ ΡΠ ονὰ ογϑηθε, ἄθν ΤῊ] οβοἰ θδ,γυιι8 ϑοΉ. 
ΤῬοπανοραθηδ ὠριώ αἰἶδ 80. Δο]ιοη, ὧν ἄθν Τ οἰ οβ]νδ]ν1ο ἀν Μαρονιἀαγηνβογηιοηέο υονἸαιιζονιάονι 
οοηέγ'αοὐλοη (Το 888 νληλο τρια ἄογολλ Αὐαιοοὶ χινιφοθν αὐ ἀον Τὸ οἰρθη βοὶίο ἐγαφοθν οἴγιθνι 
αἰοϊνέογν δγανγιθη οὐἶθγ φγ ϊηιἰλο θη. 1)γ ἡ ϑογιϑοῖοῳ!. 1) 5 τυοἱίον" γαοἾν γον δον θη. Οδϑορίναιι5 
τα ΕΠαγγηπα υογϊαιοπο Πϊοεθη φοί85., βοιοίο ἀθδ5θὴ) ϑοϊἐοη φο 8880, ζ6γ70. αἱο Θο 580 
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ἄογ Βαιιοϊϑοίέο βἰημα γεϊέ φοιοδ]ιϊλοθοη Ῥογἰξοηθαϊφοῖονυ 8ραν]]ο], δοδοίοέ. Αὐὸν ατιοῖ, αἰο 
ΟἸϊογαφογοηαγιϊδογη, ἀὁ5 Μασοηάαγηιοβ ϑέοἤνθη οἰ σοηἐϊιο, τιον" ἄολ) ΤΉ 1ιι88. ἀο5 Οο[ἃ55- 

γμοΐ268, τοοίοἾ65 810], φιοΐβοϊιονν ἄφην Εἰριμ]ιοῖ, τρια ον Μπιβλιιϊαίιν δοπραοί. 

ἘΣ τποϊδο οατίοβο οἷο ἢ] γ 6] ον βικυ πϑρᾶβθθ ἴῃ τη00 φΘηΘΓΆΪΘ [ἃ ῬΓΘΒΘηΖξ, αἱ οἷο- 

ΤΑΘΟΘῸ 5.118 ῬΟΡΖΙΟΩΘ ΘΠ ΘΙΡΙΟΓΘ 46] γᾶβ8ο ἄογβϑίθ, Ἰὰ ἄονθ θ880 ΒΟΟΙΤΘ. ΠΟ μὴ 58]- 
ΥἹηθοϑύϊηο τηὰ 5.1] Θϑοίαρο ὁ 1ὰ ἰαυίπρϑ. Οδυύαπιθηῦθ βου νθηο οἷὸ 11 Ὑ Θ᾽ ἀον τυ ἀνϑνὰ 
5010. ῬΡΘΒΘΗδ 8118 πηθηῦθ ἱ 11Π|10011; ρο1 απθϑυϊ 1 ἕαύθο ὃ νϑῖο, τὴϑ Ῥϑὶ ὕβθυγῖοθο]} ΠΟ 

ἴο ὃ ρῖὰμ. Ὁ ποη ὃ ριθοϊβαμηθηΐο ρον 1 Ἰπνορ]ο νον θ- Ῥ Δ ΠΟΡΟ10 4611 ΡοΥΖίοπθ ἀπίθ- 

ΤΊΟΡΘ 46] νᾶθὸ ἀουβα]θ 6] Ἰοιηῦγίοο 6ἢ6 1] Μουρθὰ ἄνϑνὰ ἰηγθηύαῦο 1] ὑθυιηΐηθ αἱ 

οἰιογασοσοπα ὃ Τὰ ΘΟ Ρ]6550. πὸ ΔΌΡΔΠ1Ο αἱ 6η6 πᾶ ΘΠΙΠΊΘΡ  ΖίοηΘθ ἱποομηρ]οίδ, οᾶ 
8ΠΟΠΘ. ποὸη 46] ἐαύδο ϑϑαύξα, αἱ οαδὶ βρϑοΐδῖ. : 

[06] τϑϑῦο τὰ ὑθηΐαῦίνο αἱ βουϊνθῦθ ααδίομθ οοϑὰ αἱ πῸῚ ὑπΌρΡο ΘΠΡΙΟΟ 580}1ἃ 

αἰἰβυν θα ζίομθ 46] οἹουαρΟΡῸ ΠΘΡ1] οἸ]ροοΠοῦϊ ΠῸΠ ΘΓ ῬΟΒΒ10116 ρυΐπηα ἄ᾽ ον. {π᾿ δἰαΐο 

αἱ βρϑοῖδ]θ ἱπηρογύδησχα οἱ ὃ νοπαῦο τϑοθηφοιηθηῦθ (8118 δόσαν ββ 8. τίσθυομθ 46] 
ΒοΥρ (1900) 5011 ταϊπαύα σὐυαύδανρα ἀοθὶ ναϑὶ π6511 8η61116]. 

ΟΟΠΒΙ ἀθυ ΓΘ ΠΟ βθρϑγδύϑιηθηϊθ 1 οἱουᾶσορσο 4161] Ἰηὐθϑύϊηο δα 11] οἱογδθορο ἀθὶ 

νΑΒῚ [ΠΡ 61]. 

Ττηὐοβύϊπο Ῥγορυϑιηθηῦθ ἀθύθο ἢ π0}1ἃ δἃ ρᾶγθῦθ οἰπαῖθ βύγαῦϊ, οἱοὰ, ραυῦύθπαο 

4141} 1πύθγ πο: 

19. 1᾽Θριῦθ 110 ᾿πἰθϑιϊηδίθ; 

29 Το βίγαῦο νϑβοο οὶ; 

89 Ιἴοὸ βύγαύῦο 461160 θγθ τη βου ΟἰΓΟΟΪΘΙ]; 

459 Ιοὸ αὐγαῦο 46110 ΠΌΓΘ τη 800 1871 ἸοηρΙπἀ1Π8}1; 

ὅο 1] ρϑυϊθοηθο, οἢθ ὃ 4.6110 οἰ δἱ ὑγδϑίοσιηδ [ἢ ΟΙΟΓΔΡΌΡΟ. 

Τ)ὲ. τἰοονδγθ Ο116 1]. 29 βὐγαῦο (θ᾽ νϑ81) 6 11] ὅν (ο]ουρορῸ) 851 πιϑηθηθοπο ἴῃ 

δύγουθο οοηὐαῦίο ἃ ὑγᾶνθυβο 16 π|8ρ]16. ἑουττηδῦθ 8611 βύγαθὶ τη πβοο δῖ. 

ΟΠ Θοοὸ 5] δία ἀθῦθο, ἱ νᾶϑὶ ΠΟ ΤὴΪ ῬϑίοΠῸ Θ550Γ6 Γϑρρυθβθηύαυ! τηδ] 48 561} ]1οἱ 

Ἰϑοιπθ: [Ὁ ΘΟΙΟΓΘΖΙΟΠ 6. 6011 ΑΖΖαΓῸ Αἱ ἐο] αἱ ἀϊηδ, τὴ μὰ ΒΘΠΊΡΥΘ πηοβύγαθο 16 ραγϑίϊ 469] 

ΒΡδΖΙ ϑϑηρτρηὶ τἰνθϑῦϊθθ ἀδ τπιηᾶ Θυἀθηΐθ οαὐίοο]δ (6Π}6 ΓἼ6566 8]Πογὰ οο]ογαύδ, ἰῃ ΤΟΒΘΟ). 

1 ναϑὶ ροβθοόπο Θοηῆαϊγθ ἃ ἔὈΓΠΠΔΓΘ 4661] 8ΙῺΡΠ1 5611 Βθηρρη]. 56. ἢ. ἢϑηη0 

ΤΠ]Ο]ΟῚ ΘΒΘΠΠΡῚ πδὶ ΠΠΠ]6011 (ρ. 68. Π6511 Θῃ οἰ ὑγ 1 1), 551 ρϑῦὸ ΠῸΠ ΤΠΒΠΟΔΠΟ 8Π0}16 ποὶ 

θυ 0011. ΟΟΒῚ ο᾽ὃ ΒΘΙΏΡΙΘ τη 88. Π6110 σ᾽ ἰδη 4019 4] ΜΌΡΓΘη. 6. ΑΙΡῚ βύριι8 Θβυθβ ΒΒ τη ΐ 
51 ΘΟΠΟΒΟΟΠΟ Ρ. 685. Π6] (ἰϊοββοβοοῖθα (ΤγΜοηι8) ρον οσγίγι5 (ν. ΜΠ]ΟΠ δ βθη, 1897), 6110 
δρανγγαηορλήϊι5 (Ἐβοθη, 1896), π611 Οοπογοάγιμι8 (ν. Ἐΐβθη, 1900, Ρ]. 12, ΕἸρ. 129 6 

Ρ]. 12, ΘΊρυγα 56). 

Μαὶ ροῦὸ πὸ ὑγογαῦο τη 8{)ι1|8. ΠἸπηϊ αῦο 56] ΠΟΘηηθηΐθ 4816 ραγϑῦϊ θϑύθυμθ ἀ6]- 
Τ᾿ρρί 6110 ἰπὐθϑεϊπαϊ ἄν ἀπὰὶ ρανίθ, 6. 481] αἰῦγαι 8110 βύγαῦο οογᾷρορο, 4816 1ο σιγᾷ 

Ῥ. 65. 11 γε)άονθιςυ (1879) π661}1 θη! θα]. 

Ιο νἱᾶϊ ΒθιηργῈ (868 Π6Ρ]] ΘΠ ὑΓ6 141) αἰ16501 ϑύγιηι5. ΘΘΒο ΓΘ Πα ] ἀδι ἀπδὶ σα ίοο]α 
ϑιηϊδύα, οαἱ δου ίβοοπο αὰῷ 6 Ἰὰ, 481 Ἰαῦο θϑύϑθγπο, ἄθὶ ππο]θὶ ἀρρδυθθπθηθὶ 8118 πηϑύν 66 

(6118 ουδίοο!α, βἴθβϑα. Νοπ Ὀίβορπα οοπίοπαθιθ απθϑὺΐ πο] οἱ ὁ0Π α1161}1 4661} Δι θΡοο 
49] βϑῃριιθ διἀθυθηδ 8116 Ῥαγοῦϊ ᾿ηὔουπθ 46118,. ουθίοοϊδ. 

16 ραυθῦ αἱ χαθοῦ νϑϑὶ ο αἱ αἀποϑῦϊ βϑηΐ ἀρρδυύθηθηθὶ 811. τοῦθ ἰπὐθϑυϊηδ!]θ ΠΟ 

ΒδηηΟ ἀπ εἰ νοβυϊππθηῦο ρΙορυὶο αἱ ἤργυθ Πι βο ΑΓ] ὁ ππϑ πόα πο. ρι8. Αἱ απ ρτορυῖο τῖνϑ- 

ΒΠαθηὐο ρϑυ [Ομ θα 16. 6 ρογοϊὸ ποθ αἱ οἹογαρορο. 
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Τὰ ψΟΓῸ ΟἸΟΡΑΡΟΘῸ 51 γόνα ἴῆνθοθ 8 δαύίο 1᾿Ἰπύθϑῦϊπο ἄονθ ο᾽ὃ 6116 5116 ραιϑὺϊ 

ἀη8, Τοίθ σϑβϑοοαῦθ 60118, 4816 18. 66111]6 ΟΙΟΓΒΡΟΡΘ. δὲ τηϑηύθηροθο ἃ οοπίαθθο 6. 

16 ἸοῦῸ 881]. 

ΝΙΘΡῚ: ΟἹ ΡΟΘΠ ΘΟ ΠἸΠ216011 ποῖ ὑγονίδπηο 1] ρου θομθο 46] ὁαπ816 αἰρογθηΐθ ὑγαβίοι:- 

πηϑῦο ἴῃ ΟΙοΤδρΟΡῸ ρθ1: απδδὶ {ποία [ὰ ἸππρΉθσσα 46] ΘΟΥΡΟ; ΟΘ5Β8 0 5010, Ῥ6Γ 5011{0, 

ΥΘΙΒΟ 1] βθβδίο β0ρτηθηζο. 

Νοὶ ὑδυγίοοι 11 Ππηῖῦθ φηθουῖογθ 461] ΟογαΡΟρΡΟ ἱπέθϑυπηα]8 ὃ ἀαύο 8] νϑηί]ρ]1ο. 

Οοβὶ ὃ οἴ ἰπ χαθὶ ἐβυγῖοο!! (ΘΘοβοο οἱ 4], τηϑρϑβοο] οἱ 41) ἄονο Π νϑη 5110 51. ἔσονὰ 

8] ρυϊποίρίο ἄϊ 4116}18 ρουχίοπθ ῥ[λ υἰβῦυουνα, 461 οαπ8]6. ἀἰρθρθηίθ ὁΠ 6 Ῥ᾽8118 1 ποῖηθ 

ϊ οβοΐαρο, 8ποπθ απθδῦο οοβὶ ἀούδο οβοΐαρο ὃ τί νθϑυο αἱ τπὶ ρούθηὐο βύγαξο οἱορρορο. 

Νίοὶ θθυυῖοο ὃ τἰνοϑυϊθο, παθανἸ πιοπῦθ αἰ οἱοραροσο, ἃΠΟΠ6 ἴὰ ραροῦθ 46] ἐμρ]οβοϊέ8, 

ἀαδπᾶο 5ἱ ὑγαθθϊ αἱ ἐμρἠϊοβοῖί8 γοῖο, ἴουπηδύο οἱοὸ ἀὰ' τἀπὶ τἰθηὐραπηθηΐο αἱ ἐαυ} 51] 

Βῦγ Ὁ] 4611. ραγθύθ ἄογβϑὶθ 4917 Ἰηὐθϑεϊπο. Ν 911 οανιθὰ 46] ἐμρ]ιϊοϑοῖ᾽8 δὶ γον Ῥϑρὸ 

ΔΠΘΝΘ. 46] οἱογαρορο οἶθ. ρραγίϊθπο ἴπνθοθ 8116 ρᾶρϑθϊ ἄθὶ ναβὶ οΠ6. 48] γβᾷβὸ ἄουβδ]θ 

γᾶππο, αὐῤρανουβαπᾶο 1] ἐμρϊοβοῖέδ, 411 ραγοῦθ ἀόγβα!θ ἱπναρίῃαία 46110 Ἰηὐοδύϊπο. Ὁ] 

ααθβίο οἱουθρορο ἀΐτοπιο ὑραίαπαο ἀθὶ νϑϑὶ ΠΡΟΤῚ. 

γοπθηᾶο οὐ αἱ ναβὶ ΠΡΘΡῚ ἀΐγθπιο ο᾽6. ἀπὸ βύλαῦο οἰογδρορο δὶ ὑτονὰ ϑηζίθαϊθο 

501 ναϑὶ οῃ6 οοπάποοπο 1] βϑηριιθ 4816. γϑῦθ ἰηθθδῦϊηα]6. ἃ] νᾶϑο ἀουβα]θ. 

ΝΟΡῚΙ οἹΡΟομοῦ! τηἰουϊουί, ἔουβο ἴπ θα 0} 1. ΠΠπλ]60011, 11 ναθῸ. ἄογβα!θ π01}8 τϑϑῖομθ 

ἴπ οαἱ Πα οομη πη! αι ζίοπὶ 0011. τοῦθ ἰπὐοβύίηα!θ ὃ ΡΟ] Ὁ ἸΠΘΠ0 ἴπ8ο 60118. τοῦθ βύθββα ὁ 

φοιηπηΐοα 60η Θπθδ ΡῸΡ ναβὶ ΠῸη ἀἰβυϊ ρα 01} ἀδ α0.6}}} 4611ὰ τοῦθ. 

ΝΙΘΡῚΙ οἸ βοομοῦ βαρονίουὶ (ὑθ τ 0011) 11 νᾶβθο ἄογβα]θ πὰ ἴηνθοθ ἀπο βορίδ αἱ ὀουπα- 

πἰοδζίοηὶ 6011, τοῦθ ἰπύθϑυϊπα!θ, οἱοὸ Ρ61 νᾶϑὶ ἱπηρϑῦῖΐ, τηθα!δηΐ, 6. ῬῸῚ 85] ΡῬΡΪ. 

Ιγαβϑὶ Ἰπιρᾶγὶ ΑἹ σοπη απ οαχίομθ ἔγα 11 νᾶθο ἀο15816 6 ἴδ τοῦθ ᾿ηὐθβυπα]9 ῬΡόββοηο 

[Ἀ]ογτὰ Θ55016 τϑρριοβθηθανί 5010. ἀδ' 5θ:ηρ]|1οἱ ἀρορίαγθ οο]]οοαῦθ 8118 Ῥαυῦθ νϑηα]6 

ἀ61 ναβθὸ ἀἄοιβαϊθ, ρϑῖ 196. 4181} ἀρθϑυῦατθ ααθϑύο νᾶ80 οοπηαπίθα, αἰ οὐ απιθηῦθ 60118, τοῦθ 

Ἰηῤοϑυϊπα]θ. ΤᾺ] ἀρονῦα!θ 50Π0 Ὁ. 65. ἀθβου 6. 48] ΜΊΟΠΘΙβθη (1897) Ρ6] Τηκονις 

»ογογγίηηι8. 

Τὰ 1011 οδδί, Ρ. 65. Π6] ΠοβὺΡ! ἸΟΤΊ ΓΟ, 16. ὁοπηι ΘΒ ΖΊΟΗΪ [πη ρΡ Δ} ὑ8, γᾶ80 ΠΟ Ο] 

6 τοίθ ἰπύθβιπδ]θ 80 ἀδίθ ἄδι νϑυΐ γαβϑὶ οἷ᾽. ἀϊβοθηάοηο Π6118 ον ]δὲ, 46] ἡψρἠιϊοβοῖ᾽θ. 6 

ψΔΠΠῸ ἃ ΘΟ]ΠΘρΘΙΒὶ (5ρ 580. γϑΠ ΠοδΠ051) 60118, τϑίθ ἰπύθϑυϊηδο. 

Οαθϑῦϊ ναϑὶ ἀουβο- ΠΠοβοΪ αν ποι πϑπη0 ἤΡΓΘ πη 500] 171, πιϑι ΠΒΠΠΟ πΠ ΤΊ γθϑυππθηῦο 

Ῥουϊθοπ6816. Ῥιορυῖο ὑγδβίογπιδθο ἴῃ ΟΙΟΥαΡΟΡῸ 16 οαἱ 6611π|6 ἃ θα56. ρίὐθα. 51] δΔρ ]Ιόαπο 

5.718, τηϑύν! 0. 4611. ἱπύογπδ οαὐοοϊα, 46] νϑβο. 

Οποϑίο τἰγθϑυιπηθηθο οἱογαρορο 49] γαβϑὶ ἄογβο- ΠΠΌ5018}1} θνὰ βδίδίο οἱὰ νἱϑύο ἄδ 

ΟἸαρατὸαθ (1869). 

γὶθ ρϑυὶ ἀϊ οοπιπηϊοασίοπθ ἔτῶ οὶ. τοῦθ ἰηθοϑυϊπα]6 6 1] νᾷ80 ἄουβδ]θ θβίβύοπο ποὶ 

θυ 6011 ἴῃ ἴοττπδ 4] ἄπο ραΐα αἱ νϑϑὶ ὁ ϑῆ8θ ἰπύθϑυ δ} 66 51 τἱρθύοπο 8 οβρῃηί 

Βθριηθηΐο. 

Οαθϑυϊ νϑβὶ (8 πο’ θβδὶ ρυῖνὶ αἱ ἤθΡΘ πηπβ 0018.) παΠη0. π0118 ΙοΓῸ ραρῦθ 1ΠρθΡδ, μὰ 

γἱοῖπθ 8] νϑβο ἀόγβδίθ, ὰπ Πὐο τἰνϑϑυϊπηθηθο οἸογδροροΟ; θ551 51 ἴοπάοπο ῬοΪ θη 18 

τοῦθ ᾿πθοϑύϊηδ!θ, υἰπηιθπθπο οοβὶ τ νϑϑυϊἱ 48,110 βύταθο οἱογαρορο 491 Ἰηδοϑύϊηο. ΤῸ βύθββο 

γἰνθϑυϊπιθπθο ΠϑΠΠΟ 1 νϑϑὶ ὁἢ6. 8] γϑπύγ 5 ]10. 6. 48110 βύοπηδιοο γᾷ ΠΏη0 ἃ] γ880 ἀογβα]θ. 

ΟἸίτθ αἱ γαβὶ ομθ ρογύΐύαπο βϑπριιθ 4811 τοῦθ ἰἸηὐθδῦ πα ]9 8] νᾶ80ὸ ἀοΥθ816 ὃ ῬᾳΓΟ 

τἰνοϑυϊθο αἰ οογαρΟΡΟ 1] γᾶ80. ἄουβα]9 βύθϑθο 601 4.80} ΤΘΒΟΡΙΖΙΟΠ6 616 οὐδ υϑάγθιιο. 

ΠΝ ΝΟΝ 
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ΠΣ 

μι -« “, ΟΠΟΒΑΘΟΘΟ ΤΙΡΙΟΟ ῬΕΘῚΙ ΟἸΤΘΟΟΘΉΕΤΙ 1 

ἘΣ ποίο οἷιο ἢ] νᾶβὸ ἄουϑα]ο ΔΟΡῚ ΟἹ] οοΠΘῦϊ Πὰν Π6118. βὰδ ρᾶυῦθ ροβίθυϊορο (ροξὺ- 
Θβοίδρϑα) ὑπὸ βύροῦςα δάθγθηζα 9011 Ἰπ οϑύϊηο βίθϑϑο. Οαθϑί ϑάθγθηζβ, ΠΘΡῚΙ ΟΠ ΡΟΟΘ οὐ 
Τἰπηΐοο 1} νὰ ἤπο 841 ὀοπηριοίο ρογάθιθὶ ϊ θ580. ῃ6 118. βοῦθ (ὁ πθ] 56Π0) ἰηὐθϑίϊηδ]θ. 

ΟΥδ πὶ θυ} ῖ00 11 1] γᾶϑὸ ἄουβα]6 ὃ δορορίο ρϑν ἑαῤῥα ἴὰ δὰ Ἰππρῆθσζα, 48] ο]0- 

ΤΒΟΒΘΟ, ΠηΘηὐΓΘ ΠῚ ΠΠῚ10011 ὃ οοβίδηϊθιηθπύὺθ ργῖνα αἱ οἱοσαρορο ὑαύξα 1ὰ ραρίθ δπίθ- 
ΤΙΟΡΟ ΠΠΡΘΡα 46] γᾶθο ἄουβα]8. 6 βρθ880 ὉΠῸΠΘ ἀπ ὑγαύδο 4011α ΤΟρίομΘ ἴῃ οὐ 6880 ὃ 
δ] ἀδίο 0011 1Ἰηἐοβύϊπο. 

16 τ ρίομὶ ἱπτηθαϊαῦθ ἀϊ ααθϑύα βύταπα, αἰ ἤθυθηζα, 16. ΘΟ ΡΥ Θ ἢ ἀϊϑη]ο 5010 οτδ, ἴῃ 
ΒΘΘΈΓΟ 4110 γϑοθηὶ οβϑθυναζίοηὶ 461] Βορρὴ (1900). 

1)ἃ ααθδϑύθ ποὶ Δ ΙΔ ΠΟ ἈΡΡΓΘΘῸ ΟἿ ἷ ὑγαύθϊ 46] γϑβὸ ἄογβα]θ ἀοὶ {πλϊο0 11 ἱ α08}} 
Ἰηϑηοθηο0. ΑἹ ΟΙΟΡαΡΟΡΟ, τηϑπόδηο δα αν ὀύπινα αἱ ρουϊύοπθο, αἰ θοαὶ 11 οἱοτᾶρορο πὸῃ ὃ 
66. ππὰ πιοάϊβοκσίοηο. 

ἴῃ ὕδ]9 ὁ880 ἰὰ ραῦθῦθ 46] γᾶϑο ἄόυββ]θ ὃ οοβυιαϊ να, 5010 ἄαι 66111]60 ον Ε}}1 
6119. Π6}1 Ῥονγζίοπθ ΠΡϑτα ἀηύθγίουθ 46] γᾶϑο β0πὸ οἰ πανὶ οανὶ 8] 0] ἃ ἔογ πα γΘ πα 
ἤαθο 6. ο᾽6 π|]ὰ ρᾶγίβ Ῥοβύθυϊουθ ρ]ὰ βϑαϊάαΐα 41} ̓ Ἰηὐθϑύϊηο, τὴ ΘΠΟΟΥδ, ῥσῖνα ἀϊ 
ΟΙογΑρΡΌΡΟ, 5010 50111-ΟΠ1πᾶΡ] Δ]Ππθδὐϊ Οἢ 6 Τοριπθ πο 5010 18 γοϊδα 46] νϑᾷβοὸ ἄοΥ 8816, 1] 
ΘᾺ] ραν μηθηΐο ὃ ἀαύο 481} [ηὐθϑύϊπο. 

Ἴτα Ῥδρθηῦθθὶ πού 606 ἀὰ αιθβῦθ οββθυναζίοηὶ τἰοανίδιηο ἃποῆθ ἄπο οοποϊαβίοηὶ 
ἱπηρουύθηθι: 

Ῥυπιο: 6}. 5010 1] ρϑυϊθοπθο Βθη γα ρούθιθὶ ὑγϑβίοΓ ΠΔ ΓΘ ἴῃ ΟΙΟΓΆΡΌΡΟ, ΠιΘΠγ6 
419110. 66111]60 Θοηύγ }}}} 6116 ἔουτηδηο 5016 ἴὰ ραροὺθ αἱ 4016118 ρογζίοπθ 46] νᾶβο 
ἀΟΡΒ816. ἤθη ΘΟμὐΘΗΡΌΠΟ τηδὶ ἱ ρΊΟΡ.] οδια ον βυϊοὶ 46] ΟΙΟΓΒΡΌΡΟ. 

βθοοπᾶο: 60 ΔΟΡίδιπο ααἱ ἀπ ΔΙ ΤῸ ἐουὺθ δυροπιθηΐῦο οοπέγο ἰὰ ἐθουΐα 461]0- 
Τβῖηθ ἀϑὶ οἱογαροοιθ! ἀα Ππέοοϊ. ΝΟ δἰ οδρίμθοθ6. αὐαθδο ρουομὸ απθϑέϊ ποη 5ὶ 

ἈΡΡΙΙΟΠΘΓΘΌΡΘΙΟ ΔΠΟΠ6 58 απθϑύα ρογζίοπθ, ῥεῖν αἱ ρογϊοπθο, 46] νᾶβὸ ἄουβδ]6, ῬΘ. 
ἐπα Β ου ηδυϑὶ δὶ αἱ ϑϑϑᾶ ἴῃ οἱογαροοὶ οί, ὑαπίο ρἱϊι ὁπ 6 1] βϑπριιθ οοπύθημθο Ρ. 685. πρὶ 

75 ΒΟΡΊΠΘηδΟ 46] νᾶβο ἀοῦβα]6 αἱ ὑπ 7 νϑίΐο;, ποι ραὺ ἀνθῖ παῦρα ἀΐνουϑα ἅα 4.618 
ὁΠ6 Πδ Π611᾽ 85 βορῃηθηῦο ἄονο 5010 ἱποοπηϊποῖδ 1] γᾶ80 ἄογ5816 δ ἄνθρ ὯΠ Τἰν δου πιθηΐο 
ΟΙΟΓΑΡΟΡΌ. 

Νοὶ ΦουυΊ00}1 ἴῆγθοθ 1] νᾶβ80 ἄογβαὶθ ὃ ὑπύνο τἰνοϑύϊο ἀα ρουϊθοπθο ὑγαβίουπηαίο 

ἴῃ ΟΙΟΡΆΒΟΡΟ, βοίδο 1] ατ8}6 ϑύδι ὑπὸ βύγαῦο ἀϊ ἤρτθ πιυβοοϊαγὶ οἱ βοο]αυΐ. 

ΛΠΘΙΘ ἱ οἰθοπΐ 6] γᾷβοὸ ἄογβα!θ βοπὸ τἰνθϑεϊθ! Αἱ οἱοταρορο. ΤΆ] οἰθομ! 8010 
ὁδΡ θυ βθϊοι ἀϑὶ [πη γ οα]1] ὁ ραγίοπο 48] νᾶβὸ ἄογβαϊθ π6118 υϑρίομθ ἄογθ 6550 ὃ 
τἱνοβίϊθο αἱ οἱογαροβο; ὃ ποῖο 616 16 ἴοτο ῬδΡΘΟΪ βοηὸ οοηΐγα 111, θυ ὑϑιηθηῦθ ΡῸ ἃ 
ῬΓΘΒΘΏΖδ, ἴΠ 6556 ΟἹ ΠΡΓΘ τηπβοο] τ ]!. 

ΤΡὰ 1 ναβὶ ΠΡορὶ, οἱὐτθ ἃ 4161} 610 ρογύαπο βϑπριιθ 481] Ἰη θδέϊπο ἃ] γᾶβο ἀου- 
5816, 6 ΟἸ ἔθ 8] νᾷ80 ἄογβ816 βύθϑβϑο δᾶ δὶ βιοὶ οἰϑομὶ, ποὴ πῃ Ρἱὰ 11 Ἰοῦο ρϑυϊοπθο 
ἀραβίογπηδδο ἴῃ οἱ ουαροσο ὁΠ6 ὑραθὶ ἰπΙ σία} Ρἢὰχ ὁ ππθπὸ ὈΓΟΥΪ ἀϊ ναβὶ 66 Ῥογίδῃο νἱϑ 
5ΒΒΏΡΊΘ 48] νᾷϑο ἀουβδῖθ. 

Οὐοβὶ πϑὶ ὕϑυυΐθο]! ἱ οοβὶ ἀϑθθ οαοτὶ (ἃ Π56 τποπἰ ΠοΡΙηΐ 616 ΘΟΠ]ΠΘσαπο 1] ναβὸ ἀουβα}6 
Ὁ] νϑηΐγα]6) μᾶππο ἢ] ἸΟΓῸ Ῥθυϊύοπθο ὑγϑβίουηδίο ἴῃ ΟΙΟ ἈΡΌΡΟ 5.118 ἸοΓῸ ῬΓΪΠῚΘ ΔΙῚ Ρ0116 
(ἀ 6116 ρἱὰι νἱοῖπθ 81] γᾶβο ἀΟΥ5816) τηθηῦγ8 16 ΔΙΓΘ 50π0 τἰνθϑυϊθθ 5010 ἀδ' ρϑυϊὕομθο 
ΟῚ τηοαϊποαδίο. 

ΟΒ6 1] βϑηριιθ νϑᾶδ ἴῃ οϑϑὶ 48] γᾶβο ἀουβα]θ 81] νϑηῦγα]θ ὃ ἕπου ἀϊ ἀυθΡίο; 16 
ἴογο βδγθο βοπὸ ξουξθπιθηΐθ πιυβθοο τ. 
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Νοπ πᾶππο οἱοταᾶρορο ἱ ουονὶ ἀϑὶ ΠἸπηῖο9011 ρϑΡο ὃ 551, Οο 16 ἰδ ῬΟΡΖΙΟΠΘ 46] νᾶ80 

ἄογβαῖο ἄδ οαἱ ραγίομο, πο βᾶππο ρου θοΠθ0 6 801 ἔὈγΙηΒ Ὁ] 5010 ἀδ 6611]9 οοπύγ Π{1|1. 

Νοὶ ἐθυγίοοι πϑηποὸ εἰνοϑυῦμηθηθο ΟΙοΡαρορῸ «5010 51 ὈΓΟΥΙββίπιδι ῬΟΡΖΊΟΠΘ ῬΪὶ 

νἱοίπα ἃ] γαβϑο ἄοιβδὶθ 16 οοδὶ ἀούθθ 8π80 ρϑυὶθῦα!! 6η6 ρᾶγίοπο ἀδὶ νᾶβο ἄουβα]θ 

ἴπ ἀπ ραΐο ρθ:" βθρτηθηΐο Π6118 τορίοπθ ἰηὐθβίϊπα]9. Ουθϑυϊ γαβὶ ΠΟ Β0Π0 οοπύγ υ}111 

6 80η0 τἰνϑβοθ αἱ ρουϊθοπθο; ὁ[ι6 11 βδηριθ ἴπ 6551 ἀθῆπίβοα ἄδ] γᾶβο ἄουβα!θ 6 ποῖ 

αἰθυίΐϊδοα, 8 6550 ὃ ΔΠΙΠΊ6580 οοποοιοιηθηΐο ἅα Ποιδὺ, Βοάδεατὰ θὰ Παιτίπρίοη (ἢ). 

Τηῆπο ἔτ ἱ ναβὶ ομ6 ρογίαπο νἱἷϑ βδηριθ 48] γᾷϑο ἀουβαϊθ ῬΌ550. 8ΠΟΟΙδ, οἰὐδο 

Θοηη6 Εἰ γοβῦϊοὶ (ΒΘ ρΡ69) ἀϊ οοταροσο ἱ νϑβὶ ἰηοϑυϊπο- ϑρατηθηὐαγ! ἀοὶ Το ΓΙ ΟΠ] 6 16 

Ἰοῦὸ τϑη Ποδζίοη! ϑϑοΐαρθθ. 

Μδποδπο Β5ΘΠΊΡΓῸ Αἱ οΙοραροο 11 γαβῸ. γΘηθ 16. (ρο: ααδηΐο τἱνοβῦϊθο αἱ ΡΘΕ Π60) 

δ ἱ ναβὶ [6 ρογίαπο νἱᾶ βθπριιθ ἅδι 6580, Θ01η6 Ρᾳ19 1] γᾶ 80. βούξομθγνθο θα ἱ ΠθΡγοβὶ 

Ἰαΐογα! ἀϑὶ Ἰοπιρτίομ!. ΝῸ τπᾶποᾶ ρα18 11 νᾶβο βούδοδονβα!ο (ποη σοπύγ 0116) ΟΟΒῚ 5ν]- 

Ἰαρραῦο ρ. 95. πρὶ] Πονηιοψαδίον (ν. Ρ᾽ύζου πο, 1899). 

Ἐϊοαρίῥοδμο αὐδηῦο Δ ΐδπιο νἱϑῦο 5.118 αἰβύγ θα σίοπθ ἀο] οἹοΡαΡΟΡῸ ῬΟΒΒΙΔΠΙΟ 

αἶτο: ομθ δπσίδαϊδο πο ν᾽ ὃ οἰοταᾶρορο 8ὶ ναβϑὶ ρυΐνὶ ἀϊ ρουϊΐομθο, ρ61 δυο βύθββο 

686 1] οἱοτᾶρορο ὃ ὑπ ρορίζοπθο τηοἀϊῆοδθο; 6 Ροὶ Οἷ16 Β50Π0 να β Ὁ τη δ ἴῃ οἱογᾶρορο: 

19. ἢ] ρονίζοπθο υἰνοβύθηθο ἐη ἑοίο 1 Ἰηὐοϑύϊπο ἄονο ο᾽ὃ Π6110 ῬαγοῦΪ αἱ αιιθϑύο ἅπᾶ τϑῦθ 

βϑηραίρηδ, αἱ ἀββουἰπιθηῦο; 29 1 γαβὶ 616 ρογύδπο 11 βϑηριιθ 4818, τοῦθ ἰῃ θβυϊηα]ο ἃ] 

γᾶβο ἀοιβαίο; 89 ΠῚ νᾶβθὸ ἀουβαθ 6 ἱ 5001 οἰθοῃὶ; 45 ρἱδι ο πιθπῸ ᾿ππρῚ] ὑγαυ] 1η1Ζ18}]} 

ἀοὶ ναβϑὶ ὁπ ρουύδῃηο νἱἷδ 1] βθπριιθ ἀδ] νᾶβο ἄουβᾶῖθ. 

Ναίϊαγαϊπηθηΐθ απο ἰθορθ Πα ἀπ οαγαύθονο αθίο ῥτονν βουο; βαγὰ Ἰη οΡοββδπῦθ 

γϑᾶθυθ 856 6 ἴπ 4081 Ππη|0] θ5βᾶ 81 πιδηύθηρα ν 1148 1π 8107] σΡῸρΡὶ, Ρ. 65. μο] Ῥο] σου]. 

ϑσινίβοαίο Πδιοϊοσίοο ἀοῖ οἰογασοσο. 

πῃ γοϊάονθιςν (1884, ρρ. 110-112) 6 ἱπ Κύκοηνμαι (188ὅ, ρὑρ. 846-849) 5ὶ ὕτονϑ 

ἀπ᾿ Θβροβίζίοπθ δρραβύδηζα, οδύθβα αἱ αἀπδηΐο 51 ὃ βουῦϊδο 58] ββηϊῇοαίο Προ ορῖοο 

46] οἰογδροβρο βίπο ἃ] 1884-85. ς 

Ῥγοπάοτὸ ἄσπαμθ ἴῃ βρθοῖδ!θ ὁοηβί ἀθγδζίοπμθ 8010 ἴα ἰϑὑξουδθανδ ροβύθιϊουθ ἃ 

4.6 Θροοῦ μθη ϑοοθηπδηο. οἰ ὈΥθνθιηθηΐθ ἃ ἀαΆ]σιηο ἀθὶ Ἰαγουὶ Θη ΘΙ ΟΤΊ. 

16 ορίπίοπὶ 616 5] 850π0Ὸ βοβύθπαἑθ 58] βιβηϊῆοαῦο ἤβίο]ορῖοο 46] οἱογαροσο 50Π0 

ΘΘβθῃΖίϑτηθηῦθ αὐδύτο: 

19 Π οἱογᾶρορο ὃ ἀπᾶ ρ᾽ϊθηπᾷοϊα, ἴῃ 5ουν Ζίο 49116. ἀρ ϑϑύϊομθ; 

29 1] οἴοτᾶρορο ὃ ἀπ, ρῃΐδηᾷοϊα, ᾿ἰηΐαύϊου ἀθδυϊπαῦα, ἃ ῬΡοάατΘ ΔιΏΘθΟΟΙ; 

89 Π| οονρορο ὃ ἀπ βουθαύοϊο αὶ τηδύθυ δ]! αἹ παν ΖίοηΘ ; 

49 ΠῚ οογᾶρορο ὃ 1 ΟΥ̓ΡΆΠΟ 4] ΘΒοιΘΖΙΟΠΘ. 

φΦ' 

(Ὁ Οοπιγανίαταθηΐο ἃ ααοϑῦϊ ἀδδϊ 1 βάστα 6116. γ]ν 16 τὶ μπῶ οτγὰ πιοβῦγαθο [6 Π6110 ἅΠ86 Ῥᾶτϊο- 

[411 11 βϑδῆσιθ αἰβυΐδβοθ γϑῦθὸ 1] νᾷβ0 ἄουβα]θ (οοσηθ διὰ ὩΠΟΠ6 βίαῦο ἀθύδο Δ] Βοηματη). 1] στἰνϑϑυϊ- 

ταθηΐο οἰοταρορο αἱ «αθδὺθ 8Π86 ΠΟῸΠ 581] θβύθῃθ Ῥοτὸ 0Π6 βἴῃο δᾶ ἀπᾶ ταϊπῖτηα ἀἰβύαμισα, 4811 Ῥᾶ80 

46116 ναΐνοὶθ, [ἃ αὐ8]6 ὃ ᾧπ ρο᾽ ἀἰδοοβύα 44110 βΒΌοσοο 46118. ἅη886 π6ὶ] γᾶϑο ἀουβ816. Νοὸμ υμᾶ αἱ 

ἄσπασθ ἀπ᾿ Θοοθζίομθ 8118 Ἰθρρθ βορτδ θβροϑίδ. 



᾿ 
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Π 6118. ρυίτηα ορίαἴοπθ, ὁπ6 ὃ ἰὰ ρἷϊ δηύίοα 6 ὁ. πὸ ὑγοναῖο ἱ 5101 α] πη] γᾶρ- 

Ῥυθθοπύθηθὶ ἴῃ γορὺ 6 ὕαπρ, ἰπ ΟΠ ΔΙ Πη6 5. 6 Οἴρβοη (1887) οᾶ ἴῃ ΟΥ π 5 (1892) ογθᾶο 

ΔΉΘΠ Ἶο Θοπ16 Μίππθ 6 ὙΥΠ]ΘΠῚ ΟΠ. ΠΟῸΠ 5ἷδ Οἱ] ΠΘΙΏΠΙΘΠΟ 1] ο880 ΑἹ ῬΔΙΊΔΓΘ. 

ΤῸ βδἴθββθο οὐϑᾶο ἱ ἄθνα αἰτὸ ἅ6118 βϑοοηᾶδ ορί πῖομθ, ἰἴὰ αυ8190, ο᾽ὰ ἀῶ π|6 Θοῃ- 

ἑαθαῦα ἴῃ αἸῦτο ἰάνογο (1896) ὃ αὐαύα ροὶ δοραπάοπαύα 8ποῸ 6. (8] διὸ α] πιο βοβίθ- 

πϊΐορθ, 11 Οπόμπου (1897). 

ΗΪπιδηρΌπο ἄππαπθ 16 ἅπθ υἱψίπηθ ορίπἰοπὶ. Ὑϑάλθηιο βΌΡ1ῦΟ 906. 9586 580η ἃ 

Εἰ θηουϑὶ γογ6 δα ίθ 6 ἅπθ, 5815 οἴῃ [δ ἐπηχίομθ δὐθ ]ϊδα ἃ] ΟἹοΓαΡΟρο ἀ8118, [θυ ζα 

ΟΡΪπΐοπθ ὃ ἀπὰ πηχίοπο βϑοοπᾶαγία ταθηῦθθ 1᾿ Θββϑθηζία!θ. ὃ 416118. ἅ911 Θβορθζίοηθ. δα 

ΘΠΘΠΘ. 51] τποᾶο ἀϊ ἰπύθηδοιθ απθϑῦθ ἄπθ ἐπησίοπὶ ὃ πϑύδ τπδ. ΘΟΠ α510Π0 ΒΘ ΘΠ ΔΙ ΒΒ ΤΊ 

ΘΠ6. οἱ 5ουΖουθιηο αἱ ἀἰββίρδιο. 

Π6Ρ 11 ϑαξουῦῖ ὁπ ἀἄδλππο δἱ οἱογαροοίθ 11 οαγαὐθθυθ Θϑβθηζίϑ}6 αἹ 6611116. ΘΟ ΘΠ η 

τηδέθν! 8} Αἱ τίβουνα οἰδορὸ 11 ΜΊΟΒΘοΙβοη (1888) 6 1ο ϑοιποίάον (1896). 

1 ΜΙ θίβοη (1. ὁ. ρ. 489) ἀϊθθ. ἃ ρυοροβίύο 6110 δέον σινένιδ ηηὔυθηβ (1 ΘΠ0}}]- 

ὀρ 40): αἷο δοαοιέοηαο Π ηειοϊοζινιγ ἀογ ΟἸογασοφοηφοίϊοη ἤαΐ ἐδγόηι (ὐγιια, σιροίζοἶο8 

ἀαγῖη, ἄα88 ἀἶοβο Ογψαηο αἱ Το αϊ]διναραφῖηο {ενισίγοη. 1)16 γι ἀοηϑοίδθη ατιϑηοϑίαιροίίοη 

Κῦνηογημαββθη, ὑϊϊάθη οἷν Τοβοννο- Μαίογίαϊ Κλ αἷο Ανιδριϊἀιιη ἀον ἀοίἐονγοἱοϊνοη Πύλον"... 

ἴγγ. ἀομιϑοῖϑοι, ααϑ880, τοῖο ἄϊο Εΐον τυαοἤνδθη,, δὶ θη 810], ἀὐο ΟἸιϊολαφορονφοίλθη σαι"... 

Το ϑοῃποίᾶθιν (1. ὁ. Ῥρ. 886-7) ἄϊοθ. ραγο: 1)16 ΟἸϊοναφογοηφοίίοη βρη αἶδο Πδοϊιδέ- 

τραγ 8ο]ιοἰγἴλο, ον ΑἸ οινα γι ϑονγε Κ᾽ ΠΡοσογ θην, τοοίοἶιο 816 ατ8 ἄοη Βιμία- 

ἀιιθη, ἀογ ])ανηιυιοαγ τα ατι8. ἄθη βἰμέσοί85θη) τυοίοἼνογν 816 ατηϑιξδον, ογἐφτο]ιθΉ. 

Τὐοθϑθυνδχζίοηθ αἱ ΜΘ Ιθθη πὶ ἀπ γϑ]οσ ἱπάα Ὀ] 08}0116. Οὐ 86. οἱ τ]ογ 810 

6.6. Δρραπίο ΠΘΡῚῚ δον οὶ αὶ 1] σορρὸ ἀ6116. 66111]6. οἹοΓἈΡΌΡ6. ὃ Θϑύγθιηθηη θη θ ΤΊ000 

ΑἸ βομι! 4ἰ στγαββοὸ (οἷν, ρᾷρ. 6), ἀοθθίδπιο σοποϊαἄθγθ, δοτη θυ, β᾽ὰ παύαγα!θ ὦ 

Ῥυἱογὶ, ονθ δρραπῦο αιθϑῦθ ϑοοιπηπ]δχίοηΐ ἀϊ ρΥΆ550. Ῥοββᾶπο 816 δ] οογρΟΟΙΙ απιθϑύο 

ΘΑ ΘΟΌΘΓΘ ΑἹ βουθαῦοὶ αἹ τηδύθυ 8 }1 αἱ τίβοννα. 

Οαθδῦο οαλαύθουθ ὃ δϑδρθραῦο ΠΟΡῚΪ ϑποῃ ὑγοἱ ἀϊ, τηὰ Ῥαὃ ῬΘΙΤΉΘΠΘΙΘ ἴῃ νἱδι Βθοοη- 

ἀδνῖα ἴῃ Αἰὑτὶ ρταρρὶ; ρϑυὸ π611 ρἱὰ ρανρύθ αἱ ϑβϑϑὶ 1 βορ} οτθβδὶ, 50 ῬᾺ}Θ Θβίβίοπο, 

ΠΟ ἔοΓΙΉΒΠῸ ΠΟΙΏΠΊΘΗ Ἰοη δ ΠδΠ]ΘΠπὖθ πΠ8, Πηδι588, ΡΤ ΘΡΌΠΔΒΙ]6 8ι 4116118, 46] οΙΟΓΔΡΟΒΟΠΗ ; 

Θοϑβὶ ὃ, Ρ. 68., πο ποϑύνι Ἰουη ΓΙ ΟΠ]. 

ΟΈ6110 51 οὐΐ ἴηνθοθ νουτϑὶ ἰπϑἰϑύθσθ ὃ Β.ΠΠ ΘΥΓΟΓΘ ΟΠ6. 51 οομπηπιθῦδθ απθηᾶο 5] 

ἀἴα. ααθϑῦο οαγδ θ᾽" ΘΟΠη6. Θβ5ΘηΖῖ816. μοὶ οἱουρ οὶ οἱ 1 σΘΠΘΓΘ 6 ΡΘΓΟΪὸ 51] σομβ᾽ ἀθυῖηῸ 

ΘΟΠΊΘ τηϑθΡ!8}}1 ΑἹ τΊβοῦνῶ ἱ ΟΙΟΓΔΡΟΒΟΠΊΪ. 

ΟἿὸ νίοπο αύίο ρθῖ ϑβϑθπιρίο 4810 βομποίθν. ροο᾽ 821 οἰδαῦο, ὁ6. τηϑπέϊθηθ 18 

518, ΟΡΙΠΐΟΠΘ ΘποΟΓα ἴῃ αἰΐνα ρἷὴλ τϑοθπίθ ρα] δ ζίοπμθ (1899) ἄογο ἀὰ 10 βύθϑϑο 

Βρηϊῆοαῦο ΘΠῸΠ6. 8] οοβί ἀϑύθο οοῦροὸ οδγάϊδοο. 

ΟἾθ. φαθδῦ δαθοῦθ οοηϑί θυ] οοπηθ πηϑύθγα}} αἱ τίβοῦνα ἱ ΟΙΟΓΒΡΌΒΟΠΙΙ τίβαϊθα 48] 

ἕαθίο ὁΠ6 69]: ἀϊοϑ (ρρ. 381-86) οιθ ποὶ Ἰοιῃθνῖοπὶ θθπ παύτι] 11 οἹοναρορο μ8 {ϊπ΄δ 

ΒΊΔ110-Ὅσαπδ τποῖῦο ῥἱὰ ἰηύθηβα, οἷ δου ἰβροπαθηῤθιηθηῦθ γαρίδα ΠΠ ΠΌΠΊΘΡΟ ἀθὶ β]οῦυ] 

ΒΊΔ]ΠΟ- ρα θηΐτο 16. 66 11]6. 6. οι6. ρϑιοϊὸ (ρ. 886) 1ἃ Ιογο βοβύϑηζα ἄθνϑ ροῦθι" τἱδον- 

ΔΙῸ. 8] ΒΒΠΡΊΙΘ. 

Το ϑοηποίάοι: ποὴ ἄϊοθ αἴδίθο ἀ᾽ οπᾶθ δρθῖα υἱοαναῖο απθϑῦϊ ἀδθϊ 6 59 δΌ ΐδ ἰδύ- 

δαϊθο ϑβρϑυΐθηζθ ἴῃ Ῥγοροβίζο. 

1ο βοβροίϊο δησὶ ὁΠ6 10 ϑομπθί οι" δἱ του 556 ααἱ ΒοηρΠοθπηθηῦθ 8. αιϑηΐο ἀἰόονα 

π᾿ ἀπὸ ἄοὶ 5υοὶ ρυϊπηΐ Ἰανοῦΐ 1 Οπόποὺ (1891, Ρ. 402), 616. οἷοὃ: οὐ ροιοέ ηιδην6 γθ00γ.- 

ϑξπιε Π. Τον. 11]. ᾿ 
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μαΐίγο ἃ ἴα υἱνὸ θαϊόγ οι" πὴ ὙῸΡ ἀ6 ἐθῦγο ὑἱοη ποι γὶ αἤ μὴ). 6)" ηνδόγαδιο; 1 ἐηιἰσϑέϊηι 

αἴνι ῬγΘημογ 68 γΘΟΟΏΡΟΥῚ 6. οοζιιῖθ5 γη12),08, [6 {ἰψιυα!ο υἱδοόγαϊ 68έ γοηιρίϊ 16 οἰνϊογαφορδη68, 

66. γιὲ ἀοηηθ τἴλ6 οοἰογαίίοη, Ἴαϊθνο ἃ Ταπίπαΐ..... 

Οὐτηθ 5ἱ νϑᾶθ ποῇ δὶ ὑγαύία ααἱ αἱ θϑρθυίθησθ; πο] ρθ ἴο ΒῸ πιοϑύτανο (1896) 6110 

οἷὸ ὁπ 11 Οπόπου οοπρίάθγανα ὁοτηθ. 0611π|6 ΟΙΟΥΑΡΌΡΘ ΘΟΙΟΤΒΗ ἴῃ σἴ8}10 18 Ππἴ8 

ΘΡΆΠΟ ἴῆνθοθ 5Ρθοῖ8}1} Ππβοοῖϊ (6]θοοῖυ]). ΠῚ Οπόποῦ ϑύθβϑο ἴοὸ ϑιηηῖ8θ. θα Δρραπαοπὸ 

απθϑῦθ 5110 Ῥγΐπηθ νϑααΐθ. 

1ὸ ἴϑοὶ 511 απθϑύο ϑυροιηθηΐο ΔρΡροβὶῦθ ΘΒΡΘΙΊΘΗΖΘ: Τ᾽ πη (61 7 δίξοω 6 ἀοἱ 7 ηνγιο- 

ἀγίϊιβ. ϑϑῆζα, πυύναθηῦο η01]} δϑοασα [ἰπηρὶ δ, ἀνθπᾶο ροῦὸ ουτᾷ αἱ ΔρΡΊΠΡΟΥΥΙ τ 

Ῥοχχθύθο αἱ σϑρᾷρπδ θ6η ἰαναῦα 8118 α8}}6 Ρ]] δ Π18}1 ρῬούθθθθυο αὐύδμοσανθὶ ἴῃ τη 

ἅδ. ροῦθι: ϑῃοοῦα Θϑθργθ 16. οπἀα]αζίοη! τοϑριγαύουθ 4618. Ἰοῦο οοαδ. 

Ὅορο (20 οἱογπὶ 1 νϑΡΠΪ ΘΙ ΔηῸ αἰ νθηαθ! τηο]ῦο ᾿Γὴ 6511] Ρ6] ἀϊπηϊηυγθ 9] Ἰαυ]ο 

ΘΘΙομηΐοο 6. 8] ουιπὶ σὰ τπουῖναῃο; οϑϑηηδὶ ΟἹ] Δ] Ὁ 6 πο νἱαϊ δἰοιηδ αἰΠηἸΠΖΙΟηΘ 

Π6] ὨΠΠΊΘΓΟ 6. Π6|1ὰ ργϑηᾶθζΖα, 46] οἱ οΡρΌΒΟΙΩΪ. 

ποδί βρουίθησε, ὃ αὐἴαυνο οοηύγδυδ 81] ορί ποθ οἢ6 Θοηβίἄθυϑ ἱ Οἱ ΟΥ ΒΡΌΒΟΙΙΪ ΘΟΠῚΒ 

ταϑύθυ 81 αἱ τίβθυνθϑ. 

Α ἔβνογθ ἄθ]1ὦ ποβύγδ ὕὑθϑὶ ρᾶτῖδ Ὡποπο ααθϑῦο ἔαυθο ὁΠ6 ὃ ᾿ηδ ΒΡΘ016 αἱ θβρθ- 

τίθηζα πϑύαρϑἑθ. 

1 Τιρίξου, ἃ Πηριοάγημιθ ἀθροπροπο ἀονϑ ἴπ απδηδ δὰ οΥϑηιββίτηθ; [811 νϑγτηὶ 

οϑδιηϊηδθὶ ἄορο ἴὰ ἀθροβίχίοπθ ἅ6110 ἀονἃ ποπ τηΐ τηοβύ ΒΙΌΠΟ ἰδ τηϊπίπηδι αἰ τα Ἰ πυισίοπθ, 

Π6Ϊ ΠΕΙΠΘΙῸ 6 πθ]18. στϑηάθσζεῃ (61 οἱουδροβοιηϊ. Οὐδ, 8586. ἀπθϑῦϊ ἔΌΒθθγο τηϑύθυ8}} ΑἹ 

τίβοσν, ἴῃ 816 οϑοδβίοηθ ΥΤΘΌΡΘΡΟ ἀοναῦο ΘΘΘΕΓΤΒΙ Ὁ ΟαἸΤΩΪ ΠΤ ΘΟΙῚ6. νυ ΘΠ 6. Ρ6] 

Βύα550. πὶ οἰογθροοιυ! ἀ0ΡῚ1 ΘπομΙ γ Ιαἱ. 

6] τοϑύο απδηΐο 5ἱ 58 86118, οοϑυϊασίοπο ομϊμηΐοα, ἀοὶ οἱογδρόβοιηΐ πὸ οἱ ροῦ- 

τηϑύδο αὔαθδο αἱ Ομ  ἀογα ὁοπηθ πιδύθγί}1 αἱ στίβον, 6 οἱ ρογίϑι ἴῆγθοθ ἃ οοῃβὶ- 

ον ΡΠ α08}1 Ῥγροάουῦ!! αἱ ΘβογθΖίομθ. 

Οαοδὺ ΟἹ ἴτηο πιοᾶο αἱ νϑᾶθγθ ὃ 416110 ρἱὰ σοπουαὶ πηθηῦθ δοοϑύξαθο. ποῖ ΜΊΠπηΘ 

9 ὙΠΟ (1900, Ρ. 14) οοποϊπαοπο: Πὴν γόθιηγνό ἐομέ 06 σι Ἠοτιβ8 ϑαυοηδ ο68 οοἰζιί68 

οἸονασογὸηθ8 ἄτι ἰονιῦγο ἴθ ἀϑϑῖφη8 Θαοϊιβέυοηνθθέ τη.6 Κομούϊοη, Θμογ "06, ὍΘΡ ἰδ 

ἀαδ16 ορίηϊοηθ 51 ἄθνθ ἴϑυθ αὐ] ὁ} 6 τίβοῦνϑ 5010 τὶραδρο ἃ 406]] δαοίιμδέυθηιοηί οἷιΘ 

80 ὃ ἴοτβϑ ΡΡΙ ΘΔ Ό116. ἃ] Ιου το, πη ἰο ὃ ἃ] ρὶὰ 661: οἸἱροοῃϑῦϊ, πηϑηΐγθ ὍΘ ὑδ πὶ 

Αἱ οβϑὶ (θη τ 141) 1᾿ Θβογοζίομθ ραβδῶ ἴῃ βθοοπᾶδ Πἰπθᾶ ΟΟΙῊΘ Βορτδ 5] ὃ νἱβῦο. 

ὙΟΡΙΟ ἃ ποῖα. ΘΟΟΘΠΠΒΙΘ 8 ὑπᾶ ναρϑηΐθ 8] τποᾶο αἱ ᾿ηὐθπᾶθγο ἰδ ἔπηζίομθ 

ϑβογούτίοθ 49] οἱογαρορο. 

ΚΚονγ ον βεν (1889) Βομποίάθι (1896) Οπόποὐ (1897,) 64 αἰθεῖ πᾶππο ἑαύθο παρ! δὶ 

ΘϑΡθυ πη] 5.110 ΔΒΒΟΥ Ὀθηΐο αἱ ἀϊνθυβθ ϑοβύϑηχθ ἄδ ραγίθ. 6116. 66111]6 οἱουρΌΘἢΘ 

ΔΘ611 οἰἱροομοίϊ. 

Κονδίθνδιεν ἤπ 48] 1889 ἀνονὰ οββϑϑύναίο οἢ6 ἱ οἰογδροο!! οὶ Ἰου  ὈΤΊΘΙΙ ἀβϑθοῦ- 

Ῥοπο 11 ὀδρηηῖηο ἰηἄδοο (πα]ροβοιαίο αἱ 5βοᾶ8), ἀϊνοηΐδηδο γουαϊ (οοτηθ Θρ] ἀϊ66) 

ῬΘ] οπάθυβὶ 4611. ὑϊηύα ΔΖΖανΤα, 60] ΘΟΙ]ΟΓΘ σἰδ]]ο ἰοῦ ῬΡΟΡΙΊο. 

6. Βομποίάθι (1. ο., ρρ. 884-87) ποίβ ὁπ 1 οἱογαροοῖ ἀδὶ Ἰοτη ἼΘΙ] ἈΘΒΟΓΌΟΏΟ 

11 ἔϑυγο ὑδηΐο ἀ8|18. οαν!ὑὰ ΘΘ᾽ουηΐοα, ὁοπθ ἀ8116, οανί ὰ, ̓πὐθϑύϊηδ!θ, εἰ τηδηθηᾶο, ἀορὸ 

18. ΤΘδΖίοηΘ 00] ὀίοιν αἱ Βϑυ]πο, ΘΟΙΟΓΌΪ ἴῃ ΔΖΖΌΡΤΟ οὐ ἑαύῦο 11 ρΙαϑτηδ, οὔὰ 8010 1 

ΒΊοθα] οἱονΔρΌρΗΪ. 

ΤΙ Οπόποὐ (1. 6., »- 107) τἰδουίβοθ οῃΘ: ἀαῦ)8. 168. ἐη7θούϊον8 ρ]νηϑἱοϊογίηιι68. 168. οἤο- 
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γασοφὸηο5 ὀϊλνείγιοηί {᾿ ἡιαϊσο- οαγηοῖνι, ἴ6 ὁΐοιι 6 ηιόϊημίδνια Β., 16 σοὸγέ Ἰοάο, ἰᾳ βαρ]γαηίηο, 

ἰα ἐμοϊιδῖηιο αοἰᾶο, 1 Ποϊέγοίϊ, ἘΝ, Τ᾿ Πιὀϊλαηειῖγια, 16 υϑγέ δ πιόξϊιψίθ, ἴα υόβινυῖγιο; ἐοιι)οιι", 5ανι5 

δασορίζογι, ἴα οονθιθ" 86. Πἴχ6 811 ἴ685. φγαριῖθβ ηιδηιθ5 οὐ 86 Κιιδίοηηνα ἐγυέδιη θη θηνὲ αὐτὸ δι. 

1 οἱσπιβοαίο ἀϊ απθϑῦθ θϑρϑυίθηζθ πὸμ ὃ {πΌΡΡῸ οἰίανο. Ταηΐο ὃ νϑῦῸ ὁΠ8᾽ ἴο 

ϑοπη 6: νὶ ὑτονῶ ἀπ ΔρρΡοροῖο 811 βδ ΟΡ πίοπθ Οἢ6 1] οἱουαροβο Θβϑθηζίϑιτηθηΐθ 

ἈΒΒΟΡθα, ταδύθυ}} 41 παῤ σίοπθ, πιϑπῦρο 1 Οπόμοῦ, ΔΡ απάομδπαο ἀπδ σὰδ οἷα δηδίσδ, 

ορίπίοπθ, 16. ὁοπ ἴδ, 601] ορίπΐοπθ οἷ 11 οἱογαρορο 58 ὑπ βοῦίδ Α1 ΤΘηΘ. 

Ῥον τπρ, 11 ἑαῦδο ο116 1 οἱογδροοῖῦ ββοόυθαπο ἔμ ο]πηϑπῦθ βοβύδηζθ ἀΐνϑυβθ ἀ8118, ἢπΐα, 

Ὁ ὅΠΟΠ6. ἀ8] βϑηριθ, ποὴ μ8 πα]18 ἀϊ βύσδῃο ἀαύω 1ὰ Ιογὸ βύγαύθατα, νθβοίοοσθ. ΟΠ 

βοργαδαῦδο 1 οοἱοῦὶ αἱ Θη πὸ δὶ οοποθηίσῖπο βαϊ Ρ]ΟΌ.] ΟΙΟΤΔΡΌΡΙΙ ὃ ἔαθθο οἤθ6. πὸ 

οββοῦναῦο ρ6 1 πιο] ἰ55ϊτηΐ ΘΟ]ΟΥῚ ΠΟΙ Θ πϑὶ οἱ ΔΡΌΘΙΟΙ πποῦδϊ: ἢ απθδύϊ, ϑηοηθ. απϑηᾶο 

1 ρίαθιμδ τπηδπθ ααδδὶ ἱποοῖορο, ἱ ΡΊΟΡ.Π 5ὶ ὉΟΙΌΓΆΠΟ ΡΘ᾽ 50} 100 ἱπίοηβεαπηθηῦθ, 8106- 

γϑηᾶο ρογὸ 601 τιπἃ τϑδΖίοπθ βοίᾶα ἱ οΟ]οῦὶ βὐθϑβϑὶ. Οὐβὶ ὃ 6Π6. 60] νἱοϊθέξο ἀϊ βρϑη- 

χίθιμδι Θϑ5] 81 ΘΟΙΟΓΆ ΠΟ ἴῃ ἈΖΖΙΡΡΟ, 6011 ὑϊοηίηδι, 6. 601 ὀΐσιε 41 ἰοΠ αἰ αἴπϑ, ᾿η νϑγᾶοθ. 

Μ8 86 δ 4116110 Θβρϑυῖθησθ δὶ σι] οποίον 616 1 ΡΊΟΡΌΠ οἰογΘΟΡΪ ὁ οἱογὰ- 

ΒΌΒΟΙΗΙ Ταρρύοϑοπύϊπο ταϑίθυϊα!! ἃ ΘΠ πη παχίοηθ ριον θηϊθηθὶ 8 ἀΐνοῦθθ βουΐδ αἱ βοβύβῃζθ 

Θ.6. 5ἱ ροββᾶπο ὑγοναῦθ δοοί ἀϑηζα τηθηῦθ πο] ϑϑηριιθ ὁ π6}18 ΠΠπῦῆδ, 51 νϑ. σθυῦο σοπέγο 

818, νογϊ θὰ, 

ὍΙ ἔροπὲθ δἱ γἰϑαθδαθὶ ἀπ 1 οἢ6. 81 Βδηπο ἴῃ 486110 ᾿πϊθχίοπὶ αἰ βοβύδπσθ 6168 51π- 

ἐγοάποθπο 6] ΟΟΥΡῸ 6 οἢθ ἴῃ γίϑ παύπναϊθ ΠῸΠ Ὑἱ 51] ὕγονᾶπο τηϑὶ, βίδι ἢ] αὐδο ἀ 6118 

δορύδησε θα ππϊξου πη δὰ σΥϑη Ἰθβίτηδ οπ6. οἱ ρυθϑδπύδπο ἱ οδγα ὉῚ θὲ σ] ΟΡ ΘΡΌΒΟΙΗΙ ἱπ 

ἀαθοϊ ΟἿ] οἸΙΘοοιοῦϊ, οοτηθ ράσο ἀπ6110 461] Ιοτὸ ἰϑηΐο δᾶ ππίΐουτηθ ϑοογθβοίπηθηΐο. 

προ ἴα! οἱ ἄϊθοπο οἢ6 1 ΟἹ  ΡΌΒΟΙΩΙΪ 51 ἴουυηθηο ἴπ πιοᾶο ἰθηΐο 6 σοηὐίπαο ἴῃ 

βθραϊθο 8 αὐθιν᾽ δὰ, πιϑύθθ 1168, ἀϑὶ οἰογαροοὶ! 6 ὁἢ6. αὐθϑῦϊ π6 ὑγαθρΌπο 1 τηϑύθυ 81 

δ ἀπ οΥΠρΡΡΟ ΟἸΠΟΘΘηΘΟ Αΐ ϑοβύθησθ ΟἿ 51] ἀθυόμο ὑγόυδυθ ΠΟΙΤΠΔΙ ΤΠ] Θη8. ῬΥΘΒΘΗΡΙ 

Π6] ΘΟΥ̓ΡῸ ΑἹ ὑπ! 611 ΟἹ ΘΟ ΟΠΟΙΙ. 

Ἐϊπιδπθ ἀπ᾿ αἸ πα αποδύϊοπθ: Ουθϑθ βοβύδηζθ, 4818. οϊ ΘΙ ΡΟ ΖΙΟΠΘ ῬΥΟΥΘΩΡΌΠΟ 

ἱ ο᾽ογαρόβουηϊ, ΡΓΟνΘΠΡΌΠΟ 6550. 48] βδηριιθ ὁ 4818. Π᾿πῦδ, ο ἀδι ΘηύΓΘΠΙὉ1 αθ501 τηθχχὶ Ὁ 

Βαρρίϑπιο οτὰ 6116 ἱ οἰουαροοι οὶ Β0Π0 561ΠΡΡ6 ἤββδὶ 5110 ραγϑῦϊ ἀθὶ ναϑὶ 588η- 

Βαΐρηὶ ἱπδίπυδπβοβὶ ουθπὑπδιπηθηΐθ ἔγα 1 ΠΠΌΒΘΟΙ ΟΠ 6. ῬΟΒθΌπ0 τἰνθϑείριθ. ΕΤΘ 1 οἷονδ- 

ΒοΟΙΌ 6 11 βϑῆρτιο ἄθνϑ οϑυῦο ἃινυθηΐθ ὉΠῸ ΒοδΙ 10 ΑἹ τηϑίθυ 8 }1. 

ΑΡΡίδπιο ἃποῖιθ νἰβῦο ὁΠ6 ἱ ΘΓ ΡΌΒΟΙΩΪ 5] ϑοουπηα]8η0. Π6116. 661111]0. ΟΙΟΓΑΡΌΡΉΘ 

ΒΘηΖ8, ῬΘΓΟΪὸ ΥἸΔΒΒΟΥΙΓΒῚ ΡΘΙΓ Ῥάβθ8 6. Π6] ΒΒΠΡῚΙΘ. 

Ταδὶ απο ἀπο ἕαυθ 56. 1 πιδύθυιδ! ρυῖπὶ ἀδ ουϊ δὶ Θ᾽ θοΡΆ ΠΟ ἱ ΟΙΟΓΘΡΌΒΟΙΗΙ 

Ῥοξθϑβοῦο ρυόνθηϊτθ ϑποΠ6 4811 Πηΐα 1᾿ Δἀθθίοπθ οοδύδηθθ 461 οἱου ΡΟ ΟΠ ἃ] γϑβὶ ΒΒΡΘΌΡΘ 

ἸΠΘΒΡΠ 1080 116. ῬούγορΡουο πα Ὁ] ὑγαβίουυημαυϑὶ ἴῃ οΙογδρΟΟἶἹ οὀοπύθηθηῦ νϑὺΐ οἱοτδρο- 

ΒΟΤῊΪ 8 ΠΟΘ 6611π|6. ῬΘΡΙΟΠΘΑ]1 ὁἢ6. ΠΟ σΘΘΒΘΡῸ δι ἀθϑίοΠθ οἱ γϑϑὶ Β8 ΠΡ ΠΡΉΪ. 

ΤποΙῦμθ ποὶ ποῦίδιπο 6Π6 1 ΟΙογΘΡΌΟΙδΙ 51 ὑγονᾷηο 5010. 5.116 Ῥαγοῦ αἱ οονοϊ νδβὶ 

ἀούθυτηϊ δὶ ; οοϑὶ Ρ. 65. 1} νᾶβθοὸ γϑηῦγα!θ ὃ ΡῈ τἰνοϑυϊθο ἄθι ρουϊθομθο, τὴδ ααθϑῦο ΠῸΠ 

51 τηοα!ῆσα, ἃ ἰουτηδ ΓΘ. πΠ ΟΙΟΡαΡΟΡΟ, ὈΘπομὸ ἴῃ ΟΘΡΟΪ ΟδΒ] (θοπηθ γἱαϊ ἴὸ βύβθββο π0] 

Ογϊοάν 8) 16 66 1116. αἱ ἀαθϑῦο ρϑυϊθοπθο ρόβϑᾶπο Θ5860᾽6 δρραβίδηζε αἰΐθ. 

Οἷὸ 51 ϑρίορα θθπὴ86 διπτπθύθθπαο οἢθ 1 τιϑύθυ 8} ΡῈ ἴὰ ἰουππδζίομθ ἄθὶ οἱοραρο- 

ΒΟΙΗΪ ῬΟΒΘΆΠΟ 5010 Θ55θ 06 ἀαδὶ ἄδι ἀπὰ οορύα ααδΠὐα, ἀϊ σδηριθ 6 Ῥυϑοϊβαπιθηῦθ ἀ8, (161 

Βδηριιθ, ἀἰρθῖπο οοϑὶ, ἃποογα, ΡΡΟροῖο ΟΠ6. 5ἱ ὕγονα π0}18 τοῦθ ἰπέθϑεπα]9. 6 πϑὶ ν δὶ 

οἢ6. ἀδ ϑββδ ἱπηηϑαϊαῥαμηθηΐο 19 τἰοανϑμο. 



Ϊ 
Ι 
Ἷ 
᾿ 

140 ΘΑΝΊΕΙΕ ΒΟΒΑ 22 

ΑΠΟΠΘ αὐθϑύδ 5ρ᾽Θρ ἃ ΖΙΟηΘ. οἱ τηϑηοδι ΘΟ] δηηθηΐθ 856. δηηηηθύ 80 ἰηνθοθ 010 

461 τηϑύθι!8}} ρόβϑᾶπο ρρονθηῖρο 4818. ΠἸηἴδ. 

ΜΊπηθ ὁ ὙΥΊ]Ποιη (1. ὁ., Ρ. 19) διπτηθύθομο 8η ΟΠ ϑϑϑὶ ὁπ. 1] οἱογδρορο ὑγᾶρρϑ ἱ 50] 

τηϑ θυ α]}1 ΔΙτηθηο ἴῃ ραρῦθ 8] ϑϑῃριθ 6 51 ΔΡροβρίϑῃηο 51] [αὐδο οἢ9 δὶ ὕγσονδμο β]ορ]}] 

ΘΠΘΙΟΡΉΙ ἃ ΟΙΟΓΔΡΌΒΟΠΙΙ 6] ΘΟΥΡῸ ΟδΓαΐΘοΟ Α1 γα] ΡΟ] Οὐ ΘΟ 16. Ρ6. ΠΘῚ ΘΟΓΡΈΒΟΟΙΙ 

ΘΙ]ΟΡΊΟΡΙηΪοἱ νᾶρϑηνὶ Π6] οθίοτηδ αἱ θυ ῬΟΠΙΘΠ ΘΟ ὈΤΓΙΝῚ αἱ βἰβύθηηδ, νϑβοο αγΘ. ἴο πη 

τὶ δρρορβϑιὸ 8δι [811 δροιηθηῦ!, ο6. ὑαῤῥανίαι ΡΌΒΒΟΠΟ ΘΒΒ0γ6 Ῥαοηΐ, ἤποῃὸ ποη οἱ 

Βῖδπο 1165}10 ΠΟ αιϑὶ συϑη1}1 ἀθὶ ρο] ΟΠ Θὐ]. ἢ 

Ροτὸ Μίπηθ ὁ ὙΥΠ]Θπι δπηπιθύΐομο 8ηοηθ, ἴῃ Ὀδ80 8110 ΘΒΡΘΡΙΘηΖΘ αἱ ἰῃϊθχίομθ 

ἀϊ ουἱ βορτῶ 51 ὃ ἀθῦθψο, ὁῃ6 1 οἱογδροοιῦ! οδύγαρρθηο ραγΘ πιϑῦθυ 81 4811. ΠἸηΐὰ. 

ἴο ΠῸΠ ΨΟΡΡΟΙ ΠΟρΡΘΓΘ οἷὸ π᾿ τηοο ϑββοϊαῦο, ογθᾶο ρουὸ οἷθ αιθϑῦο ΠῸΠ Ῥοβϑθδ 

τίρυδγάδγθ ο΄.6. 511] ἱπο] 15] ϑΟΟΘΒΒΟΡῚΙ α61 οἸονθρΟΟΙ. 

Ῥον 511 ἱποῖαθι Οἰρὶοῖ, ροὶ οἱογδροβοῖηὶ, 16 γϑρίοηὶ δάἀδοῦνθ ροο ϑῃχὶ ρθη 8 

ἔϑνοσθ αἱ ἀπ᾿ ΟΡ ρῖπο ϑϑο δίνω 48] βϑηραθ. 

811 ροὶ ϑίδπο απθϑῦ τηϑύθυ 8} οϑῦλα υ! 48] σϑηριιθ 1 481 π6] ΘΟΡΡῸ 416116 66111]6 

ΟΙουαΡΟΡ 6 5] ὑγδβίουτηδ πο ἴῃ ΟΙΟΡΔΡΌΒΟΙΩΪ ΠῸΠ ἰο βϑρρίϑιηο. ἴῳ8 Ροβιζίοῃθ ρϑρὸ ἀἱ 

α16110 66 1116, οοἸ]οσαῦθ ΒΘΙΊΡΓΘ 5.118 τοῦθ Ἰηὐθϑῦϊπ8}8. 6 51 νϑϑὶ ΟΠ 6. ὈΥΪπΪ 8 6550 

τίσθνοπο 1] βϑηριιθ, ἴα ΟΥΘάΘΡΘ. Οἤ6 1 ΟἸΟΙΘΡΌΒΟΙΙΪ ΠΟ ΤΡΡΥΘΒΘηὔηΠ0 ῬγοαοῦΌ αἰ πη] 

41 ἀἰβαββι πη] ζίομθ, τὴϑ ἴπνθοθ βοβύϑηζθ 68110 α18}}1 1] βϑηριιθ ἄθνθ θβ5θ16 ἀθραγαῦο 

ῬΓΪηδ αἱ ΘΒΒΘΓΘ ΠΊΘ550 ἴῃ ΟἸΤΟΟΪΟ. 

ΟΟἹ οἷιθ τἰογπίϑπιο δ ὑπ᾿ ΟρΙπἴομθ οπιθϑϑᾶ βἰὰ τη0}}] ἃπηὶ βόπὸ ἀ8] Υ 6]- 

ἀονϑν (1884). 
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ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝΙ 

1)8 ὑαύίο ααϑηΐο ργθοθᾶθ τἰβα! θα ὁΠ6. Ῥ6 απδηΐο τὶραδγᾶδ 1] ΟΟΓΘΟρῸ {Ρ160 ποὶ 

ῬΟΒΒΙΔΙηΟ ὕθπθιθ Ρ6Ρ Ψ6ΓΡ6 [9 βθριιθηὐὶ Ῥιοροϑιζίοηὶ ἕοπαβιηθηΐδ!: 

19. 1 οογαᾷρορο ὑΐρίοο (Μονύγθη 1826, ἀθῆμ. ϑιηθπά. ΟἸαρανδᾶθ 1869) ὃ τη ρου ]- 
ἴοπθο τηοἀϊβοαῖο. 

Ὧ. Τ βῃοὶ ϑἰϑιηθηθὶ (ο]ογαροοΙ 61) ποὸη ἀθυίνϑηο τηδὶ (ἃ ΠΠπ|ο ΟἹ]. 

89. ΒΒθῚ πο ἀδπηο πΊδὶ οΥ͵ρΊη6 ἃ ΠΠ]ῸΟΙΓΙ. 

45 Τ6 Ῥᾶ51 ἀθ] οἱουδροο Δα ΘυΊΒΟΟΠΟ 5ΘΙΏΡΓΡΘ 8116 ραγϑῦ ἀθὶ νϑ81 6 ρ᾽ ῬΡΟΡΙΪἃ- 

τηθηΐθ 8118. τηϑύν!οθ 4611 1Ἰηύθυ πα οαθίοοϊα αἱ θβϑὶ. 
ὅο ΝΟΡῚ οΟἸ]ροομϑῦϊ Ἰηΐθυϊουὶ ἱ οἱογροοῖ οὶ πϑῆποὸ Ραδὶ ρἰδύθθ οοηύριιθ Τογιηδηθὶ 

η Εἰνθϑυ ηθηῦο οοηὐίημο. 

600 Τὸ ἤθγθ τηαβοοϊανῖ ϑυθηὐιδιπηθηῦθ βούψοβύθηθ! 81] οἱοσαρορο (ὑδηῦο ἃ α116110 

016 τἰνθϑῦθ ἐη ἐοίο 1᾿1Ἰηὐθϑύϊπο ααϑηὔο ἃ α116110 οἢ6 υἱνϑϑύθ ἱ γαβὶ Π}0671) ἀπδηάο Β0η0 

Ῥοθο βυ)]αρραῦθ 5] ΔΠ]Ορᾶπο ἴῃ ΘΟΥΡΓΙΒΡΟΠ ΘΉ βοϑηδ]αύασθ θᾶ58}1 ἀϑὶ οἱονδροοι τ! ὁἢ6 

ΤΠηδηρΌΠΟ οοβὶ ἰαρρϑιηθηΐθ ἴῃ ὁσηὐαθδο οοἱ νϑβὶ. Θυδηᾶο 16. ΓΘ τηιβοοϊαυ! Β0ΠῸ 

Τη0100 5υ πρραύθ (85. 51. Ἰηὐϑϑύϊμο ἀθὶ Ἰουα ΓΙ 1) 6556 Ἰη θυτοιῆροηο ἰδ οομ ϊηυϊδὰ 46110 

Βύναθο οἹοσᾶρορο Ἰηβ παδηοϑὶ ἔγα 16 θαδὶ ἀθὶ οἱογαροοῖθὶ 16 α08}1 51 ἕδππο 8]Ποτα Δρραπ- 

{00 6 τϑιηϊῆοαῦθ Ρ6᾽ ταροίπηροῦθ ἔλα 16 ΠΡΓΘ ΠηιΒοο]αγὶ ἰὼ ραιθῦθ ἀθὶ νϑϑὶ. 

790 δηπο ἰγαβίονιηδθο ἴῃ ΟΙοσαρορο 1] ΙΟΤῸ φρογϊζοηθο: α) 1᾿ Ἰηὐθϑύϊπο ἄονθ 

αυθϑῦο Πδ Π6110 88 ρδαγϑῦϊ ὑηϑ τοῦθ νϑβοοϊαῦθ ΑἹ ΒΒ Ιπηθηΐο, ὁ) 1 ναϑὶ οὁμ6 ἀδ 

αὐθϑύα τοῦθ ρογύαϑπο ϑϑῆριιθ 81] νᾶβϑο ἄουβαϊθ, ὁ) 11 νᾶβο ἄοῦβα]θ 6 1 8.01 ΟἸθοῆὶ, 

α) ϑρθθθὸ ἂπ ὑγαῦδο ἰηϊχία]θ ἀϑὶ γϑϑὶ οὔθ ρογύϑῃο νἱϑ ϑϑῃηρι8 48] νγᾶ8ο ἀουβαίθ. (18 

ΤηϑηοθηΖα, αἱ ΟΙΟΡΟΡῸ 66 51 οϑβϑϑῦνδ Π61 ΠΠΠ}160011 ἴῃ 881 οἱποορῊΪ ἃ 6161} Βθρηδῦϊ 

6. 68 ἃ 5] βρίθϑα 48] ἑαθῦο οὔθ [811 νϑϑὶ τηϑπόδπο 8]Π]ογὰ αἱ ρου] οηθ0) (ΒΘ ΡΠ). 

89. Τ| οἰογδροβο ὃ Θββθῃί ηθηῦθ ῸΠ ΟΥ̓ΡΒΠΟ Αἰ ΘΒΟΙΘΖΙΟΠηΘ, ροΓὺ ραὸ Π6110 5ῦθ880 

ὕθιῃρο ἔπησίοπμαυθ ὉΠΟΠ6. ὁΟΠ10 βου αθοίο αἱ τηδύθυ δ}! αἱ τίβοννα. 

99 Θαθοϑία βθοοηᾶδ ἔπη σίου, 5Ρ6550 ἰπϑὶ σα Ποδηΐθ, ραὸ ἔϑίουα ρυΘἀουηπδ 6 ποῖθ- 

γοΪπιθηΐθ 5.118 ἔπη σίομθ αἱ θβουθίοπθ (πο 611). 

109 1 τηδύθυί}} αἱ Τίβοῦνδ 50ΠῸ ΘϑβθηΖίϑηθηῦθ οοβυϊ σα] ἀἃ ο]ΟΡᾺ}1 αἱ ρ ϑ58850. 

119 1 πιαύθυϊα!! αἱ ΘΟ ΘΖ οη6. 50η0 ΤἈρργθϑθηαῦὶ ἀδ β]Οθ 11 Βρθοΐϑ]]} (οονᾶρο- 

801}1) ἀδ] ἀα8}}} ἀϊρθηάθ 11 ὁ] ογΘ ΔΙ] ηθηῦθ οἶ8110 461] οἱογᾶρορο. 

129 Τ ΟΪΟΓΘΡΌΒΟΙΗΪ ΠῸΠ 5010 ΘΟΠΟΓΘΖΙΟΙΪ 501146 τη8 σ]ΟΌ.] θυ] α]α], 6] αβύϊοὶ 

(ν. οδναύθονὶ Π6] ἐθβίο). 

189 1 ΟἸΟΓΒΡΌΒΟΠΙΙΪ 51 [ΟΥΏΒ ΠΟ Π6110 ϑύθϑϑθ 66 11816 οἱ ΔΡΌΡΘ. 

145 ἬΠ55] ὅοη ἀθβύϊηδυ δὰ δοσαπηα] δ 81 ̓ θηϊαπηιθηῦθ πϑὶ οἱογδροο Ϊ] Υἰπηϑηθη 0 

ΟΟΒῚ βούγαυδ! ἃ] οἴγοοϊο. 1.ἃ Ιοσὸ οϑααὖδι Π6] οϑοσηδ Ρ61 οϑαπιῦδ, ὁ τοὐύψατα αθὶ οἱογᾶ- 

ΒΌΟΙΟΙ ὃ ἀπῇ ἕαύξο Ῥ᾽ὰ ὁ τηθποὸ δοοίἀθηῦα]8. 6. ΠῸῚ ὨΘΟΘΒΒδΡΙϑιηθηΐθ ᾿θρϑῦο 8118. ἔπη Ζί0η 6 
ἀρ] οοτρορο. 

1ὅο Τ τῃβίθυ!]]} ρθ1 [ἃ Του χίοπο αὶ ο᾽ ΟσἈΡΌΒΟΤΩΪ 5010 ἀδθϊ Θβο  αβ᾽ ναιηθηΐθ ἀδ] 

ΒδηριΘ ἀ6118, γοῖθ ἰπύθβυιηδ!θ 6 ἄδ 46110 ἀοὶ νϑὶ ο6 ῬΡΙΠῚΪ ΤΙ σΘυΌ ΠΟ βϑηρτιθ ἀδ 6888. 
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1829. 

1858. 

1805. 

1809. 

1873. 

1878. 

189, 
1882. 

1889. 

1884. 

1884. 

1885. 

1880. 

1887. 

1887. 

1887. 

1888. 
1888. 

ΘΑΝΊΕΙΕ ΒΟΒΑ 24 

ΟΡ ΟἸΤΑΤΕ 

Μοπππν Ο., 1.6 Ἰμνιῦγιοὶ ἐογγθδ γ᾽ 158. Ἰυἰϑέογία παίειν αἱὲ πδομοη, ἀπαϊοηνΐα ἐγ) αοέαίιι8. ῬΥτΧ681168. 

Θ᾿ ΠΡπκιν, Ἠϊϑί. παΐ. ἄτι ΤαΡΙοχ (68 γινίϑϑθαιο;; “ Μότα. οοαΐ, οὐ Μόμι. ἅ65 8ῶγ. ὀἐχδῃηρ. 5» 

Τὸ ΧΟΧΟΦΎ ν 

Τιυρια ΒῈ. γ., {7οῦογ" ῬἠγοογμοίοΒ Μορθαγβ; “ Αὐομ. ἢ πῖον. Απαῦ. .,, 1. 

Ομαραπὴρε Εἰ., ΠΙΊϑοϊοσίβοῖο Τ͵η ον ϑμοἸμιη θ᾽) ἐδ)" θη. Π οσολητοιι»,νν, “ Ζ. ἔ. νσ. ἅ..,, Βᾷ. ΧΙΧ. 

Τιοϊρσίρ. 

Τρ., Ἰροΐ,. 91) ἴα 58ἐγιμοίιιγο ἄθ5 Αηηόϊαο8. βὀἀοηέαΐγο8. Οϑυὸνθ. 

Ἐπόράπισῳ ἴ,, 1 αἠγοδέϊοη 68. ηναύίδγθ8. αἰδιργυήη οὐ 168. οἤκθα ψιοίψιο5 ἐμιυογδυγόθ, “ ΑΥ̓ΘΉ. 

ἅθ ΖΟ0Ο]. θχρέϊ. ,; γο]. ἼΙ. 

Ὑερούβκυ Βκ., Βοίέν. τ. υονοῖ. Μονρῆιοῖ. ἃ. Αηηοϊζαογ. 1. Μοηο».. ἀ. Πποδ γε αοίάον.. Ῥυαρ. 

ΝΑβθΕ Πκ., Βοϊέν. ΖΦ. Αηαΐ. ἀον Τιηδιοίϊάοη. Βοπη. 

Τὰν ΤΏ. Βοοναοϊιιγοην τι ῬΠγθογ οο5 θη θαγι8, οἷο.; “ ΑΥὙ. δὺ8 ἄθιη Ζοο]ορ'. Ζοοίοιη. 

Τηβ. ἴθ ὙΥάσσρυτρ 9; Βᾶ. ΥἹ. Ὑγ1οθθδάθη. ᾿ 

Βατοηλπν 1., Ομ ἐῆο Απαΐ. απὰ Ἡϊϑίοῖ. οΓ Ατἠορογῖιδ νασιϑ; “ ῬΥοοῦ. Ατηθν, Δοαᾷ.,, ΧΧ. 

ὙΕΙΡΟΥ͂ΒΚΥ ΕῪ., διγδέθηι τι. Μονρῆιοϊ. ον Οἰϊφοοϊιαοίορ. Ῥνὰρ;. 

Κάκεντπαι, ΥΥ,, {7οῖρογ" αὴο Ἰχηιρη]οίαθη, ΖοἸ]6γ, ἀθγ Αηροϊἑθη; “ «᾿9ποίβομθ Ζο δον. ἔ, Νὰ- 

ΦΌΣΊ88..,, Βα. ΧΥΊΤΙ͂, Ν. Ἐ΄, ΧΙ Βα. 9688. 

ὕλαῦσμν Μ., Τθοῖ.. 8ιιγ" 16. δ 8έ. υαϑομίαϊγ6 05. Αηρόϊαὁ8; “ ΜΊΗ. δὰ ἄθυ σοοΐορ'. ϑ αύίοι. 

Ζαὰ Νρδρθὶ.,, Βᾶ. Ί. Βϑιῖτα. 

Ἐπϑια Ἡ,., Μορορν. ἃ. Οαρί ο!άονι; Παιθλα τ. Κἴογα ἃ. Ο'οἰ [68 νυ. Νοαροῖ. 

ΟπΑιρεμθμΒ ὉΠ ΘΊΒΒΟΝ, Οη ἐῆ6 850-οαἰϊοα παραξίο οο8. οὐ ἐπ6 Ταγ δασογηι, “ Ῥτοο. οὐ {16 

Τάγθυροοὶ ΒΙΟΙορίθα] 8506. 9, γ0]. 1, 

Οποόμθμαν Ὁ, Τίο Ῥογιοαγαϊαϊαγδο ἀ6 Ορϊδιλιοῦν 

Ν, 2600 (Χ 968}:Ὁ0..). 

γοσι ΤΙ. οὐ υνα Ε., Τγαϊίό α᾽ Αηαΐ. οοηιρ. ρμγαϊέψιιο, Ἴ. 1. ῬατΊβ. 

ΜΙΟπΆπμθαΝ ὟΥ., Βοϊίγ. σ. Κορηρέγβ8 ἃ. ἀφιέϑοῖ. Τὐνολγεγαοίαο).- Παιια, “ ΑὙσοῖι. 5.. ταῖν. 

᾿Αὐαῦὶ ἢ, ᾿Βᾷ, 91; 

ἤ 6 τ. Αηηοϊάθη; “ Ζοο]. ΑΠΖ. 9,» 

1888.92, Ὑπσρουβκυὺ ΒῈ., Μὐηειοϊοϊροϊιγεσϑοϑοϊυολ ἑοῦ {νιον ϑιεομιωίσονι. Ῥυαρ,. 

1889. 
1801. 

1892. 
1894. 

1895. 

1890. 
1890. 

1896. 

1897). 
1897... 

1ϑθη: 

ΚΟ ΑΙ ΕΥΒΚΥῪ Δ., Μη Βοίϊν". τ. ἹΚοηγυέη 88. ὦ. Πἰπογοίοριβογφανια, “ ΒΙο]. Οθαύμα]}}.,, Βᾶ, ΓΧ, 

Ουΐκνον [μ, Αἰμιᾶοθ. 9ιν ἴῸ ϑαηᾳ θὲ 68. σἰαηθς ἰγηιρλαίέχιιοδ. ἀαγι5. ἰὰα 8όγὸ αγΐηι., 3" Ῥανῦ.: 

ΦΆΤΟ. θ᾽ ΖΟΟ]. οσρόγ...,,. 2. βόγ., ὑ. ΝΙΙ. 

ΟΠΙΡΡΙΤῊΒ. ἃ. Β., 7169 ρῃμϑίοίοσῃ οὐ 7,6 ἱπυογίουγαία. 

ΒΟΗΑΕΡΡΙ ΤῊ., Π).8. ΟἸϊογασοφον! υοη; Ορηοῖτα γασίαία; “ ΦομδῖβοΠ6 ΖΘ ἴβοην. ἢ. ΝΝα τα Ύγ158.. 5,» 

Βα. ΧΧΥ͂ΤΙ, Ν. 8’. ΧΧῚ Βᾶ. 96πηδ. 

ΜοοπΒ 1. Ρὺ 1ῆ6 Αηαί. οΓ Βαοιογεϊιια. ἐἰϊοιγγυϊνναύιι8, “ Φοῦνι. οἵ ΜΌυΡΠΟΙ. ,, γο]. Χ, 

Βοβίοῃ. 

Ἐπρον α., Ῥαορῆίε Οὐοαξέ ΟἸφοοϊιαοία, “ Μθηι. Ο411|. Αοδᾷ. 5), γο]. 11, Ν. ὅ. 5, Ἐγδποῖβοο, 

Βοβα Ὁ., 1 {ἰηοοϊεϊ ἀορῖὶ ΟἸγοοϊιοίτ; “ θη. ᾿. Αὐοοδᾶ. 5.6. ΤΟυπο 9, 561. 2", ὑ. ΧΕΥ͂ΊἹ. 

ΒΟΉΝ ΙΡΒΕ Ο΄., {7ο6)" ρμ)αφοοϊἑαγο Ογσαγιο ει Οἠϊογασος Π6η. ἄογ Οἰϊφοοϊαοίοη; “ Ζ, Τ. 

τ ΒΔ ΟΥ: 

Ουῆκοι 1, Εἰπμιᾶθβ μοι. 8: 165 ΟἸϊφοοϊιδίοα, “ ΑὙοῖι. 46. ΒΙο]..,, Τ. ΧΥ͂. 

Τρ., 1.68. φίοθιιῖθ5. ϑαηφινίγα δὲ ἴ28. Οὐ ψαη68. {μη} ] ΟἿ 468. 68 ἡνυογἐδῥν» 68, “ Αὐομ.. ἃ Απδβουηΐθ 

ἀπο  ϑθιο Ασα ῆι 

ΜΙσΗΑμυΒΕΝ Ὗ., Ογσαγϑαξίονι εἴγε)" Ἡθιι6)" ο(Ἷθ)" τοθγΐ θοἰραγηέον" Ποροτνιοϊίγηιον, “ ΖοΟ]. 

Φαβυθάομον.,, 10 ΒΆά. 

μὰ χδλνοδὰ τοῦ: εὐ ρας δρο 

] 
᾿ 
ἶ 
Ϊ 



ἔγην 

οὕ 
«0 

ἀδθνΣ 

1898, 

1899, 

1899. 

1899. 

1899. 

1899. 

1900. 

1900. 

1900. 

1900. 

1001. 

1, ΟΠΟΒΑΘΟΘῸ ΤΙΡΙΟῸ ΘΕΘῚΙ ΟἸΙΘΟΟΗΈΕΤΙ 14 

Ἐμπευ Ο,, ϑιιῖ “ Μοϊαγιθηο)ηγέγαθιι8 80 ζμιιδ.,.; Τὰ: 06 ΕἾΠΡΡΙ 6 5611, “ ϑρράϊχίοπθ αἱ 
5. Α. Β΄. ἢ ΤῬαθα ΔθρῚ1 ΑὈχτισαὶ ἃ] Μοπίθ ϑαπ ἘΠ... 

Βοβα Ὦ., 1 ργοίοδὶ γαρρογέϊ σοροέϊοὶ ἐγαὰ ἱ 1η οοἱἐὶ οα τϊ οἱογαφοφολο, “Αὐτ Τὺ. Αοοδα. 850. 

ΤΟΣΠΟ 5, γο]. ΧΧΧΤΙ. 

Μοομμ 1. Εἰ, 4. 8ημοῖν ἑμιμανίηφ Ἡποϊέγαοϊα, “ Ῥτοο. Αοδᾶ. πα, 86. ῬΆΠΔΘΙρμΙθ ,. 

ΒΟΉΝ ΒαΡΒΕ, α΄., {οῦο)" Ῥηαφοομψίοθο τα Εἰμογοίίοη δοὶ ἄθη Αηροϊϊάονι, “ “Θ᾽ βοῦν 1. σῖ58. 

ΖισΟΙ: ΗΘ ΧΎΤΙ, 

Ῥιτζοῖνο Μ., δε αρραναΐο οἱγοοϊαίογίο (οἰ Πογγηιοφαϑίον Ποατὶ οϑα, “ Μοπίξοτθ Ζοοϊορῖοο 

Τα]. ,, δῇ. Χ, ΒΌΡΡΙ. ἘἾγΘηΖ8. 

ἩΛΠΕΙΝΟΤΟΝ Ν. Β., Τὴ οαϊοίζογοιβ σἰαμαβ οὗ ἐπὸ Παγέδησογηι, τοῖέϊ, ἀρροημαία ον }ι6 

οἰγομϊαΐίοη, “ Φοῦνπ. οὐ ΝΟΥΡΒΟΙ. ;, γο]. 1ὅ, βαΡ0]. Βοϑίοῃ. 

Ῥιστον 1. 4., Οη. ἔϊι6 Ηφαρε-"οάῃ αηα οοοϊοροῖο μα οΓ οογξαΐν; Ῥοϊγοϊαοίο, “ υαγῦ. Τοῦτ. 

οὗἨ τιον. β'οίδποθ.,, νοὶ]. 41, Ν. 5. 

Ὅῃ Βοὺσκ Μ., [6 60)}8 οαγαϊαψιιο οἱ ἴ65 αὐηϊφοογέοΒ 08 ΟἸἠφοοιδίο8 Τἰγυΐοοῖο8, “ Ἄογτιθ 

βυΐθθθ 46 ΖοΟ]..,, Τὶ 8, ἴπϑο. 2. αδβηὸνθ. 

Βππαη Β.. 5., Βοίέγαρο φιώ" υονσί. Η]ϑίοῖ. 11. ἴὐοῦον" ἄθη Βανι ἀν" (ὐο 586 δοὶ ἄφηι Αηη6- 

ἴον; Ἐχβύθ ΜΠ απρ; Απαϊοιηίβομθ Ἠοῆθ, 14 Βά., Ἡθδν 2.; Ζυγοϊί Μηίθαπρ,, ΤΡϊά, 

Ἡθῆ. 8. Υ]οβρδάθῃ. 

γγπαν Υ. οὐ Μιχνπ Α., Πδολονοο5 δι)" Τ᾿ αον ὀποη, οἠνες ηιιεῖχιιοα αηρηόϊο5, “ Μόπι. 46 

Τ᾽ Αοραᾶ. Β. ἄθ5. βοίθμοθβ, οὔθ. 6 Βεϊρίαπθ,, ὑ. {ΧΥ̓ΠΠ|. ΒυυχΘ 168. 

ἜΙΒΝ Ο΄., Ποϑοαγοίθ8 ὧγν Αηιογίοαη, Οἰϊσοοϊαφία, “ Ῥτοο. ΟΔ11. Αὐδᾶ. οὗ βοίθποθ ,, 85 561. 

Ζοο]., νο]. Π|, Ν. 3. βὅδῃ ἘὙδποῖβοο. 

Βεχπαν Ὗ., Τῇθ οοοϊοηυὶο πιά ὧν Αοαπέμοαγι 8; “ Οὐδυ  ΥΥ ΦΟΌΤΠΔΙ ΟΣ πιο ΒΟΟΡ ΘΑ] 

ϑοῖθμοθ 9, γῸ]. 44, Ν. 5. 



ΕἸα. 

ΕἸα. 

Ἐτα. 

Ε1α, 

ΕἸα. 

Ετα, 

ΕἸα. 

Ετα. 

ῬΑΝΊΒΙΙΕ ἘΟΒᾺ --- ΤΠ, ΟΠΟΒΑΘΟΘΟ ΤΙΡΙΟῸ ὉΒΟῚΙ ΟἸΙΘΟΟΗΕΤῚ 20 

ῬΙΒΘΟΆΖΙΟΝΙΕ ΠΕΠΕ ἘΙΟΌΕΕ 

1. ΟἸοτασοβοιηὶ αἱ Τηϑήζοα υἱβιϊ ρθι" ὑγαϑρδύθησα Π6] Ὑἶγο Ρ61" πη οϑύγαυ"8 Θ01Π10 581 81 δρρίαῦ- 

ἐἰβοῦπο 6. γϑοίρσοου ργϑβϑίοπθ. Ὁ. βϑιιίδροοι. '",ς: ον βθϊκα, οὐ. ΘΟΥη}. 8. 

2. ΟἸοναροοίθ! αἱ Τηδήζο: βὐδοοαθ! 6 υἱροπῆδθϊ ἀ8]1}᾿ ἀοαπα ; Π61] Ἰπΐθυπιο, ῬΊΘ580. ἃ] πθο]θο, ἷ 

οΟἹογαρόβοχηὶ βίβυϊοὶ, Ὁ. ἁ},;, οὐ. σοπῖρ. 4. 

8. Ῥουχίοπθ 6] υἰγθϑθϊπιθηθο ο]ουρορῸ 6118, ραγύθ ροβύθυϊουθ 46] γᾷβο ἄουβα]θ αἱ ὰπ 7 εδίζοα, 

ῬΘΙ τηοϑύγανθ ἱ ΟΙΟΥΘΡΌΟΘΙΙ ρἱαῦθ! ὁ0η ταδυρΊη βἰπαοβὶ οοπύϊρϊ ; 811} 1πύθυιο 1] πτιο]θ0. οἷτ- 

ὀοπᾶδίο ἄφ Ῥοομὶ σαοιο]! ἱπ οἰδβοιπο ἀθὶ απ8}} ἱποοιηϊποῖδ δι ἈΡραυῖγΘ τη ΟἸΟΥΔΡΌΒΟΙΠΔ, 

ΘΩν Ἢ» Οδλισοτορς 8, 

4, ΟἹογαροοι!! 4611 Ἰηὐοβυϊπο ἀϊ τἀπὶ πο  γοάθ ()γἱἀογοα.) ἴῃ βθδίομθ ὑγάβυθυβα. ϑοῦδο 1θ 

Ἰοῦὸ Ῥαβὶ ρίαὐδθ 8ὶ γϑάοπο 16 βθχίοπὶ αϊ ΠΡΥΘ γητιβθ ] αν] ἸΟΠρΊ  41Π8}1 6 ἀπὸ ἢ οἰ ΟΟ]8γ6 

6011 8 ρατίθ 661] ]ὰγ6 Βρουρθπίθ ἴῃ αἱδοιϑ Θαθϑίο ἰα580. ρυαοοὶο αϊ ΠΡγΘ πιαβοο]υ] πομ 

τορ]θ 811 θαβ9 ρἰαύνα, ἀθὶ οἱοναροοι! 11 σομύαῦίο ὁοἱ γαϑὶ βοὐψοβύαπ!! (τὶ ποι ἀἸβθρτιδί), 

ὍἘ» ἀπ νλοσθεν σία ἢ 

ὅ. ΟἸονασοοῖθ! 461] Ἰπθοϑυϊπο ἀϊ πὰ ϑπομίγοϊᾶο (γἱαογτοία) ρορρίαπηϊ ἀϊτούψαμαθηῦθ (βθησῶ 

ἤργθ πυσβοοὶδῦὶ ἱπίθυροβίθ) 5.118 ρατθύθ 46] βἰπτιβ βαπριυίριο (87).). ὅπ οἸογαροοῖθο πὰ 

πῦοῖθο ἀορρίο. ΟἹ». ὁ .ς» ο6. ΘοΙΏρ. 4. 

6. ΟἹοτασοοῖδο ϊ δπομίνοᾶθ (Ρ γἱαογίοία) τι βϑζίοπθ. ΥἹ ὶ γϑᾶοπο 1 ρυϑῃᾷὶ γδοπο}} Ἰαβοϊα 

ἄδ σταβθο ἀϊβοίο!θο 48] χί]ο]ο αὐδουπο αἱ α 811 βύδππο 1 ῥ᾽ 66] 15βῖταὶ ΟἹ ΟυἈΡΌΒΟΙΙΪ ᾿πΠ501 11]. 

ΟΡ. 1...» 66, δοαρ. 4. 

7, Βοχίοπο Ἰοπρι πα] αἱ ἀπ᾿ γαβο ρα] ἀογβο-᾿πὐθϑίμα}8 αἱ Ππωρϑγέοιι8. ᾿θγοιοι8 (8ν.). 1 

οΟἹογτασοοι!! ἀουβαϊπηθπΐθ ΘΟ] οππδυΐ, γϑη τ] ηθηΐθ σα οὶ Πϑηη0 θ886. ρἰαὐνα δἄθυθηῦθ 8118 

τηϑέγιοθ 4611 1πύϑυ πα οαὐίοοϊα 6] γα8ο. Π611ὼ τηδύγιοθ 81 νϑᾶθ ἴῃ αἰΐο πὶ ππιοϊθο ἡ (1 ἃ 

τηδίνϊοθ βύθϑθα 6 1ὰ οαὐίθ018 ΠΟΙ 50Π0 ἀἰβθρπαίθ). 1] βαπριιθ 81 ὃ βοοβίαθο 8116 ραγϑίϊ 46] 

γαβο ρογίαπᾶο ὁ0π βὸ 5Ἷ1 διηθροοι δ βαπρτιίσηὶ 6Π6. ῬΩΓ 5010 Δάθυίβοοπο 8110 Ῥαγοίϊ, 

ΟΡ. Ζοῖ55 Ο, οὐ. 2. 

. 8, βδοσίοπο ὑπαθυθυθο, ΑἸ τη γᾶβο ἱπηραυ ἀουβο- ΠΠοβο]ανο α] ΑἸϊοϊονορλογα ἐγ αηϑραάαηα. ΤιοΒδ. 

Τηξθυπαιηθηΐθ ἱ οἱογαροοιθὶ ἃ θ886. Ρἱαία, μοὶ 1ἃ τηδύγοθ 46118. ουιθίοο]α, 4611 ατι8}6 πηδύγιοθ 

8] γϑᾶθ ἵπ ἢ ἂπ ππο]θο, ααἰπα! 1α οαδίοο]α 6 ἱπύθυπδιηθπΐθ 1ὰ τηϑ888, βαπρτιίρτιδ. ΝΟΠ θ8]- 

ϑὅοπο «αἱ ΗΡγ6 ταπιβοο δυῖ. ΟἹ. "}ι;., οΟ. σοτηρ. 4. 

9, ϑοζίοπο οὐϊζσοπίω]θ ἅ611ν ραγθύθ 460] γαβο ἄουβα]θ αἱ πη’ ΑΠοϊουορλογα ἐραηβραάαηα. ῬθοΒὰ. 

Ὁ Ῥαγίο αἱ τπᾶ γΊγο]ὰ (διημηδ580. 4] ΔΠΊΘΡΟΟΙ δ] 58 στο ]); οὐ οαθίσο]α ἱπύθυπα σοπίγο ἰὰ 

4816 βύαππο 4691: διῃθθ οἱ βαπριίρηὶ αὐ; Θβ θυ πδηθπίθ 8] ὙΘΟΠΟ ἴῃ ΠΘΙῸ 16 βθ2ίοῃί 

ἐγάβυοθο 6116 ἤρτθ χηαβοοαυὶ (ὑαὐύο οἰγοο αν }) 46] γαθὸ ἀουθα]6. ἐδιητηϊδύθ ἃ ππο]θὶ 416] 

φοππθίθγο 6Π6 ὃ ρα πιδύρίοθ 6118 ουἰίοο]α. Ἐῶ 1 ππιο]θὶ Ῥαββᾶπο 16 θδβὶ ἢπαπιθηΐθ γϑηη1- 

βοαίθ ἄοθὶ οἱογαροοι!! οἷ; αὐ ἅπι88, ἀουβο-ραγθύα]θ. ΟἹ. "},:, ο6. ὁοταρ. 4. 

Ταύῥο 16 ΕἾρ. ἀἰβθρυιδίθ ἃ ὀδηηθῦα [ποῖ δι. 6011. οαγύα ἃ Π1γ6}10 46] ῥ᾽ αὐίϊπο. ΤᾺΡΟ ομΐτιδο. 
ΠΕΟΥΨΡΝ 

Ὶ 



Ὥ ὍΣ π τὰν Ὁ ΘΕ ΗΟ ἀλ (ϑοκίνιο,, ({ 

ἢ. ΒΟΒᾺ - ΟἸογᾶ 060 ἀ6ᾳ}] ΟἸΙφασΠβἰϊ. 

}ἐ1. ϑιαϊμκοοίἑα, - Ἰδγίμο 

γ 2 Ἐουρα με ΝΣ 

Ὁ, [ϊο. πναΐιο μπαῖ.-- Οὐδηίδ ΕΑΧΟΣ 7) 4 





ἘΔ ΤΙ, ΣΤ Ὁ 

ΟΟΒΒΕΝΤΙ ὉῚ ΒΟΛΒΙΟΑ ῬΕῈῚ ΟΟΝΘΕΝΒΑΤΌΒΙ 

ΒΕΟΟΝΌΟ Ὁ ΟἸΒΟΌΤΤΙ ΘΒΕΙΥΑΤΙ 

ΒΙΘΟΕΉΘΙΕ 

θῚ 

ΑΝΤΌΝΙΟ ΔΘΑΒΒΑΒΞΒΟ 

ἄρρν. ποῖ Αἀιιπαμφω ἀοὶ 18 Αργῖϊε 1902. 

ὃ 1. --- Π ρῥγοθ]θπια 46110 βοδυῖοῃθ αἱ ἀπ σοπἀθηβαύονθ βθοοπμᾶο ἀπ αἰτοῦ! ἀθι1- 
γαῦϊ ὃ ὑγαύθαϊο πα] 10] οι πηθηΐθ, ἄδι αὰπ ραπίο ἀϊ νἰβία σϑποῦα]θ, ἴῃ ἀηϑ᾽ τηθτηοτΐα 46] 

ΒΈΡΡΒΗΒΕΝ (ἢ). Νἃ 1Ἰρούθβὶ 6116 αιιθϑῦο ϑιθοσθ ῬΡῸη6 ἃ Ρᾶ88 ἄθ|1α. βιὰ ὑθυτίθ πὸη ὃ 

ϑιοοθύθα Ὀ116, θοπ8 νϑάγθιηο, ἔπουομὸ ἴῃ δ]οαπὶ οδδὶ δ ΘΟ] α 1]. 

ΤΠ Ῥϑάάαθεβθη ΒαρροΘΘ ἱπέμθ δ! οἢ6. π6 116 ρονζίοπί Ὧ6] οἰγοαϊδο ἰῃ δαὶ 1] Η]ο ἀϊ βοὰ- 
το ποη ὃ Ὀἰξοτοδίο, 1ὰ ὁονΓθηΐθ βοα βῆ 8116 Ἰοροὶ 616 γϑίροπο ρ6ῦ ὑπ οἰγουϊδο αηΐοο. 

Ναδαρδἰτπηϑηύθ ποη ΟἹ] τἱαθοὶ αἱ ἀθίθγιηϊπανθ 1᾿ Θβρυθϑϑίοπθ 8η8]10108, Ρ61 16 οοδίαπεϊ 46] 
ἢϊο ϑαιϊναϊθηθθ; 5ἱ δοοοηὐθηϊὸ ἰπγθοθ αἱ οββουναγθ ΟΠ 6. 0811 οούδηθί ρούγΘΌ ΘΓ γἷοα- 

γΡΒῚ ΘΟ. 1᾿Θβρθυΐθηζδ. Ατηπιθθβα ἀπ πΠα4 16. πηδ ΘΟΡΓΘηὐΘ. 46118, ἴον πηδν 

6θτ αἰρρηβέ 

ΘΒ} οϑγοὺ Θ0Π16 5] ἄογϑβϑβϑθ τἰρδυθρο ποὶ ἄπο τϑπηΐ 4611 ἀοννασίοπθ. ΝῸ νίθῃθ οἢ6 ἱ 
Β0ΟΙ ΟΆ]6011 τἸΒο]γουο ὈΘηΒῚ 1] ρΡΟθ]Θπη8, Θομηθ6 ἔχ ροβίο, πιὰ ἰαβοίθπο ἱπηρτϑρίἀϊοαία 
ἴδ φυϊδύϊομθ 916 Ῥᾷγθ ἕογπηανδ 1᾿ οσρϑύδο ϑββθηζία!θ 46118, 58) τηθμιοτίϑ. 

ἴο τὴΐ Β0π0 οσσιραῦο 61 ἱποίάθησε 49110 βύθϑθϑθο δγροπιθηῦο ἴῃ ἀπᾶ ὈΥΘΥΘ ποίδ, 
666. ἔπ ἱπβουῖδα π0] Νμονο Οἰὐηιθηίο (“ἢ ; βαρροπθπᾶο οἱ 16 ἰμὐθηβι θὰ πϑὶ Η1Ὶ ἀθυνϑιὶ 
ΑΡΙΔΒΒΘΙῸ ΓΒΡΙ ἀἸββί πιϑηηθηΐθ, Ρ61 τηο 0 0110 8ἱ ρούθβθθ ἀθάμυρο ἃ ἰθρρο 611, τίρδν- 
ὑϊχίοηθ ἱπιρομθπαο [ἃ οοπαϊίομθ 46] τηϊηΐπιο 811 Θπουρία οἰπθίϊοα 46] βἰβύθηιδ, ἀἰπιο- 
Βύγαγο οἢθ 16. 0050 σϑπηο Δρριιηῦο 6] τηοᾶο ργθυίβύο ἅ8] ϑάβθυβϑθη, 6 τίοδνανο 46116 
ΘΒΡΙΘΒΒΙΟΠΣ Ρ6᾽ 16. οοβύδηθ 46] οἱγουΐζο ϑαπίναϊθπίθ. 

Νοι ὃ τηοῖζο 1] βἰρ.. 1. Μισῦκο ἀΐβοιββθ π6}1᾿ Ε]οοίγοίανι (Ὁ) τ ΔΙΌΓΟ οᾶ80 5ΘΠΉΡ 166, 
49110 οἱοὸ ἴῃ οἷἱ 16 γϑβίβύθηζθ 6 ἱ οοθίβοιθηθ αἱ δαξοϊπαισίοπο ἄθὶ ἢ]Ϊ ἀογί ναδὶ 8οᾶ- 
ἀἰδίδημο 4116. φοπάϊζίοπθ 

Ἐ, Ἑ,͵ 
ἜΝ. δἰατόσούρ ἢ ἴδῃ ατηι τ 

(7 Ὁ Ῥορ Ατς ν, ΟΧΟΟΧ. 150. 507 
(5 Ν᾽ (ὦ) ΥἹ, 16, 1897, 
("Δ “ Ἑ]οοὐυϊοίαμ.,, ΧΙΥΊΙ, 711, 1901. 

ὅβειμ Π. Τομ. {Π11. Β 
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ΘΏΘΠΘ ααὶ 51 τον Ρ61' 18. ΘΟ ΡΙθα 4 46] οοπάθηβαθουθ ππ᾿ ΘαϑΖίοπθ ΟΠ θΡΘηΖ1816. οπιο- 

δθηθ 46] βθοομᾶο ογ]ηθ, Θοῖη6 Π6118. ἰθοῦῖα οἰδβϑίοω 461] ΤΉΟΜΒΟΝ. 

υθδϑῦϊ 50Π0 ἃ τηῖϑι πούϊχί 1 ἰδνΟΡΙ ῬαΡΌ]Π αὐ δὰ 1᾿ ΔΥροιηθηΐο. 1.8 Ὁ611ὰ πούδ 46] 

Ρνοΐ, Ῥὸττι 601] ὑϊδοῖο: 726 8οαγίοϊο ἀογίναίο ἀα τ, οοπαοηϑαΐονο (Ὁ) 6860. 48] αυδᾶγο 

46116 ΤίσΘΡΌΠ6. ΑἹ οἱ ΠΪ νΟρΡΊΟ ΟΟΟΌΡΘΓΟ, ροροπμὸ ἴῃ θϑθῶ ὃ βὑπαϊδύδ τιηδ, ἀἸΒρΟΒΙ ΖΙΟΠΘ, 

Π6}18. αα8}6 ἴθ οαρϑοϊὰ 461 ὁοπάπθίον!, οἷο οοβυϊαΐβοοπο 1] οἱνουϊο, πῃ ἀπ᾿ τη ρογύϑηζβ, 

ῬΓΘΡοηἀογδηΐθ. ἴο Βαρρουγὸ ᾿Ώγ 606 006 1 ἢ] βἴδπο δοραβύδηζε βοὐψ 1, ο θ᾽ 10 ΤΏθη0 

606 ἰὰ ἰοῦοὸ οδρϑοϊ δ, 518. Ῥ] Θοο ϑϑίτηδ στἰβροῦθο 8 416}18 ἀ61] ὁοπάθηβδθουθ; 0 ᾿πύτῸ- 

ἄποο, ἀδ ρΡΙπορίο, πϑβϑαηδ αἰ ύλα, τοϑυτΖίοηθ. Οὐ ΌΠΠ1ῦ6. 16. ἔουπι016. ἀ8116 408}} ἀἱρθπᾶθ 

16 τἰβοϊαζίοηθ 46] ῬγΟ ]θίηδ, τἴοᾶνο ϑηχιυαῦθο πη Θαιδίοηθ αἰ θη Ζί8]6 ΡῸῚ ἰδ οατίοδ 

Ροτγίαϊα 4116 ἃυπιϑύαγθ; οϑϑδ τἰβα]ῦα ΠἸΙπΘᾶΓΘ οἸηορθηθῶ 6 46] ἰθιζὸ οὔ ϊηθ, οἷὸ οἢθ 

τηοϑύγα ἴα ᾿πϑοοοῦς ὈΠΠ0ὰ 461} Ἰρούθϑὶ 49] Εἰ ἄθυβϑῃ. 

Βσανο αὐϊπα! 16 ΘΒΡΥΘΒΒΙΟΙΪ 4161160. ΘΟΥΤΟΗΙ ἀθρῖναῦθ ΡῸ 1] ὁ880 ἴῃ οα] δ τ681- 

βύθηζϑ 6 1᾿δαϊοϊπατιίοπθ 46] οἰγοῦϊῦο αἱ βοδυῖοδ 51] ῬΟΒΒΟΠῸ ΘΟΠΒΙ θυ 8 ΓΘ Ππη αύθ ἃ] ἀπ 

ἘΠῚ ἀ611ὼ ἀου νϑΖίοῃθ. 

Πιβοιῦο ῬΡοΪ 8] σα πὶ ΡΥΟΌΙ ΘΙ ραν !οοϊαγὶ; 6 ἤπϑ!πηθηδθ οομοπΐο ἱ τἰϑαϊδαῦ ἀ6118 
ὑθουῖδ 60ῃ. 4161} οὔθ ἀθυΐῖναηο ἅ81168 ὕΊΟΘΓΟ 6. ΒρΟΥ πηθηΐα], ὕθπθηᾶο οοηΐο ἰπ τηοᾶο 

Ῥδνθοοιατο ἀϑὶ Ὁ61 ἰδνοῦ! 461] ΟΑΈΡΑΚΙ. 

ὃ 2. - Οοῃ πῃ 8010 ΟΔΙ6010 51] ῬόΌβ80η0 ΓἸΒΌΙγ 8 ρθυοϊμηθηύθ ἅχθ ααϊβύϊοηϊ 

ἀἰδίηζο. 

51 Ρὸ ΒΌΡΡΟΥΤΘ ἴῃ ῥυΐπιο Ἰπορο αἀϊ ὥγοῦθ ἅπθ οοπάθηθαίουι οοη. 16. δυτηδ 8 

ΘΒῦθΡηΘ. ΟΟΙΠΙΠΙοδηὐ 60] 51.010. 6 16 ἰπύθγῃθ ἴῃ οοηύαῦζο ο0η ἀτ|6 βοῦρϑηῦὶ δ᾽ οὐ! 616 

ὉΡΊΔΙ1 1η ὑαῦίο, τὴὰ αἱ ϑϑρηο οοπένατίο; ὃ 11 οᾶδο 6110. σουηηὶ τηϑοομίηθ οἱθἐὐγοβίδ- 

ὑ1 0118 δα ἰπἀασίοηθ. 
Ϊῃ βθοοπᾶο [πΠορῸ ροββίϑηιο διητηθύθογο οἢ 9. 11 ΘΟ ἀθηβδίογθ ἃ πΠ0. 5010, ὁοη 1᾽8.- 

τηϑύθϑ, ϑδύθυμδ ἃ ὕθυεϑ 6 1Ἰπύθγηδ, εἰπιπῖθδ, δ ἀπ Βουρθηῦθ, οἢθ Ρ6᾽ ἤββαυθ [6 1460 

ΒΒΒΌΠΠΘΙ ΠΟ ΘΟΤη8 Ῥοβὶ νϑ. 

ΝΟΙ ῥυῖπιο ὁ880 β8γὰ ἋΟ' ἴὰ οδρϑοιθὰ ὀοσπτηθ ἀϑὶ ἀὰθ σομαθηβαθου!, 6 Ὧ0 6 -- ἤ0 

ΒΒΡΘΠΠΟ 16. ΟΔΓΙΟΠ 6 1Π1Ζ18]1 ; Π6] βΒθοοη 0 ὁ880. ΘΟΠ ΙΠΘΙΘΙΊΟ ἃ ΟΠδηηαγ (΄ 1α, οαρϑοϊ ἃ, 

Δ611Π᾿ απΐοο Θοπἀθηβαίουθ 6 η0 [ἃ 58, οαγο8, ἰηΪ 816. 

ΤΠ οἰρουῦ!ῦο, σΠ6 5] βύβ 1500. π6}} Ιϑῦαπὐθ ὁ -Ξ- 0, βαγὰ ἑουγηδῦο βϑῆρνο ἄ αααύντο 

Η11, ἀϑῆπιθ! ὁ0η. 16 ὀοβύβηθ!: [θ4..1}2..ἢς. Εἰ,. Τα. ἴ. 18. ΤᾺ. Μ0.. Μ|9. Μι,.ΜΩ9. 6 Μ,.. 

1.8 ΘΟΠΠΘΘΒΙΟΙΪ 51 ΘΌΊΡΡΟΠΘ ὁΠ6 58η0 ἔα᾽θ ΠΘ]]᾿ ΟΡ αἿπ6 βϑριθηΐθ: 

4161 οοπάθηβαύογθ ροϑιθϊνο 
041 ᾿ δυτηδύπιεν ᾿πύθυηδ ) Ῥᾶγίθ 1] Η]ο 8, 4811 ϑβέγθιηο 6] 

4611 ὰπῖοοὸ ὁοπαθηβδίουθ 

Π]ο 5. 51 ἀϊβύδβοοδπο ἰηβίθιηθ ἱ ΗΠ] 1 6 2, 1 α08}1 γ᾿ ππθπο81 811᾿ ΑΙ ῦγο οαρο ἄδηπο οΥὐἱρὶηθ 

8} δαὐτηθύατθ, ᾿πὔθυηδ, 46] οοπαθηβαύουθ πϑρϑῦϊνο. 
81 Ηο 4. Θυθδι υἱδΐπιο ροὶ ὑθγηιπϑ ̓ς 

᾿ ἃ ὕθιτϑ. . 

51 ΟΠϊδηηΐηο0 4 6 --- αἴ γϑ]ου] οορυθηδὶ ΟἷΘ ΟΟΥΓΙΒΡΟΠάΟΠΟ 861] 1ΠἸΖία}1 0 6 --- 70») 
ὦ 1ὰ Ἰηὐθηβι ῥα, πϑὶ ΗΠ1 8.6 4, ὦ, 6 ἡ 16 Ἰηὐθηβινὰ η61 ΗΠ1 1. 6 2, γ' 11 ρούθηζία]θ ἀ6] 

ποᾶο 1.2.8. 6 γ΄ 1] ρούθηζίβιθ 469] ποᾶο 1. 3. 4, Βθ:ἼΡγ0 δ] ἔθιηρο ἔ. 

(Ὁ “ Βομπᾶ. Β. Αοο. ἀϑὶ Τήποοὶ,, (5), ὙΠ1, 19 ββϑῃν, 12, 1899. 
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Ῥούγθιηο βοῦν ΓΘ ἱπηπη θα] δι θηΐθ : 

Βα τῈ Τὰ τὶ ΕΜ τ τῈ (Δ -Ἐ ΞΜ ὡς Ξε Τ' -- γ" 

ρὶρ τ Δ τὴ ἘΠῚ, σα Ὁ (ΔΙ - ΜρῸ Τ᾽ το Τ' -- γη 

Βρμ-Ε Μ πιὰ ὅν (τς εἀη, 8! -- 4. γ' 
Ω) ' ᾿ 

τὲ αἱ {Ἔν 
πρὶ Ἐπ ΞΞ ἢ ἐκ Μ,.5 ε Ὁ ἢ (μ -τἮ Μ) τ ἐπὶ κω 

ρον 

ἡ τε ἡ πο ξεο 

ἀζανος 
τ: 

ΒΟΙΤΉΪΔη0 ἰὰ ἰθῦζ 6 ἰἴὰ απδῦύα ΘαπδΖίοπθ οα θ᾽ πϑτηο ἀπὰς ῬΥπη8, σγοϊίϑ 

νι ΚΩῚ αἱ αὖ, δὲ ων νυ ὴ ὁ ΠΡ δ αξ᾿ ϑ 16 βθοοπᾶβδ νοϊίδ ἐ. τ γογτὰ: 

9 

τς : ΠΡ 
ΡΠ: 

το 
9 Ὁ 

“- ἐ" (ἘΠ -Ἐ( ἘΠ ΈΜ ἘΜ, ἘΜ, ) ὃ --(Ι ἜΜ, Μη|.-λη ρ δ, 

Βοβυιθυίαμηο 11 ρυΐτηο αἱ απϑϑῦϊ σϑ]ου! π6118,. ρυΐτηδ 46116 ϑαπδΖιοηὶ (1), ΘΠ πϑπαο 

Η αἱ: αἱ φυτῷ δ δος 
ΘΠΟΙΘ. 8] ῬΥΪΠΊΟ ΤΠ]ΘΙΌΓΟ τ 9 π᾿ ϑοβυϊυϊδπιο. Ροὶ 1 βθοομᾶο νϑίουθ π61}18 βθοοπᾶβ 

“ ττῳ . αὶ 
461190 (1) δ πηϊηϑηο ποθ ἃ] ὈΥΪΤΠΟ ΤΩΘΗΡΓῸ ΖΞ θΘ ω ΑὙΓΘΠΊΟ οοθὶ ἅπθ ΘαυϑΖιοηϊ, 

ἀπ, 6110 α08}1 ἔτα ὦ. “τὴ. 4. ᾧ 6 ἢ, 68 Τ᾿ αἸύγα ἔγα ὦ. ΕΣ «οὖ 6. ᾧ. 86, Ρ61 βϑιῃρ οἰ ὰ 

ΑἹ βουιδθαγα, 5] ῬΟηΘ: 

17 ΞΞΞ 14. --- Μ|. - Μ|ς -Ἐ ΜΠ. -- Μς -- ΜΩᾳ, 

ἢ Ξε τ ΣΡ ΟΣ 

ΜΙ, τῷ 14. - 1 -Ὁ ΜΞ ΜῸς ΜΙ,  ΜΩς ΜΩ -ἘΜῳ,, 

9-- τ ως ΠΥ, 

16 ϑαμδχίοηϊ ἰπ ἀἴβοοῦθο ἈΒΒΠΊΟΠΟ 8, ἔΟΓΊηδ, ΒΘΠΊΡΙ]10Θ: 

. αὲ 
Βχὴ -Έ 1} ἘΣ ΞΞε 9, 

6 
Βρὰ Έ Τὴ ΞῈ τ Ο. 
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Α αὐθδίθ 51 βοβθόπο ΔρρΊΠηΡΘΙΘ 16 δ]ύγο: 

ἦι Ἔ ὧ ΓΝ ὰ ̓ 

ἀπ ἀς ς ς 
τταις γον 

(7 

᾿ ᾿ : . ἘΠ κα μ᾿ πτπ' ἢ αὲ 
ἈΡΡίϑηιο οΟϑὶ ἀη βἰβύθιηδ, αἱ αυδύςο ΘαυΆΖΙΟΙΙ ΡῸ᾽ ὦ, . ὗς. ὩΣ ἘΣ ΣΝ 

τηθὑῤογὰ αἱ ΘβρΥΪ Π]Θ 1 16 απϑδύνγο ἱποορηϊῦθ ῬΘΙ ΤΠ]0Ζ20 (αἱ ῳ 6 46110 588 ἀογίναίθ (ἢ). 

ΒΙαπη0 τοῦ! ἀσπαιθ 8, ΘΟ] ΘΟΪαγΘ 1ὰ ῳ; 6 ἴὰ ὁοϑῶ ραὸ ἔδυϑὶ θοῇ ὑαύία 8 01{ἃ. 56 

81 σθγοδ ᾿π θα υ0] 1᾿ ΘΒ ΘΒ η6 αἱ ὁ:,, ῬῸ 1 ΘΒΘΙΏ ΡΟ, ρούγθιηο ΒΟΥ ΘΓ 6 ΟΠ6 Οἷὸ 6110 51 οὐδθηθ 
ς Ν νον "Ἢ : ΚΠ 

ἀουινδηάοία τἰϑρούθο ἃ] ἤθιηρο, ἄθυθ οοϊποίθθ ὁ0η 1᾽ ϑβρυθϑβίομθ ὑγοναῦδ ῬῸΓ Ἐπ 

6[16 οἱ ρθυ- 

Βισομὸ 1᾽Θαιδχίομθ αἰ Πθυθησία!θ αἱ 4 Ῥγθηδοσγὰ 18 ἕο δ: 

1 0 ῳ 0 
] 

ΕΣ ζν θεν εἰ ρτλἐ πεῖνα [9 ἀδίον, οὐ ποῤαν, 
Ι 

Ουδιουθ ρες Τίγ" οὐ | 

! : 
ἐς θη, ἀντ τ προ 

᾿ 

ἘΠ 

μ | 
μῷ"- φΦ 

Σ 0 1 1 .0 0 --ἰ ἼῚ] 

νοσθηο 6 ΒΟΡΊνθπο ΡῈ  ἴὰ βιι8 ΘϑΡΥ ββῖο πη γἰϑαϊύδ: 

Θ {πὰ ἘΓῸΕΙΜΜΓ] ἅ-Ε ΤΠ τς Ὁ Τὸ ἘΜῈ ΠΩ) ΕΓ ΤΙ) (Πς- Βρ] δ 

ἜΓΝ, Ἔ (δι Ὁ ποίαν Ἐ πὸ - ΞΕ Ξε 1 ΞΡ ΕΒ 5, 

Π6118. α18}6 51 ἄθυθ Ρουγθ: 

ΒΘΟΟΠΟ 1] οᾶ80. ΟἿ) 5] οοηῃβίθγϑ. 

18 ΘαπδΖίοηθ (2) ὃ, Θ0Π16 5] θύϑι δηπαποίαῦο, ἀ9] ὕθυζο οὐ αϊπθ; ποη βαγὰ ἀσπαὰθ 

ῬΟΒΒΙΡ116 ἴῃ ρΘη61 816 ἐσόνθῦο ἀπ οοηδαθοῦθ ἀπ]οο, 11 αα8}8 ᾿πηρου τ] 5ορτῶ 16 ΔΡΙμδθι16 

461] οοπάθηθδίογθ ο]Ϊ βὔθϑϑὶ νϑ] ον ΟΠ.6 51 οὐὐθηρΌπο 00] οἰγουίθο ἀορρίο. 

(ὦ ψοϊοπᾶο τἱοαναῦθ ὅπομθ ἱ. ΕἸ Ὑ' 6 Υ΄ 51 ρούγθορβ ἀροίπηρθυθ 8116 (1) 

ας, δὲ ΕΝ εξ ολετε οἱ 

ἅ ἀι αἱ τρύνοχς ὄχι. τ Ὁ 

ἄϊι ἀφ αὶ 
81 ΔΥΥΘΌΡΘ οοβὶ ὯΠ βἰβύθιηδ αἱ οὐδο θα υδφίοη! ῬΘΥ ἡ, ἦα. ἡ. .' ὁ Ὑ' ομ8 ρῬϑυπιθύζουθθθο αἱ 

ἥν δ ν δ᾽ 
ἀοὐοτυταίπαγθ 16 ἱποορσπῖίο ἴπ ἐθυτηϊηὶ αἱ ῳ. ἃ 6 ᾧ΄. Τὰ οοϑὰ ποι πὰ ῬΘΥ 16 ΔΡΡΙΙοαζίοηΐ πθβϑιη ἱπύθυθββθ. 
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ἃ 8. --- Οοπι6 ἀπδ νϑυϊῆοδ, ρ6 18 ϑαυδΖίοπθ (2) 5ὶ ριᾳ ἀοτηδηᾶδγθ ὉΠ.6 ὁοϑδ θϑϑῶ 

ἄἴοα ααθηᾶο ἀπὸ αοὶ ΗΠ ἀουίναι ν]θη6 δα ᾿π ΘΟ ΤΟΠΊΡΘΥΒΙ. [ἢ 816 ὁ8.80 51 ἀοντὰ ἴδ γ8 [ὺ, 

ῬΘΡ ΘΒΘΠΊρΡΙο, ἰηἢπ᾽ αιηθηΐθ οταπᾶθ. ἘΠ ϊβα]ῦδ, ΔΙ]ΠΟΓ8 : 

(Ἐς ἘΠ ἘΆΜΩ Ἐ ϑλπ, Ὁ ἘΜ) δ ΎΒι ἜΒΗ Ερ Δ} τεῦ; 

6 ἃ οοβᾶ ροΐδνδ ρύθυθαθιβὶ, ρϑγῦοῃδ 1ὰ ῬΆΡΘηὐΘΒῚ οὁἢ.6. ὙΔΟ ΟΡ] ᾧ πομ ὃ Ιύρο 6116 1] 

οοοἰβοϊθηΐο ἃ Δ οΙ Πα ζίοπὸ ἀ6] οἰσοαϊδο δι ρ]1ο6. τἰτηδβίο, 6 18. βοϊηπηδ Καὶ -᾿ Πὰς - Τὶς 

ἃ Ἰὼ τϑϑιϑύθηζε ομπηϊοα 46] οἰγοιιῦο βύθβϑο. 

8 4. --- Ιὰ (2), ὁοῃ6 ὃ ποῖο, δ ΡῈ Ἰηὔθρυϑ !]θ φιθῆθγα!θ: 

(3) ᾳφτ-: 46 - Βὲ-Ἐ Οὐ, 

Ἠ6]1ὼ, απ1816 ΘΒργθββίομθ 4. Β. Ο. α΄. ὃ 6 6 80η0 αυϑδην δ οοδύδηθ!. 1.6 ΡΥΪπιθ ὑγθ ἄθυοηο 

ἀθ θυ] ΒΥ 00 16 οομαϊσίομὶ ἰηἸΖ18}1 6. 16. τἰτηδπθπῦ βοἀαϊδίϑθηο ὁόπηθ τα ]οὶ 8118 

οδρ θυ βῦϊοθ: 

[Π 1λ- (1 -Ὲ 1.) ΜΠ ]αϑ- ΓΙ ΕΙΠΕ ΕΜ (ἘΦ ΓΙ ἜΤΙ (Ε, Ὲ Ερ)] 
() 

ΒΝ (δ Ἔ Βη(α, Ἑ δ) -Ὁ 9: Το], ΕΞ Ξε το, 

Ῥο: ἀϑάϊυτθ 8] νϑ]οῦθ (8) ἅ611ἃ ᾧ 16 ϑβρυθββίοπὶ αἱ ἐς 8 ἐς δὶ ρούγθθὈθ οὐδ Υἷβ801- 

ΨΘΓΘ, ΟΟΙΏΘ 8ὶ ὃ ἀοίζο, 11] βἰδῦθπια 46116 (1) οοηβί ἀγα π 4016 οομη6 ϑαυδζίοηὶ Ὁ] ΌΤΙ ΟΠ; 

τὴϑ 11 οἙ]οο]ο ὃ Ἰὰπρὸ 6 ἤδίϊθοβο βΘΌΡΘηΘ. ΠῸῚ Ῥγθϑθηθὶ ποββαηϊββίτηδ, αἰ Ποοϊ ὰ. ῬΠὶ 

Ῥγθϑίο 851 ργῖν 8] τηϑαθβίτηο τἰβυμαίο τηὔθρυαπᾶο αἰγουξθιηθηΐθ 16 ἀπὸ ρυΐπηθ 46116 (1). 

ΒῚ ἀντὰ πΐϑυν, ον δὶ ροηρᾷ ῬῸ᾽ Ὁ 1] ϑᾷο ψϑῖοτθ: 

αἷς Βιὴ τ τὶ ἈΞ ἀν (ἢν Ἑ Β) 4: Μ'ρ,ῆ, 
οβδίϑ: 

6 ἰῃΐθρυϑηᾶο: 
Ἢ: ὯΝ 

. ἀὐο τ τὴ . ,᾿,» ἀπε ἐς 14. {ΣΈ Ὁ Β0δ Ὁ ΜΡ ῷ αι, 

568. 51 0ἴθπ οοπίο 46118. (3) 51 ῬΟββΌῦο ϑϑθραίγθ 16 ᾿η οΡΥ ΣΟΥ ἑ 6 νίθηθ ΒΘηΖ ΘΙύγο: 

1 , 
Ος Αρδὶ τῷ -Έ α(ς5- ΠῸ) -᾿ αὐ Μ΄ α 

6) τ ποτ τες 
1 

ΒΙ τη θηθ: 
᾿ 

Ξ 4ωἱ “ες ἴ α(15-Ἐ Ε)-Ὲ αὐΜῳ 

(5) 29 ΞΞΞ ἼΣ ἐπα αειε αν ὦ τ; -- ΤΥ 
α- τ΄, 
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16 ϑαυδίοπὶ (5) σοπύθηρομο 18 βο]ιζίομθ τἰροῦοβθθὶ 6 ΡΘΠΘΓΔ ἰβϑίτηδ 46] ΡΟ ]θιηδ 

ῬΙοροβίο. 

8 δ. --- γοϊθπᾶο ρϑγὸ οοηήγοηίαγο [ἃ ὑθουϊα οοη 1 τίβα αι Ὁ] Θρϑυϊτηθηΐα!} πο ὃ 

ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΟ τηϑηΐθηθρθ ὑπύύϑ, 18 σΘ που δ, ὁ6. Δ ίδπιο σοϊαῦο τἰβρϑύναγθ ἤπο ἃ απθϑῦο 

Ῥαυηΐο. Κ΄ ριᾳὸ ἴῃ ῬὈΓΪΠΠΟ Ιπορο διηπηθῦθθυθ οἢ6. βδίϑῃο ὑγδβοινδ}} ΠΩ. Πῳ. 15. 6 Ϊἷὰ 9 

αὐϊπα! 8πο6 Ϊ,5. Μι,. Μῳ9. Μῷ, 6 Μῳ,; ὑδιΐο ρῥἱὴ οἢθ. ὁοη ααθδῦο 1] οαγαθθθιθ ρθηθ- 

ΤΆ]6 ἀθὶ ἕθποημθηὶ ποη ὃ αἰύθιαῦο. [6 ἕο  Ππι010 ρογὺ 5ὶ βϑιῃρ!ἤοδηο πούθνοὶπηθηΐθ. 

γίθηθ δηχίθαίο : 

Τὴ ΞΞ ΤᾺ -- Πρ, 

Τὴ, Ξε 14 --μ, 

Μ' Ξε, 

6. 16 θαυδΖίοηϊ (4) 6 (5) ἀϊνθηύΐδηο 8118. ἴοῦο νοϊίδ: 

(4 (175 --- ΜΊ)αϑ-Ὲ (Π085-Ὲ Τρ) οϑ -Ὸ [8: {8 τ ΞΜὰ. 6 5.8.}..- 5:Ὲ Ἐι. 0, 

Ἶ τ εἰ Μι, 

ε Ὁ τα, 46 Ὁ. 

᾽ 
ΠῚ - αὐ, 

αἱ 
α( 1 --- ΠΕΣ Ἐν ἌΣ 

ΓΣ ἘΞ. 

{{π ἴοττηδ ΠΟ Π6. Ρἱὶ οοπιοάα, 6 ϑἰπηπιθύγι σα δὶ ραὸ οὐδθηθῦθ 856 ἰπ ἸπΟρῸ 46116 5θὶ 

οοδύθην! [0 Πῷ. 1}. Τ᾿. ΜΠ 6 Ο' 80 πθ ἰπγοαιοοπο 8106 56] ρ61' τηθΖΖο 46116 ΤΟ] Ζίοηΐ: 

ἘΞ ες, βις ἐς, ἢ ξεν -Ξ μι, τες - ας 
ἘΠ ας ΠΥ πϑιην Θ τον Τησα τ 70 --ῆ ̓  

7 ΞΞεΞ ΕΝ ἘΣ Ὲ Ἀν ε ν ὰν ἤγο ΞΞεξ ΨΩ 

τ ταν ΞΕ ων ἀντ παςς ΠΕ ΞΕ ΊΤΊΡΙ, Κιξ (᾿ς πο ΑΡΘΤΕΣ ΠΡ 

ΒΙΒαϊδα ἴῃ απθϑῦο τηοᾶο : 

(΄Ὶ ((-ἘΊΡ, -Ἐ γι) 3 -Ἐ [»Χ(( -Ἐ γ9)-Ἑ »γ4(1 - η4}} 3 -Ε(ἢ τ ὡς -Ἐ τ ρ9)α -Ἐ τ εἶς - γαῖ Ξεῦ, 

ΤῊΣ ΠΕ ΠΟ Ἷ Ἔα δὶ ἢ τὸ ὥρμ, γκἱ 
'ῃ ἀιάτπν ΠΕΙΤΗΣ 46" . τσ ἘΠ τ τυ ττ ὁ ἡ 

δ 
ἡ... δε Ψη0, ἘΓΉ Ὁ ἃ Ὁ δδηιᾳ Βε δεν μι ἀμ - ὗηῳ, Ομ, 

α- τὰ δ-Ἐ 7 6 

ΕΙΠΔΙηθηῦθ. 56 δἱ διηπιθύνθ ο116 ἴὼ ἱπαυσίομπθ ἔτ 1 ἄπο ΠἸΪ δἰ ὑγαβοῦγα 116. νίθηθ 

ΘΠΟΘΟΙ: 

(4 τὧϑ -Ἐ (γι -Γ γ)ωϑ -ἰ- (ἢ, -Ἐ ἰς -Ἔ γνῶ) τῇς ἰὰ7 -Ὲς ἴων. τε, 

ἀΞΕΙ [ἢ 26 1Ε ἀλλ τ σστον ἫΝ ᾿ 
Ἵν στ τπνα ἜΕΕΤΤΙ: τ γι ΕἸ ἢ) 

6") 
ῬΕΥΜΕ Β σ ἘΚ ΘΌ ΣΙ εδὶ δ ἼἼ. 

τ ΣΤ 
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ὃ 6. -- ἘΙδογναπαοοὶ αἱ ἱπηρίθραρθ δι ἐνὶ 16 Θαπεζίοηϊ (4) 6 (5Π) νορ]ϊδτηο 
ΘΟΠ πα] 6 δι4θ5θ0 ἴὰ ἀἰβοιβδίοπο 46] Ῥῃο ίθιηα ῬΓΘΠ θη 0 οοῖηθ θ886 αιθϑίθ [ΌΓ ΠΟ] 
ΒΘΙΙΡΠΟΙ, 

51 οϑϑορνοὰ δησίψαῤίο 616 18. οαταῤςου βέϊοα, ἄθνθ ανοσθ ΒΘΠΊΡΓΘ πηδ ΤϑαΊΟΘ ΤΘα]6; 
16 αἰΐτθ ἅμθ ὁ β0π0Ὸ τ68}1 ΔΠΟΠ’Θ586. ὁ 50Π0Ὸ ΠπΒΡΊΠΑΡΙΘ 6 οοπίαραῖθ. 

[μ6. νδάϊοί ΤΘ8]1 ΒΘΡΘΠΠῸ ΠΘΟΘΘΒΘυ δτηθπΐθ ποραῤίνθ Ῥϑγοπὸ ἱ οοϑἔβοϊθηῦ! ἅ6118, (47) 
Β0Π0 δα] ΠΙΒΡΡΊΟΥΙ αἱ Ζοῦο; τᾶ ὃ ἔβμιο]θ νϑᾶθγθ οἣϑ ἃποπο 18 ῬΑΡΕ ΤΘ8}1 ἅ6116 τδαϊοὶ 
᾿πη ΡΊ 8116 (απο νἱ 580) δυγϑηπο ἱ] ΒΘΘΊΟ ΠΊΘΠΟ. 

Ῥοῃίδιηο [ηὔδα δ! ὁη6. ἀπ νϑάϊοὶ βίδθο ἅ6 118. ἔογπιδ α τ δὲ 6 α -αδὲ, 6 1. ἰθγΖδ 
ΘΟ ΙΠαΐϑπιο ἃ ΟὨΪΒΠΊΔ118, 6. 56. δἱ βουῦῖνθ 6 Ῥγθνυιὰ: 

Ῥξεη, - γ9, 

ται τι -Ἐ Ρρα, 

Τὸ τε ἢν -Έ ἰωγι, 
γϑυρὰ Βα ιΐο: 

; Ῥπ--- (δὰ -Γ 6), 

φ Ξξξιδαο -Ἐ- α -ἰ- 03, 

Ἡ Ξε ---ἰ(α - 83)6. 

ϑόπο απθϑύθ ὑγ8 ϑαπδζίοηϊ ρὸν" α.ὁ ὁ αϑ-Κ ὁξ; Θ᾽ Ππηΐπϑπᾶο ὁ 6 αϑ -[ 25 τίβαϊία: 

φίβα -Ῥ ῬῚ - 2α(ϑα - Ρ)-- ξξξο, 
6. αὐϊπά]: 

8α9 -ἰ- Β8ὃ"Ρα5 -Ε- 2(0 -Ε .Ρ8)4.- Ρρ -- εξ. 

1 ὁοσ βοιθηθ ἀϊ αϑ.αΣ οἄ α 5] υἱδοποβοοπο βαθίδο δοπιθ ῬΟΒΙΘΙνΙ, πιδι ἃΠΟΠΘ 1] [θι- 
τηΐηθ. ἱπα]ροπάθηΐθ ὃ πηδρρίοσθ αἱ ζοῦο, ἀνθπᾶοσὶ: 

Ρρ-- κ᾿ τξ νι - ἴον τ ο( τΈ 59); 

ὯΘ 5θθ110 616 ἴδ ἃ ἀονγὰ Θββθῦθ πορδύϊνα, ΘΟΠῚ6 δὶ δύϑ δηπαποίαξο. 

ὃ 1. -- ΡΓΘΙΊΘΕ80 απθθῇο, 56 5ὶ ἐουπΆΠο ἃ ΠΟ ΙΟΕγΘ, ΘΟΙηΘ 8] ὃ 4, οοῃ α.ὖ 6 ὁ 
16. τϑᾶϊοὶ ἅ6116, σαραὐξθνυϊβύϊοο, (4), ρούγϑθιηο βουΐνογθ: 

"Ὁ 
| οἴη --: --. Ἡ ι 

40 α 
χα 0} 

] διε κοκςιλοῖις 
10 ὃ 

Ϊ οἰ αὐ τ: ---- ᾿ ᾿ 
4ο 6 

ΘΟΙΛΙΠΘΊΙΘ 58. Π0. ῬοΪ 18 ἃ. Ὁ 6 ὁ, Τ6811 οἷοὸ ὁ ᾿ππδΡΊ ΠΥ Ἶθ. 
ΑΡὈίδιμο ἀππαιιθ τηοᾶο ἀϊ οἈ] ΘΟ] 16 φαδη ἃ σοΙΠ ]Θαβῖνϑ αἱ οἱ ϑυὐγϊοἰ δὰ, φι 6 9, 

60 ῬδββᾶπΟ ρ61 ἱ ἀπθ ΗΪΪ. 

Ἴαστ τ 
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4 Β σ 

οὐ ρύτυεν τον ὑπράσ τς το Αμφτνν ἃ 
Ἱ 4 Β [᾿ 

λυῦτας ἀπε τιτρ τε όν᾿ ἘΡΉΜΟΥ τ Ὡν 

ϑοιπιηδηᾶο αἀαθϑῦϊ νΘ]ΟΥῚ 51 οὐίθπο: 

ἀπὸ ΠΥ ΤΙΣ ἘΤΙ ἐ ΤΣ ΓΠΕΕΊΣΥΣΙς τγει ΣΕ τεῦς 
(ἢ 4 Α{πω τυρὸν πρὸ τος οἶξλι παῖς παρ διπλρι τὰν 

ἐν: σι οἱο-Ἐ- Ῥὴ ἯΣ οο -ἰ- 7.) Ὶ 

Ρτονίθηιοοὶ 8. 5ΥΠΌΡρᾶΓΘ, ἃ προ Αἱ Θβθηιρίο, 1] οοοϑἐβοϊθηΐθ αἱ 4. γίθηθ: 

Π ἴᾳ -ς ἀ(ω  γ) Ὁ μία -Ῥ τῇ) ἢ ἌΣ ΣΙ βο ΣΆΕΘΝ. τ ὰ 
᾿αἰα ἜΤΩ ἢ αἰαὶ  λαἰα γῃία ἜΤ ᾿ 

. (ὦ μὴ Ἔ ἴμγᾳ Ὁ ἴον ) 

ὯΝ αἘ (ΟΣ - γα)αῦ -ἰ- για ἦ 

τηϑ, Ρ61" ἴὰ (47) : 

(ὦ, -Ἐ ἰρ)α -Ἐ ἰχγ -Ἐ ἴω} τξξ --- [α - (σι -ἰ- γο)α" -ἰ σασρα], 

ἄἀυπαῦθ: 

Ἂ ξ 
τῆς ἢ τὴ ΠἾς ΞΕ ΤΙΣ 

᾿αἰω -Ἐ- ΠΕ τ' 

61 τἰβαϊῦαθ! ΔηΔΙΟΡῊΪ δὶ οὔδθυ "ΘΌ ΘΓ Ὸ ΘΔ] ΟΟΙαπᾶο 16 Ραγθηΐθϑὶ ὁἢ9 το] Π]ρ]]1οᾶπο Β 

6 ΟἹ βἱοομῃὸ ἀὰ υἱδίτηο 5ἱ σίοανα : 

4ι -- 4τι 4.- Β.-Ἐ Ὁ, 

πτ {}) 

1ᾳ. 4816 οοϑῶ ἀ6] τϑϑῦο, Ρ61' ΓϑΡΊΟΩΙ ρα θηΐθ ἤβιοηθ, ρούθνα ὩΒΒΘΥΤΒΙ ὦ }γ͵Ἱογ . 

8 8. ---ἑᾧῬαθδίδιηο. ϑἄθ550. ἃ ἀθύθυπηίπϑιθ 16 ὑγ6. οοϑύδηνι αἱ ἸηθρυδΖίοπθ. ΝΟ 81- 

τα ϑύξθγθιηο 811 ἼΟροῸ ο6. ἀθῦρα Θ58019 81} οὐἱβθὶπϑ 46] ἔθιῃρο: 

ἦι τε ἰβᾳ --ῦ, 

6 Αἱ ρἷὰ, οομηθ β᾽ ὃ ρἱὰ ἀοίζο: 

ΞΟ 

Τὴ τηοᾶο ρῥἱὴι Θβρ! οἷο υἰβαϊία: 

4 8 Ὁ 

Ἐπ πὰ 
4 8 ἜΣΣΥΩ 

ρθη Ὁ ἩΘΑΒΙΕ ΘΒ Αὐξε ταῖν 
4-ἀ18- ὅ-ϑρο. 
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ἘΙβοΙνθηᾶο απθϑῦθ {6 ϑαπδζίομὶ τἰθροῦΐο δὰ 44. Β 6 Ὁ εἱ τίοανϑ: 

2: 8. ΞΟ ΞΟ ( Ἐπ ΤΩΚΩΞΙ ὅὼ 
πὸ α᾽ο--- ὃ) - δ3(α -- ο) -" οἵ -- α) ᾽ 

εὐβδες: ἘΠ αΞ το) ( 6 | 7 1 9] 
() Βτ πες ΞΡ τὰ ΕΞ οἱδ--αἡ’ 

(65:-ὄ α) (ΣΞ- ΕἾ) 16 τὼ) 

ἀῶ αἷζο --- δ) -ἰ- δῖα -- ο) -[ οἷ -αἡ 

ὃ 9. --- Ανϑηᾶοϑβὶ ρϑν 16 (5): 

ῬΟΐΎΘΙΙΟ ΒΟΓνΘυ6 βαθῖδο: 

---  ρδο -- - 45. (ΡΝ 
Ἰπτο ν ἀπε ΟἸε τς (α - »ὴ) (ὁ -Ἐ ὦ ον 74) 

ἼΞ 
(α 

6 αὐἰπαϊ 8ποῃ6: 

--Ξ- Δ ΥΞΕ Ἐν ΑΔ οθ΄ τες ἴαονσεν ἐσ τήθα ες ἜΣ ) ὁ, τα ϑι {ςάντα.-- Βα τ το» Ἐ-- ἘΞ ας στα Ἐ - 

᾿Ὅπὸ, ἴογπιοὶδ, Β᾽π}118. ν18. παὐαγδ!πηθηΐο ρθν 1] βθοοπᾶο Η]ο. Οὐδ, ὁομ. ἀπ᾿ ΘΒ]6010 
ΒΘΠΊΡ]]Οἰββίτηο (ἢ), δὶ ριὸ νϑυϊ ἤσαν ὁΠ6 ὃ: 

() ὁρτῳΞ 

ΘαπδΖΙομΘ 11 αἱ ϑἰρηϊβοιίο ἢβίοο ὃ ἱπητηϑαϊαἰῥατηθηΐθ οἤίατο; οϑϑα ἀΐοο ἰη δ ομ6 ἴδ 
ϑοιητηδ, 46110 ααϑη δ, αἱ Δ ]οΓΘ σνοὶθθ πϑὶ ἅπθ ἢ] ὃ πρῦιϑ!θ 811 Θπουρία, τϑοοοϊία ἄα 
Ῥυϊποῖρίο 58] οοπάθηβδίουθ. 

ΝΘΙ1ὰ, τἹἀασίομιθ ὃ πΘΟΘΒΒαυ]0 ὕθπϑι ὁοπΐο (6116. ἔουπηο16 (6); 6 5] οδρίβοθ 6] γθδίο 
οἢι6 Του ρίηθ ποὴ ρούγθὈ 06. Θββθῦθ δ ὈΙ ΡΣ δ: 56 5] ΘΟΙΠΪ ΠΟΙα559 ῬΘΓ ΘΒΘΠΊΡΙΟ ἃ οοηὔδγθ 
1] ἤθμιρο ἀδ απ ἰβῥαπίθ ἴῃ οἱ 18 4 ὃ Ζ6Ὸ0 πιηὰ ΓΘΙ ΖΙΟΠΘ Θ0Π16 δ (8) ΒΥ ΌΡ6 δϑϑαγᾶδ. 
Βίβορπδ, ἴπνθοθ ὁΠ6 ἄδ ρυϊποίρίο 1 ϑπθυρία 6] βἰβύθμπια δἰδ, ἱπέθγατηθηΐθ ἀϊ πϑίαγα 
οἰουἐτοσιαὐίοι. 

ὃ 10. --- ΡΡΟΠΊΘΒΒΟ ὕαῤίο απιθϑύο γϑηΐδπιο δ᾽ ἀἰβοαθθιθ 1] οα50. 6116 ρ6ι" [δι ργαῦϊοϑ, 
ὃ Ῥἱὰ ἱπιρονῥαηῦθ, 4116110 οἱοὸ π6} «816. 46116 τϑάϊοὶ 4611 οαταὐὑθυϊβυϊοα, ἀπ βοπὸ ἱππᾷ- 
ΒΙΠαγΊΘ. 6. οοπίπρθῦθ. 

Α [816 0000 ἴογπηΐδπιο ὡηχίδαξίο [ἃ ἐγδβίοσιπαία 46118, (4), 616 πιᾶποα 46] ἐ61- 
τηΐπθ αἱ βθοοπᾶο ογάϊπθ. Βἰβορπογὰ, ἴα γ6: 

(Ὁ 81 ροπϑ ἢ. ΞΞὶ. ἘΠΕ 
Ιτ6 

ϑέπιπ 11, Τομ. {Π. ΄ 
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60η. 6[|6 51 οὐδίθπθ: 
; Ρ' 20} ΟΡ 
ῥιε(ο-Ξ γε - πε: ; 

0, 86 5] Ῥοηθ Ρ6} οοπιοάι ὰ αἹ δον ῦατϑ : 

Ρ5 

»--9--, 
2Ρ᾽ ΡΟ 

ἢ τ ΝΠ 

γ᾽ -ἘΡν-  4-Ξ0. 

18, οοπάϊσίοπθ ρουομὸ ααθδὺ ΑἸ πα, ϑαπδσίοπθ 8 ἷδ ἀπθ Τϑάϊοὶ ἱπηθρίηδνῖθ, Ρυὸ 

ΒΟΥ νουθὶ, οοπηθ ὃ ποῖο, βούδο 18 Του πηδ: 

6 Ῥοϊοπὸ βοβυϊψαθηδο τἰβα]δ: 

ὦ ῦς Ὁ (ΡΙΒ. ΡΙρΣ- ἸΒΡΟΙ -Ἐ 40"-} 5112 

ΘΥΤΘΙΏΟ ἄδ᾽ υἱψίτηο: 4 

ΡΒ. -[-405-Ὁ 217 ΕΞ ῬΒΟΣ ἜΊΒΡΟΝ, 

ο, 616 ἴβ 1ἴο βῦθββο: 

4(υι - το )ϑίηνς τς ων) -Ε (ἢ -ἰ τ ὦ Ἑ γ1}.)} -ἰ 27 (17 τί - (9γ)}} Ὁ» 

( 
»ῬΏΌ: τ Ὁ)" -Π ἴ2 τί γι)" τ 18(σ᾽ -Ἢ γ9) (ἢ τ ἴ τ γ179) ((ιγ τΈ 1γ}). 

ἮΣ, οοπιθ ἱ νϑάθ, ὑπ8 θοπαϊχίοπο πιοὶῦο ὁΟἸΠΡ]ΘΆ58, ἄΔ 11 ααδ16 ἀΠοΠ]πηθηΐο 5] ραὸ 

οαγαΓο ἀἢ Βἰρηϊοαῦο ἤβίθο ΟΠΐδΟ. 

Ῥοβδίϑιιο ρου βύβ το ἀπᾶὶ ρΡΟΡοΟβίΖίοηθ, 619 ΘΘΠΘΓΆΠΖΖδ, ἀἢ ὑθογρθιηϑ, θθῃ ποῦο 

46] ΤΠοΙηβοι; 86, οἱοὺ, ὁ ἐογηνῖγλ ἦην γἷ. Υἢ 6 Ὑιῦ. 800 ἐγωδομγαθιϊη γἱϑροίίο αὐ γιιοϊϊὲ ὅην 

,. ὁ ἴᾳ ἴα (7) ὃ οογίαηιονιέο νον Ποαία (ἢ). 

Τηΐαυ οὶ ἴθ αποϑύθ ἱρούθϑὶ γίθηθ ϑησίθαϊθο: 

4{(υι - γο)δ(ἢ γ᾽ τς ἴων.) - 4(, - 1) -Ἔ 27 (0,7 τ γ)}"» 

»ΏΌῸ Ἔτι) (ἢ - 8} - 1805 Ὁ γ4} (1 -Ἐ- 14) (75 -ἰ  (271}} 

(ἢ ΝΟῚ οὔβο ἀϊ ὰὰ ]ο πηῖοο Ἰὰ οαταὐϊουϊϑύϊοα ὃ: 

σ᾽ ἜγατΕϊΞΕΟ, 

᾿ ἮΓΕ ἜΠ πμ 
οἱοομὸ 16 ταᾶϊοὶ βαύάππο οθγύδιμθηίθ ᾿ππασΊ πανθ 560. γἦ ὃ ὑγδβουτα}} 110 ἀανδηῦ ἃ 1. 

ααϊπά!: 
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γὶ βόπο ϑάθεβο ἀϑὶ ὑθυτηϊπὶ 46116 ὑγθ ἔου 6 βθριθηί: 

ΠΑΡ ΑΝ ΡΝ μῳ 

{(|3 - γῇ 6 (1 - γἢ): 
οβϑίθ: 

ῬΘῚ απδηΐο 5] ὃ βύβιΠῦο ἱ ρυΐπηΐ 6 1 Βθοομαϊ δἱ υἱάποοπο δὶ ὑθγπηηὶ ἴῃ 15; βίοομῃὸ [ἃ 

Θοπαϊἰζίοπθ αἀϊνθηΐδ: 

46, -Ε 1"550, 
ὁἢ8 ὃ ΒΘ 006 νου οαῦδ. 

Τι Ἰρούϑϑὶ ἑδυνα 46] τϑϑῦο ὃ βυϊβοίθηθθ βϑιοῃμὸ ἄπ τϑάϊοὶ τι θυ] 1 Π0 ἱπη ρΊ ΠΕ }10, πιδ 

ΟῚ ὃ πϑοθββϑδιῖδ, ΘΟΠ16 5] Τἱοοηοθ66. Βα θῖδο ἀἰβοαΐθπαο ἀαδ]Π 6. οᾶ80. ῬΘΓ ΙΘΟΙΆΓΘ. 

8 11. -- ΟΙΪὸ ροβῦο, νορ]ϑιηο ϑιημηθύθθυθ ὁπ. 46110 ὑγθ σϑαϊοὶ ἀπ βίδπο ϑρριηΐο 

ΘΟΙΏΊΡΙΘΒΒΘ; ῬΘΙ ΘΒΘΙΏΡΙΟ ὦ 6 ὦ. ΒΟ ΘΡΘΙΊΟ ἴῃ απθδῦο Ο880: 

αΞε-- α- βὲ, 

ὃΞε:--α---βὲ, 

Θ. ΡΘΓ᾽ 5ἰτητηθίσίδ: 

πα ἡ 

α..β Θ Υ̓ Ῥόββοπο ΤΡ ΔΓ 8151 διθθθο οοπιθ ααθη δ, ΤΘ8}} 6. ΡΟΘΙν 6. 

Ἐϊδαϊδοτὰ ἱπιτηθαϊα θατηθηΐθ, ρον 16 (6): 

ἈΞ ΖΡ. 1956. (σὴς ἀΞ τβὴ (5: ἀξ θὲ: τῆ ΧΞῈ ἀπη βέες τὴ ΞΞ 0 (---,α - βὺὴ5 (ὁ - α - βὴ -Ἐ (α - βὴ (πὰ βὲ --- οἢ --- 2οβὲ ᾽ 

ἜΞΕΝ (6-α-- βὴ (-- α-- βὲ -Ῥ τῇ)]ί(--- ατ-- βὲτ γ᾽) 
{--.α« -- βῆ (6-Ὲ α-- βὴ -Ἐ (α-- βῆ: (-- α-- βὲ--- Ὁ) -Π  δοβέ᾽ 

--- 2βέ(ο -᾿ γι} (ὁ -ἰ- 79) 
Ὅτγτε κα βρεῖς (βῆ τια-- μέ ο- οσΒ᾿ 

4. 6 Β 80ηὸὺ ἀπηαᾷθ ᾿πη8ΡΊ ΠΕ} 6 οΟμϊπραῦ!, ἰὼ Οὐ Ἰηνθοθ τἰβαϊ δι ΓΘ816, ΘΟΠ16 51] 

Ῥούθνα Ὡββθ 6 ὦ ρῥγίογί. ϑνοϊθθηᾶο νἱθμθ: 

4-- --ΞΒιὶ, 
(67 

Β-εα--Βί, 
ΟΟΠ : 

ἈΠ’ ΟΡ) " ἊΝ τς γ τ 

δ εταν Ὁ (ϑογ τς αν  Ἴβὴ τε γ} 
(6) 

ἤει ΚΕ τα τον ον ΟΡ 
Ἔ ΣΝ ΠΑΡΒ ΒΟΝ 13.. ἀτοε Π  ΞΉ γ᾽ ΞΩΣῚ 

δι 

(6) ἘΠΊ τος ὡὐ ΞΟ ΤΉ ΕΣ 
"410 δαγ-- ἀὃ- β'- γὺ 
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Οοπ 16 πῦον ποίδζίοηὶ δηοΐιθ ἴα (8) 6 (6) ργθπᾶομο τπ δβρϑῦδο ρϑυθίοοϊαγο. 
ΒΙβαία ἰηὐαὐθ!, ἄορο δ᾽οιηΐ ὁ816011 5Θη}ρ] 1] 5βί πη]: 

(57) ᾳ ΞΞ- 2σ “αἴ(Α οοϑβέ --- Ββθηβ) -ἰ- Γ6-7., 

ΚΕ ΔΕ θη: τ Βοος Ἂβ -- Βίσι-- ἢ ΠΟ ΊΡΕΙΙΝ 

(5) οΣ [3 ἜὩΞΩΡῈΡ ὁ58} Ὁ πῇ ΞΡ ἘᾺΡ δοηβέ) Ἐ τῖξν ὁ "ἢ 
“; Ὶ », τ ΓΦ 2 

18. (8.) ἰογπῖβοθ πὰ τἰβαϊθαΐο ἀϊ πηρογίαησα ΟδρΙ0816, ροϊομὸ αϊπηοβίσω οἢ 9. 16] 

850 ἄδ, ποῖ ὑγαύψαθο 18 οδΡῖοδ, 49119 γπιδύιθ ὃ ἀδύα 48116. Βοιηπια, αἱ ἀπ ὑθνπιϊπὶ, 
πὸ ἀθὶ 4118}}} ὃ δἰθθνυπαῦϊνο, τηθηΐγθ 1᾿ ΙῦΓῸ ὁοπβοῦνα 11 5110 ΒΘΡῚΟ ῬΘ ὑπύύα 16 ἀταῦδ 

Ὧ6] Ῥγόσθββο. [Πη8 088, β΄ π|110 διοοδιθ ῬΘ1 ὁ 6 ἦρ, Θ0116 δὶ ἀϑᾶποθ 48116 (55). 
Ωαθδύθ αἰ ίπηθ ΘαπδΖίοηὶ οἱ ρϑυτηθῦθοπο ὩΠΟΟΡᾺ αἱ τί θα ΡΘ ἀΠ8 ΘΒΡΓΟββίοπθ ἤπονδ 

ῬΘΡ 16 ἀυδηθ ὰ, “1 Θ᾽ 45 Ο.6 Ῥᾶθθδπο ἱπηρὸ 1 11 ἀπταηίθ 1ὰ βοαῦῖοα. Αἄθθθο δηχσὶ νἱ 
βαρὰ ΙὰΟΒθῸ ἃ αἰβύϊπρτιθυθ ἔλδ, 1᾿ Θ᾽ ουυγϊοἰ δὰ 616. ΒΟΟΥΤΘ δοίδο ἴοστιπδ ἀΪ οογγοηΐθ 81{61- 
παδῖνϑι 6. 4110118, 66 ὁοβυϊϊθοθ 18 οουγθηῦο οοηὐίπυϑ; ποὶ ρον ϑνυίδαῦθ 16 οοπξαδίοπὶ 
ἀδΛΘΠ.Ο αἱ ργΐτη! ὑθυτηϊηὶ 1 1Π6100 ἃ 6 δὶ βϑθοομῃᾷϊ 1᾿Ἰπᾶϊ]66 ο. Βίοομὸ δὶ νγὰ βαρῖίο: 

1 3ΞΞ χα Ἢ ἦι, 

44 ΞΞΞ ἢ, ὁ -ἴ 4,1 

16 ΘΒΡΓΡΘΒΒΙΟη Ροΐ αἱ 4, . 41,» - ἤ..α 8. 45. 81 τσασδμο 8116 (65) πιο] ρ]]οαπᾶο ροθ ἀΐ 6 
ἰηὐθρυϑηο τἰβρϑῦθο 4] ἔθιηρο ἅδ᾽ 7610 41} 1ἸπΠπῖδο. ΒΙδαϊύδ, ἴῃ αποϑῦο τηοᾶο: 

ἜΡ δύ πξ. Θ) ΞΕ ΒΡι τ τος λοι Ἄρα ΡΒ τΞ δὴν ἘΠΒε τς 
ἢ ἡ τί δ τ )}-Ὲ Β5ν ἀπ ΕΣ Ἴ Ὅν ἀπ βὲ αἱ Ἔ 5 ᾿ ̓ 

(8) 
ΕἾ ὐες  π ΡΒ Ρήγα ἐπε ΚΑΒ ΞΡ πιΞ: ἀν ΕΝ 4.. 919} Ος --αὐ τ βὴ αἴ Γβὲ ἢ ὑ8--αβ-Ἐ β5 αδ-Ὁ β5 ᾽ 

καβέννος Ως). ΞΞ σεις 

Ϊ Ὁ 8Π0Π6, ρῬοπΘΠ0 ΡῈ Ὀγουϊ δὰ αἱ βου δίατ: 

Ἔνϑν Αρ-- ἃ -ἘΒβΡ. ἘΡΡ 
βππ τὐν πο ὩΣ ΤΣ ἔξριτοι τ ταπτῖς 

Ὁ αι κθ Βύτ  ἃ 
Ὅν- ὦ ἘΡ'’ 

96. ἰηὐγοάποθηαο 16 πούβζίοηϊ οουτἰβροπάθηθὶ ρὸν 1] ϑθοοπᾶο ΗΪο: 

α-- δβ 
φια Ξε “τς ΠΣ ἵ ἡ ΞΕ Ξ-- ᾽ 

(8) 
- αμρα-ξ- διβ ὧᾳ 
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ὃ 12. -- ὕοη 951] βὐθβϑὶ βίπηθο ]} 16 (6:) ἀϊνοπίαμο: 

ὦ, ΞξΞ ὁ αἰ(α οοϑβέ -{- δ᾽ 56η β() ---- αι 6-. 7, 

ἷᾳ Ξξ ὁπ αἰ(ᾳροοδβέ -{- ὅ25θη β) --- α9ς6 7, 

Ἐ]ονδπὰο ἃ] αὐϑάταίο ααθδίθ ϑαπδσίοηϊ, Ἰηδθρταπαο 1 ἀ6 ΠΙΘΠΙ ΤΊ πιο] ]ρ]]οδ ϊ 

ῬΘΡ ἀξ ἀῶ Ζθῦο 8117 1πῆπ|ῦο, 6 ργϑιηθύθθπαο 81] Τηΐθρονδ]9 [Πα 1 ἑαύθονθ "ὦ, 6 811Π᾿ αἱύτο 
1] ἑαῤίουθ "ὰ δἰ οὐδθηροπο 46110 ππονθ ΘΒΡΓΘΒΒΙΟΗΙ 6110 απϑηῤ ἃ Αἰ οὉ]ΟΡΘ βνοὶέθ ποὶ 
ἄπ ΠἸΪ 6 βοπο: 

οὐ τῶν Ε-: δ᾽, -μ αἰ Ὧξ (αὐι---ὐῦι γα - 3α,Ὁ,β β ΘΕ ἢ αι(α -ΥῚ -᾿ ὃ, β1] 
6) ὯΥ 4(α5-Ὁ βὴ (ἘΣ 5 

: ἐρας αὖ: Ὲ δ αὖ .3 (εἷς --Ψ)α-Ἐ 9 αὐὖβ αα(α-ἰ-Υ)- Ἵ 
ἀξ ε ον 5 ΤΌ ΚΕΒ᾽ 1" 

ὃ 18. -- Ῥα ἔπορρο 16 ἔογπιο]6 οΠ6 εἱ μϑῆπο ῬΘΡ 18 τβοϊαζίομθ 4611. θα πϑ Ζίο 
Αἱ ἴθῦζο βῦϑᾶο 5010 {πΌρρο ΘΟΠρΡΙθβθθ ρϑιομὸ δὶ Ῥοβδθδ ἔϑγπ6. 180. Π611ἃ ργδίίοα. Βίβο- 
Βηθγὰ πΘΟΘΘΘΘ ΒΘ Θ ΟΟΥΟΔΓΘ. ἀπ8, Γϑα]ο06 Ῥ6Ρ ὑθηὐαίνι; ἀπ8 νοϊία ὑγοναύδ αποβύδ 5] 
ϑΡΡασΒ8. 11 ρυϑᾶο 461] Θη μα χίομθ 8] βθοοπᾶο 6 ἱ τίοαναπο βυιθῖξο 16 δἰξγὸ ἄπο. 

Τὰ ΟΘΡΟ Οοδδὶ ΒρΘοΙ8]1, 616. Ῥ6ὺ Τουΐαπα πϑππο πτοία ᾿πη ρου ύϑηΖϑ, Π6116 ΡΠ ΟδΖΙοὨΪ, 
Β᾽ ΒΆΠΠῸ ροτὸ βθ 11 γ6 4616 ΓΟΓΊΠΟΙ6 ΔΡΡΙΟΒΒΙ παῦθ ῬῸῚ ἀπ Τϑαϊο6 γ6816. 

ῬΤΟνΊΔΠΙΟ ἰπΐαυϊ ἃ νϑυϊἤσαγο 56. ποὴ ροββὰ [δγϑὶ: 

πω οὶ 

ἄογθ ε δἱ γιοὶθ οἷιθ βἷδι ππὸὶ αυαπεϊα ῬίσοοΙα τἰβρούθο δ ἀπο, ἰϑηΐο ρίθοοϊδ οἢ6 ἃ 
βθοοπ δ, ρούθηζα 6 19 ΒΙΡΘΓΪΟΣῚ Τἰβα]Οἴποὸ ὑραβουγα 11. γοιὸ οοπιθ οοπάϊΖίοπθ: 

56. 5] βιρρομθ ἰπ ρυἾπι0 ἸπορῸ 6ἢ}9 γ0 5ῖα ρυᾶπαᾶθ τίβροῦδο ἃ σι, 6 γὲ ρυϑπάθ τἰβρϑῦθο 
8 ὦ, Θ ἦρ ῬΟΐΡΘΠΙΟ ΒΟ ΘΓΘ ΒΘΙΡΙΠ]ΘΘΙηθηΐθ: 

Οἷδ ο16. οοβυϊαϊθοθ ππ νϑΙΟ 6 ϑοσθύ 8 0116, ἴπ ΘΟΘΟΙΟ. 601. 16 ῬΓΘΠΊΘΘΒΘ; νἱθη6 ἀππαπο: 

(0) 

1 βθοοπᾶο ἸῃορῸ ϑπιπηθύῤίδιηο ΟΠ 72 58 46118. Ἰουτιδ: 

γῳ Ξε 4 (1 -Ἐ α), 

- --..ς 
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9 

60 α ΡἰοοΟΙθβίτηο, 6 ὦ 9 ὦ Βἴ8Ππ0ὸ βοΥΕΏΔΙ τἰβροῦνο ἃ 72, ψίθὴθ 1108 : 

ἰγα 

Πημ  νδ: 
ἐπ 

ὰ . 
ΕΞ: [ 1 -- ἢ 

᾿ ᾿ι {τ ἢ 

Τὰ τηοἱυϊ οαϑὶ ροὶ πὸ 1'1πᾶ πὸ 1᾿ αἰ ὐτα ἴογ πιο], Ῥού Δ ηΠ0 ΦΡΡΙΙοαΓΒὶ τβουοβδιηθηΐθ ; 

πιᾶ 1 ἀπα ο 1᾿᾽ αἰύτα ροϊτὰ ἄλτο ἂπ ναῖον ϑρρυοββίπηδῦο γ΄, 6618 5ΟΡΙνΘΥΘΙη0. βούνο ἰδ 

ἐογηᾶ: 

γίξετ--"; 

Πονα ἰπαϊοδπᾶο οου. Γ(α) 11 ρυΐπιο τηϑηηῦγο 46118 οδνε ον ϑύϊοα, υἰθαιυθγὰ: 

ὁ--Ρο ἡ- γι τ- ἢ) -ε Κι -τ --ὐ ΡῈ - τῇ 
68 αὐἰϊπά!: 

ΔΑ τ δι αν; 
10}: χς- τῆ: 

1,8, Τονιποῖα (10) πὰ πα΄ Ἱπηροτύδησα, Θοηβ᾽ ἄθγθνο]θ, 51 βαρροπρᾷ ἰπίαυ! ὁμ9 16 ὁοπ- 

ἀἰσίοπ! π6}10 48}} οϑϑὰ γ816. βίδπο γϑυϊῆοαίθ 6 Ῥ6᾽ 4] Ῥἰὰ 5] διημηθύθα οἷι9 ὦ; 6 9 

ΔΌΡίαπο ἴο βύθββο ογάϊπθ αἱ βριδηάθζΖδ. 

ΑΠονα ἢ ουτηΐμθ οοπύϊητιο 4611. οοὐτθηΐθ ὦ, βαιὸν, Ῥ61 19 (5. )}: 

Θ᾽ πα ἄσπαιο αποβίο τἰβαϊαῦο ᾿πῤουθϑβϑηῦθ 686, 56. ἀοἱ ἀπ ΗΠ πὸ ὃ πιο]ῦο Τ86Π0 

τϑϑίβίοπξο ἅ611 αἱῦρο 1ὰ οογγθηύθ οοπύϊπαδ, Ρρα558,. αἱ ῬΓΘογθηζδ, ρ6 απθδῦ ]Ῥ1η0. 

8 14. --- Ῥτοοοαίδμιο 8110 βύπαϊο αὶ δοιαὶ οδδὶ ρδυ ον]. ΟΟΤ ΠΟΘΥΘΊηῸ 6] 

ΟΒΒΟΥΥΔΡΟ Ο᾽6 ἴπ ΡΌΠΟΙΘ ΠῸΠ 51 ραὸ ἀἰγθ 'π 619 ΤᾺΡρογίο 81 ἀϊνίαα, 1ὰ οογγθηΐθ ἔγϑ ἱ 

ἄπο ΕΠ]; 16 ϑαυδσίοπί (65) πιοβύγϑπο ριορυϊδιηθηῦθ 6 ῬΘΓ φοντηΐπὶ οοηὐίπαϊ νὶ ὃ πῃ 

ταρρουῖο οοβίδηθθ, πη Ρ6Ρ ἱ ὑθυτηϊπὶ Αἰ τογπαθνὶ ποι Ῥἰδι: 50. ἱ Ῥϑγιοαϊ βΒ0π0 Ρ]] βύθβϑί 

ποϑὶ ἄπθ οοπδαϊον! 16 ἔδϑί βόπο αἰ θΡΘηΤΙ. 

Ροβδίδιπο ἀοπιδπάδγοὶ ρογὸ 56.Π0Π Υἱ 5ἷ8. α0810}10 γ8]0 "6 4611 οοδύθη δὶ Οὁἢ16 561η- 

ῬΠβΟΝΙ ααθδύα ὁοηαϊχίοηθ 1 6050. 
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ἘΠ ονϊαπιοοὶ 8116 ἔοσηιο]ο (577), 16. 481 ἔΟΡΠΙΒΟΟΙΟ Ρ6Γ 1] τᾶρρογίο - Τ᾿ ΘΒΡΙΘΒΒΙΟΙΘ: 
[ 

ὃ ονἱἀθηΐθ ο6 Ραβϑίδ ἴδ: 

οἰοὸ: ἐ ΐ 
᾿ ᾿ 

ΞΈΡΞΞΗΜΝΣ ἘΞ ΠΥ 

Ῥϑυομὸ ᾿ ἀϊνϑηύ! ἱπά!ροπάθηῦθ 8] ἐθηηρο. 

ΒΙρβαϊῦα, ΔΠ]οτἃ: 

τς ΙᾺ- ΜῸ Ἐὰ 
[ 1- Αι" 

Θαθδύο ργοθίθιμδ πιϑριύα αἱ Θ556 1} ϑβδιηίπαῦο ππ ΡΟ Ρἱὰ ἀ8 νἱοῖπο; ἰὰ οδραύδθ- 

τιβύϊοα Θββθηο: 

( -Ἐ γι, -Ἑ ην») α8- γί -  τηι -Έ ἡι9) ὧδ τ (ἡ τ 16 -ἰ γ5)5 -Ή γ(ὦ -Ὲ 1) Ξε 

51 Ῥαὸ ΒΟΡΙΥΘΙΘ. 8ΠΟΠΘ: 

[(. -Ἐππ|-Ὁ τ) γα ἘΠ -  ] Ἐπ) ΞΞ0, Ι 

τη ἴὰ τϑάϊοθ α; τες --- " ὃ βρυτία, 481] τιοπιθηΐο οπ6 5] δηημ118, 11] οοοίβοϊθηΐθ αἱ ἐἷ 

Ἡ 6118, ΘΒΡΓΘββίοηθ αἱ ῳ (); ροββίδιηο ἀππαιθ βοβυϊθαϊγθ 8118 οορρία οοπδίἀθυαῦα τ 

πηΐοο οοπάαϊίονο. 6] τοῖο τἰΐδβοθπᾶο 1 οδίοοϊο ἄδ οἂρο 51 ὕρονα δρριμῦο, Θ0ΠῚ0 

οδ ΘΟ ΘΡ Ἰβύϊοϑ: ' 

(( -Ἐ γ,. - ηῳ) δ τ γὰ - ἢ -Έ ἰατεῦ. 

(Ὦ Θαθρῦο οοοίποϊθηξο ἀνθηᾶο 1ὰ ἕουμιᾶ: ᾿ 

1 Γ] ᾿ 

᾿ 
ἅ Ὁ δῆηιι 0 Ι 
δ-ν 

ΔῈ δϑηΩ 0 

6-- ὑπ το τον νν τ ἀδιν Ι 

Ὁ ΞΆΡῚ 1 ἵ 15: 
] ] Ϊ 

Ἶ ὑϑηὴ ἱ 

α- τὶ ὃ- Ϊ 

1.- θα “1 οὐηιῃ 

δ-Ἔ τὰ στ ! 

γνῶ ἃ ΖΘ7Ὸ ῬΟΥ͂Σ: 
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8 15. --- 86 οἵὰ νορ]διιο ὑγϑβου "6. 20}. Θ ἡ Ὑ1ΙΘΠΘ. ΘΟΠ16. ΘΟΠΑΙΖΙΟη6. Β56Π1ρ]1- 

οθιηθηΐθ: 
ρρυὸὶς δῆς 
ΤΑΣ δ᾽ 

Θ ῬΘ᾽ ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗΖϑ: 
ΠΟΘ Ἰπτῆς, τς, 
ἣ ΤᾺ ὙΠΤΕΝ 

1,8, αν αὐξογ ϑύϊοα 8118 θὰ νοϊδα Ῥυθηθ 18. ΤὈΡΙη8: 

( Ἔτα - ἢ- ) (0 Έ 7)ΞΞ 0, 

68 αἱ παονο ἴδ τϑάϊοο --- ὃ βρατίδ, Π| οοοὐβοϊοηξο το αὐϊνο 5] ϑηπα]]8 Ρ61 νἱρίϊι 4116 (6). 

υθδίο ὃ 1] οδ8οὸ ὑγαύναϊο 48] 51. Μίζαμο. 

ὃ 16. --- Τ6116 ἤου Δ016. ΒΘΙΏΡ]1οἱ δἱ οὐὔθηρομο 8 ποθ απϑηαο 16 ὑϑδίβύθῃζθ βῖδῃηο 

ὑγαθοῦνθ}}} ἀανϑηθ! αἱ οοϑίβοϊθηθ αἱ δαθοϊηαπσίοπθ. ΑἸ]Οσα 51 ρὺ ΒΟΡΙΝΈΓΟ: 

6 ἴα οατε ον ϑύϊοα, (4Π) ἀϊνθηΐα: 

( -Ἐ τ, -Ῥ ηῳ)αϑ- (ἢ, τ ) Ξε, 

16 τϑᾶϊοὶ βοπὸ ἀππαῖθ: 

Ξε β ὃν 

ὃ Ξ:---βὲ, 

ΈΞΞ τ 

ΟΟΠ: 

ν ΡΕΤΈ ΠΙΡΙΘΙ 
ἀππ 1. ΕΝ 

ΤΙ παονο [ὰ (Οὐ 51 8ηη1118. 

Οἷὸ ροβύο ἅ8116 (58) τἰβαῖϊθδ: 

ἘΤΘῚ ἐππ μμ (Δ4εβῖ:. -Βοτβὴ, 

.-- βῦνῃρ (Α9βι. Βφ βίῃ, 15 ΞΞΞ ΓΝ 

6 Ροϊοβὸ ὃ: 

ὡς τΝ ὙΠ 5}.}}}} “νὴ 

ψίθη6. 8ΠΟΠ6 ΒαὈϊΐο: 

" βὃηι 
1 ΞΞ η0. ᾿  βϑηβέ, 

ϊ 
ᾧτε 4, ὅτ ΤῈ βρηβέ, 
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Θ ῬΟΠΘΠάῸ Ρ6ΓῚ β5 1] 500 γ8]ΟΓΘ: 

2) (1 - »μ) -- νηΐ βοηβέ, 
ἦι ΞΞ 40 "βῃ -Έ γὴ τῈ γι) 

{4{1 -Ἐ τι) τττ ριαᾷῖἴς 

Ἐν τε στα εξ Πρ ῃν ΡΡῊ: 
" 

ἘΒΡΙΙΤΙϑηηο διάθϑβο ἴω. ἴω. 5. 6 ἢ ΘΟΠΘ 8] ὃ ὅ, Θ Τ]ΟαΥΘΥΘΙΊΟ 5612 ΘΙ [1Ὸ : 

ἘΎ ΒΟ. ἘΠ ἐὙ καν (ΕΕΕῸ ἊΝ ΠΕ Ἄν ττν 
πες τε τῆς τ, ΤᾺ Ἐπ τα ἘΓΟ ϑο σι μον 

ἢ. Ξ-- 1. τ ΜΩ 

9: 90 β61|,- ΤΠ) (1 - Μρ)(1-| πηττ πα 
Βορηβέ; 

τίβαϊ δα, ἀσπαῖθ: 

ἡ ΙᾺ-- ΜῈ 
ἡ ΞΟ ΣΙ- σεῦ 

Π ρϑυῖοᾶο ὃ: 

Ἐπ τος ΞΣ τ γῃ 
ἢ -ἘΠ, ; 

ΣΡ ΣΤΉΑΜΩν ΞΘ : 
.--- 2π ἰδτονὶ ἈθΗΡῖς.. ΣΡ Ὶ ἈΓΈΡΑ 

γ:; ΕΠ: ΞΡΈΤΙ σ. 

Ωαθδύο ὃ Ῥ61 ἴᾷ [ὈΥΊη8, 8586 ΠῸῚ ῬΘΓ 1] βιρηϊῆοθῦο Ἰηῤίπιο, 1] ῬΤΟΌΙθιηδ ἀ8. τὰθ ὑγϑῦ- 

[δύο π01 “ Ναονο ΟἸπηθηΐο ,; 16 ἄπ υἱδίτηθ ΤΌΣ Π1016. οΟΥἸβροπάομο θϑαὐθαμπιθηΐθ 8116 

ΘαδΖΙΟΗΙ 11 6 12 ἀθ|1]ὼ πούδ 'π ααϊβθϊοηθ. 

61 τἰβαϊθαῦ ἃπδίορϊ 51 οὐὔὔθυγθθθουο α6] τϑϑύο βιρροπθηᾶο β θβϑϑμηϑιηθηῦθ 

δυϑηᾶθ π61}10 (6) 6 (5:}). 

8 117. -- ΤΙΠΑΙΠηθηὔθ γορ] το οοπδίθυαυθ 11 οαθὸ ἴῃ οαἱ πιηο ἄοὶ οοοϑίβοϊθηθὶ αἱ 

δα ο! Πα ΖΙΟΠΘ, ῬΘΡ ΘΒΘΙΏΡΙΟ 19, ὃ ὈΥΘΒΟΙΤΒ 116, τἰβροῦθο 8118 τϑϑβύθηζε, 6] ὅπιὸ ΗΪο. 

Ῥοπθπᾶο 6118 (4) 1.9, Ξξα Μ|,.-- 0, 6 ἱπίγοἀποθηᾶο Αἱ ρἱὰ 18. ποίβζίομπθ: 

τἰβυογὰ: 

αὐ τ (Ἀγ τ σελ  ἀχξξ .; 

ἃποῃθ αὐὐ ἀσπαὰθ ἴα οαγαὐςογιβύϊοα, ὃ 46] βθοοπᾶο ογάϊηθ, ἴῃ ϑοθονο ὁοη 1ἸρΡούθβὶ 46] 
Ῥοάάθηβθῃ. 

Ε τ ἘΠΕ : 
8. 18. --- (6 86 ροὶ 8π0116 ἘΞ ἔοβϑθ πα]1]0, οἷοὸ 1 ἅπθ οοπαανίου! ἀνθθθοῦο ὑπ 

ι 

Βγϑηᾶθ ἀἰδηθίτο 6 ὑπ ῬΙΘΟο]α, ΘΟΠ ΠΟΙ ὈΠ10ὰ, νΘΥΓΘΌ 6. ΒΘ Ζ᾽ ΔΙ ΌΓῸ Θοτηθ οαγε θυ ϊβύϊοα: 

“Ἐλ λοτεο, 
Θ ῬοΟΙ: 

ὅδε Π,. Τὸν. 11]. υ 
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[ὃ ΒΟΆΡΙΟδ, ΒΆΓΘΌΡ6 ἀαπαιθ οοηίπιδ 6 51] ἀθυν ΘΓ 06 ΒΘΟΟΠ0 1] τϑρροῦίο ἴθ 80 

46116 τοβιβύθῃζθ. 

8 19. --- Ῥαθβίδιηο ϑᾷθθϑο ἃ ἀἰϑουῦθγθ, ἴῃ ΔΙ ΘΠ οδδὶ ργαύϊοὶ, ἱ στἰβα θα] 4611, ὑθονῖδ. 

ΟὐΠη6 ῬΥΪΠΟ ΘΘΘΠΡΙΟ 506]9Ὸ αἱ ΟΔΙΘΟΙΔΓΘ πη αἰΒΡΟΒΊΖίομθ, ὁοη 1ὰ ααδ]0 πὸ 58ὕπ- 

ἀϊαῦο, δηηὶ ΟἹ 50Ππ0, 8110 ΒρΘΟΟΙΐο οἰ τϑηῦθ, ϑθοοπᾶο 1] τηϑύοαο αἱ Βϑαἀθιβθῃ, 16 ΒΟΒ 6116 

αὶ ἀπ οοπᾶθηθαθοτθ ᾿ὰηρὸ ἄπο Η]1 ἴῃ ρϑυΆ]1610 (ἢ). 

ΤΙ ΡΡΔΙΘΟΟΙ0 ογῶ αἰδβροϑύο Π6] πηοᾶο 6116 81 τίοδνα ἀλ}1ὰ ἤραγϑ. 

8. 
ἀφ τος ει πε τῷ . 

Ἐς 

Β {πὰ β: 

8. 85. 

Τὐ γτηδύανο, Ἰηὔονπε 7 αἱ ἀπ ὀοπαθηδβαύογθ "68, τηθ588, ἴπ ΘΟΙΠ ΠἸ ΟΕ Ζθη6. ΘΟ Π8 

46116. αϑῦθ αἱ ἅπὸ βρί ηὐθγοπηθίο ὅι., 8118. βθοοηᾶδ ϑύδ 46] αιϑ]θ. ούᾶπο β8᾽ 80] 1 611 

ΜΔ 6 1, οἷο οοβυϊθυϊνθπο 1 ἀπ τϑιηὶ 46] οἰγοαϊο ἀἱ βοδρίοθ. 

Οαθϑῦϊ ΗΠ τηϑύξθνθμο οῶρο 811 αἱῦρο ϑβϑύγθηιο η6118. ρυίτηε οορρία ἀϊ ροχαοῦθ ἀϊ 

ἀπ Θοπηπη αύογθ ἃ ΤΙΘΡΟυΡΙο (ἃ, ΒῚ 8118, βϑοοπᾶδ οορρία ραυύίναπο ἄπο οοπαπθίανο αἱ 

ΒΊΟΒΒΟ ἢ]οὸ 41 τϑπιθ, 16 α08]1, ἄορο Ὀγονθ ὑγαῦθο, δηάδναπο ἃ ΘΟΠΡΊ ΠηΡΘΓΒΙ ᾿ΠΒΊΘΙΉΘ. 

Ιῃ ἀπὸ αἱ ὕδ1]1 οοπάπνῥιθ θὰ ργύϊοαῦο ἢ ἰπύθγνδ!]ο αἱ βοδυῖοα 59. 

1 ΠῚ ργοοθᾶθνδηο πΠ10] ἤπο 8. ργθβθηύδιθὶ ἴπ 55. ἀδνϑηῦ δα ἀπὰ 46110 ροβιζίοηὶ 

ῬΟΒΒΙΌΠΙ αἱ ἀπ᾿ αϑύα 55 5., ἤββαϊα τἰριἀδιηθηθθ ἃ 6116] τηθάθβί πιο ἃ580 4, ᾿πθουηο 8] 

α8 16 βΊγανδπο Ρ]] ΒΡΘΟΟΝΪ βίθυϊοὶ 1, οα 1. 

Φυδπᾶο, ἀπλϑηΐθ 18, τούθζίοπθ, 1᾿αβύδ 55 5. 51 ὑβονδνδ ὁ0η τη οαΡοῸ ἃ ὈΓθνΘ ἀϊβύθηζ, 

αΔ1᾿ Θϑίμθπηο ἀθὶ ΗΠ], 1 ΑἸτο οᾶρο 5] δἰαοοίανα δι ἀπ οοπαπῤίονθ οοπηαηϊοδηῦθ ἴῃ Τ' 

601. 1ὰ ἔθυγϑ. 

ἘΡϑ Τηθβϑᾶ ῬΒΓΙ ΘΗ Ι 1 ΟΟΠΊΠ ΠΟ ΖΙΟΠΘ. 60] 5.010 1᾿ ΔΡτηδέαγα, οβύθσπδ Εἰ 6] οοη- 

ἀθπηδαύοιθ. 

Φυθθῦο θῶ οοβύϊαϊο 48, ἅπθ ρυϑηδὶ Ῥοοοῖθ οἰ αγῖοΠ6 ΑἹ γούγο γουᾶθ, δὰ οἷἱ 

οαρϑοϊνὰ πο ὑγοναῖο δᾶθββο αἱ 4 τ}]]οϑίμηϊ ἂϊ τηϊογοίαυ δα ρον οἰδβοῦηδ. 

(ὦ “ Αὐὰ Μὰ. Αοο. 46116 βοίθησ αἱ Τουίπο,, ΧΧΧΊΙ, 688, 1898. 
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61 ἄπ οοπααύίον! 1. δα Τῷ, ὁΠ6 ἔουτηανδπο ἱ ΓΆΠΪ 46] οἰγοιϊύο αἱ πβοδτίοδ, 1] 

ῬΥΪπΟ οὐαὶ πῇ ὑγαύνο του ]πθο () αἱ Η]ο αἱ δρρϑπίαπδ, ἸὰΠρῸ ἢ ΤηΘΟΓΟ 6 506580 ἀπ ἱ 

ΤῊ]]ΠἸτη θυ ; 11 βϑοοπᾶο, ραγθ τυ  πθο, ἄνϑνὰ ἴδ τηράθβίτηδ, ἱππρΊΘΖΖδι, ταδὶ π ἀἰϑτηθίτο ᾿ 

αἱ 25. τ ]Π]θβίπη! ἀϊ τα Π]ΠἸτηϑῦγο ἀρρθπδ: ἴῃ δΙσαη6 ΘΘΡΘΙΊΘΏΖ6 8] ἰγαύνανα αἱ ἀπ ἢ]ο ἀϊ 
ἔθγγο, ἴῃ αἰύγο αἱ ππ Η]ο αἱ οοβὐαπίδμηδ. ᾿ 

“ΤΙ τἰβαϊαῦο οοβίθηνο ἔμ ααθϑύο 16: ἕω βοαγίοα οογγϑροηθηίθ αἱ Πἴο φγο880 ἃ 

“ βΟΉΡΥ6 πρίἐωηιθηιέθ αἰξογηαΐνα; ἴα βϑοαγίοα, οἶδ 8θψιο ἐΐ [10 8οἐ 6, ϑοηιῦγα ἑαίογα 6880). 
« αρογοάϊοα, ἡνα ρὲδ 8006580 οϑοϊϊϊαγιίο ὁ ηιοϊέο βηιογφαία 5. ᾿ 

ΝοΙ ἔβγθιηο 11] δ] ο010 Θαρροπθἄο οἷο 11 βθοοπᾶο οοπααίξονθ βἰϑ πὶ Η]ο αἱ ἴθυτο ; ; 

ῬυΘηαΐθηηο ρ6᾽ ἤβϑαγθ 16 1ᾶθ9 16 ὑϑϑίβύθῃζθ βΒρθοίῇομθ: ᾿ 

᾿ 

᾿Ξ τ 

ῥς - ὃ. δ᾽ 105. ἢ 
} 
Ϊ 

Οοπ αποϑύϊ ἀδίϊ 6 ὁοη 611 δἰύρὶ ομθ μὸ υἱξουῦο τἰϑαϊῦδ: Ι 

ΞΕ ΑΒΕ δ; ἴχμεξ 8:509 .103; 

Π 2 5 8,501: ΤΌΣ ἘΞ ΤΑΡΟΙ σὐλ νος } 

Τονιιδηᾶο ἴα οαγαὐ θυϊϑύϊου. (4) 6 τβο ν θη ο]α, νἱθπθ: ᾿ 
᾿ 

ατεε8,6400. 105, ἣ 
ἕ 

β Ξε: 9,2881. 106, Ὶ 
γξεϑ,4955.. 101, ' 

Βίβορπδ ϑιάθθϑο ρογίδγο ἱ γϑίοῦὶ αἱ α. β Θ Ὑ᾽ π6116 (6) 6 υἱοῶνδυπθ Α, Β 6 Γ; 5βὶ ὑστονδ: 

“Ὁ εὶ αὔπῦ55885 
ΜΩ 

Β΄. ΟΟΙΥ7, 
40 

ἢ 
Γ ᾿ ---- ξξξ -- - Ο,(00777. 
Ζυ 

ΕΙΩΔΙπηθηΐθ δὶ οϑ] οοϊϑπο 1 οοσϑ βοϊθπίὶ αἱ 1,6 αἰ βρηβέ, ζ:9ταέροββέ, 1.6. }, Ἰοοτταἴβρῃ βέ, 

ἰςοτ αἰ ρρροβέ, 96. 78 Ὡ6116. Θϑργθββδίοηὶ (51) ἀϊ ὦ ὁ ἐφ; νίθῃθὶ Ϊ 

ἡ τι φοῖ,[6--αὐ-- 9,14. 10-τ-| ροϑβέ -- 1,08. 10-Ίβ6ῃ βὲ) -- 9,14. 10-|16-:) 
ἐς Ξ- φοίρ [ὁ ὶῷς 1,17. 10-8 οοϑβέ -ἰ- 0,09. 10--8 56 βὲ) --- 1.17. 10-- 9 )7ή), Ϊ 

6. αυ]πάϊ: Ϊ 

ὦι Ξε -- ὑ,88., 108, κο. ἄφξεθ,θθ. 108, (0, 

δ ΞΞ ΚΘ ΘΒ οἰ δ ον ΞΕ ἢ ΞΟ ἢ, ΐ 

(ὦ Τὼ ἤραγα ῬΘΥῚ ΘΙΤΟΥΘ ταρργθβθηΐδ ἱ Ε11 δὴ 6 Εἰ, ἀννοῦθ ἃ ϑρῖταϊθ. 
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6, ΡΘΓ 16 (817: 

4:1... ΞΞΞ θ,99986᾽ 20; 15,5: τ Οὐ ρον 

4ι«Ξτεε θ,00886. φυ; 5. ΞΞΞ- -- Ο 0784. φρο; 

ΘΟΠῚ6 ψου οὶ 51] ὑτοόνϑ: 

αι Γ 5 ΞΞΞ {1 -Τ 41. -ἰΓ 45. -ἰ 4... 0,99997.. φ0. 

1 ψϑ]ονῖ ἀ6116 χὰ... Ὀαβίαπο ἅδ᾽ 5011 ἃ τηοβίγαγθ 006 1] τἰβυϊαῦο Βρϑυϊπηθηῦδ!θ 
τίοθνθ 11 βυβναρίο 49118. ὑθουία. Ῥϑὺ 11 ΠΟ ρῦοββο νίϑθῃϑ ἰπΐαθ: 

ὩΣ ΞΞΕΊΟΘΟΘΟ οἶτοα; 41, 

1ᾳ Βοδγίοα, ἀονούθ ἀππαιθ ἃρρδιῖνθ πϑύψαμπιθηῦθ αἰ θυπαίγα; ρον ἢ] ΗΪο αἱ ἔθετο ἴπνθοθ 
τίβαϊδδ: Ϊ 

Ἰ 

] ΞΙ Ξε: --Ἴ, ὁ αυδϑί, 

6 Ῥορὸ ἴῃ αἀπθδίο Θ850 1 οδι'αὐίου! 46110 ἄμθ βοαυῖομθ ἄονθυϑῃο θβ56 16 Βουδρροϑῦ, 
ΘΟΠῚΘ ἴο τ]θοποβοίαδο. : 

Ἷ 116 ϑύθβϑθθ ϑοποϊπβίοηὶ δἱ γίθηθ οοπβϑ ἀογαπᾶο ἱ οοϑίβοϊθηιμ ἀοὶ ἀϊνουθὶ ἐθυταϊπὶ 
ἱ Π6118 ΘΒΡΓΘΒΒΙΟΠΙ αἱ ὦ, 6 ἢ. ΝΘ 118. Ῥγίπηα 11 ὑουηηΐηθ ἀ6] 8θηὸ π8. 18 Πηδ ΘΒ ΙΠη8, 1Π]Ρ01- 
! ἰδηΖα, 5160) 18. ΤΌΓΠη8, 6118, σον θη θ ἦς ϑδρὰ ἀπ6118, αἱ ππᾶ Βθιρ]166 βἰπαββοὶ 48 5πιοι- 

Ζαῦδ. ΝΟ11ἃ βθοοπᾶδ 16 ὁ050 γᾷππο ἀϊνθυβαπιθηῦθ; 11 ὑθυιηΐπ0 46] 56πῸ ὃ, Ῥίθθο]ο τἰϑρούνο 
ἃ. 406110 610 ὁσοηδίθηθ 1] ὁ059Π0, 6 Ῥιοάπο6 ἄρρθπδ π᾿ ᾿θρΡΟΙῸ βροδίύβιηθηδο αἱ ἴββθ, 
Ἰηδι 1᾿ ΘΒΡΟΠΘΗΖΙΑ]8. Θβθροἰδδ, πϑὶ Ῥυΐμΐ ἰβύδηθ ὑπ᾿ ἱπῆπθησα οΟμΒΙ ἀθΡθυο] 6; ΒΘΟΠΊρΡΔΓΘ 
ῬΘΗΒῚ 8888] ριθδῦο ρϑγομ!ὸ Ὑ ὃ ργϑηᾷο υἰβρούίο ἃ α 6 β. ὕπο τἰβυϊθαίο δὰ ΟΡ τηοο 
51. οὐθθηθ. 6116 1 ῬυΪπιδ, τηθζζα, ΟΒΟΙΠ]δσίομθ, 6Π6 ὃ 18. οἱδι διηρίδ, 6 4611. ὁμ6. ἀὰ ἢ 

οδΡα θοΘ 81} 1π]ΔΡ1η6. ον πηδύδι (8110 ϑρϑοοίιίο τούϑηξϊο, πᾶ ρον ὧς ἴα ἀστεία Ξ ῬΘΡ ὦ 

- ΜΗ ῬΉΡ - ἀτνημδν ἡ δ ς Ἂς ν Ιω ἀαταῦδ, ρ 9 Ρο00 γἱὲ. Οτϑ, 8 Ραγιὰ 4] σοπμαϊσίοηΐ, 1 ᾿ππᾶρῖηθ Ῥγθνθ οδΥα  ο ἾΖΖϑ, 

ϑρραηύο ἴδ βοδγῖοδ σοηϑίπιιδ, ο ἑου θιιθηῦθ ϑιπογζεῦύδ. 

ὃ 20. --- π ὁοῃύγο!]ο Ὁ π0}}6 τηΐρ]]ογΘ δἱ ρυὸ ἄδιθ 8118 ποβύγα ἐθουία οοηΐροη- 
ἰδηάο!α, ὁοη 1 τἰβαϊθαῦ! βρονὶπηϑηύα!! 46] Οδράδηΐ. 

ΤΠ Οδράδηϊ, π᾿ ἀπ Ἰαπρα βουΐθ αἱ τηϑηιονῖθ (ἢ), μὰ ϑὐπαίαθο 1ὰ, ἀἰδβενθασίομθ ἅ6116 
ὀοΡΡοηδ αἱ βοαρῖοα, ἀθὶ οοπάθηδαίουϊ πϑὶ οἰγοι! ἀουίναι, τηϊϑυσϑηᾶο 16 αὐϑηνὰ, αἱ 
ΟδΙΟΤΘ 6110 8] βνοίρθυδηο ἴῃ ἀπ Ε]1 ἴπ ρδγ8]]61ο. 

[μὰ ταϊβατθ θᾶ ἔθ, ῬῸῚ τπθΖζο ἀϊ ἐθυπιοιηθίν! ἃ ῬΘΌΓΟΠΟ, 6. ἀπὸ ἀοὶ ἄπο οοπάαὺ- 
ΤΟΡῚ Τἤπηδθ9. ΒΘΙΉΡΓΘ ἰηγαρίαθο. Τρ ἀη ἢ]ο αἱ ραύίπο αἱ 0,08 ὁπι. αἱ ἀἰδιηθίτο ὁ 200 οπι. 

ὦ “Ν. Οἴπι.,, (4), Π|, 1895, (4), 1ΠΠ, 1896 6 (4), ΓΥ͂, 1896. 
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αἱ Ιπηρ]οσζα. Θαθθίο οοπάπονο βαγὰ ἀϊβύϊπθο βϑίυρυθ π6] ΒΘριο ὁοη 1᾿ ̓ πᾶϊθ6 1; ἴθ 
56 οοδύδηδ! 50Π0: 

Ἢ 5:5 2, 4:6: 09: 

1  ΞΞΞΘΘ ΤΟΙ, 
6 αὐϊπα!: 

γι τς βις 6.98. 105. 

ΠῚ βθοοπᾶο οοπααίογθ ἄσϑύϑι Π6118, τηδορῖον. ραγίθ 46110. Θϑρϑυΐίθῃζθ ἃ ᾿ππρΉθαζα, 

αἹ 560 οπη.; γϑυΐδνδπο ἄδ οαϑὸ ἃ οᾶ80 {ΠῚ 810 αϊδιηθίτο 6 ἴα βοβίβηζε. 

18 Ῥγο]βδιὑὰ θὲ ο]0011 ὨΘΟΘβϑασ Ῥ6. ὑγονϑῖο ὑθουϊοατηθηΐθ ἴδ, ἀἰβυυ θα ζίοπθ 46]- 
Τ᾿ ϑπθΡρίδ, ἴῃ ἀπ σορρίδ, Δι ίοο Ια, ποη ταὶ ρουτηθίο 4 ἀϊβουῦθυθ το δἱ ϑβοιηρῖ!. ἴὸ 
ταὶ δοοοπύθπἑογὸ αἱ 5069}1616. ἃ Θᾶ80 ὉΠ8. 5018. ΘΒρϑυίθηζ, ἔγα 16 οϑη ίπϑῖθ, ἱ οἱ γϑϑαϊα! 
ἕαροπο τϑριδυναθ! 48] Οδνἀδηΐϊ. Ῥυθηάθυὸ οοπηθ βϑοοπᾶο οοπααίξογο απ ἢΪο ἀϊ γτϑΠ|6 
4611. Ἰππρ]ιοσσα ἃϊ ὅ0 ὁπ). 6 46] ἀϊαιηοίγο ἀϊ οἵη, 0,012. Ῥοβία [ἃ τϑβίϑύθηξδ, βρϑοϊῆθε, 
ρα816 ἃ 1,8. 108 (ἢ), τίϑαϊδδ: 

Β, Ξε  δ,144..105, 
Τῳ τ 872, 

ΒΡ βύβΠγο ἰὰ ἕονιπα 461 Θατιδιχίομθ οαγαοτ βύϊοδ, Ὀἰβοριδι, ΘΟΠΟβοοῦθ ὩΠΟΟΓΒ, [8 
οαρϑοϊ θὰ 481] ὁοοπαἀθηβαΐογθ. Θπθδῦο τὰ οοβυϊαϊο ἄα 40 θου ϊο}16 ἴῃ χαδημὰ, ἀἱ 8. ταῖ]- 
Ἰϑβίτηϊ αἱ τηϊοροΐανϑα οἰαβουπα, Ὑίθπθ ἀσπαμθ: 

Οξξῖδ.  10--ιτὶ 

Θ ῬΟΙ ΘΟΠΒΘΡΊΈΘΗΖϑι,: 

δονίνθηο 1 δατπιδΖίοημθ ἴῃ ἃ 6 τἰβοϊ νθηάοΐδ, οἱ ὕγονϑ: 

8,85. 105, 

βξΞ 8,44. 109, 

Ἔ ΞΞ ΟΠ 100 

6. ἄορο αιΆ10Π16. οϑ]οο]ο: 

αι --- 8,84. 104. 40. ας τς -- 9,58. 105, 40, 
δ. -ς 6,60. 106. 4, ὅς τς 3,80. 105. 40, 

9 Πηδ]τηθηΐο: 
Ὁ [ΞΞ 8:90. 101: οἷ, 

ἡ ΞΞ- 38,58. 1014, εἰ, 

(Ὁ Θυοδῦο ἀαύο πυπιθυῖοο 6 οἹἹ αἰγὶ ὁμ6 σἱρουτίο ἴῃ βορυῖΐδο (ασδηᾶο ποπ βίαπο οοπίθπαθί π6116 

ΤΔΘΤΔΟΥΘ. ΟΥΡΊΠΆ]Π 461] Οδτάδη1) τοὶ βασοπο ἕανουῖθϊ σϑηθ]ταθηΐο ἀ81] Αὐΐουθ. βὅοπο ᾿ἰθῦο αἱ ρούθυϊο 
τἱηρτασίατο ρα] οατηθηύο ἅ611α, βαὰ οοτίθεϊδ. 
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1,8. Βοπηπηδ, 461160 ααϑπϊὰ 9... 6. 9.5 ΤΟΓΠἶδ66: 

Ὁ. - 5ιῶς τοξά,19:. 1045, (ἷ, 

ΤαΘη 6 51 μι ὁΟΠ16 γϑρῆοδ: 

1 Ξ-- ὄ 5α ΞΞ 4,17.1015, 

1 τϑρροῦΐο ἀθὶ ἀἄπθ πυπηθῦὶ 5 6 φι, 

«88,58. 
8,30 ᾿ 

δὶ ρυὸ ΒΟΙΝΟΓΘ 8ΠΟΠΘ: 

11 Οδγάδηϊ ἰγονϑ: 

Τ᾿δοορουᾶο δὶ ρυὺ ἄππαιθ γἰδοπορο οὐῤίπιο 56 δὶ ἐΐθπθ οοηΐο ἅδ απ ἰαΐο 49118 βϑιῃρ! οἰ δὰ 

46116 ἱροίοϑὶ πιθϑθθ ἃ θᾶ86 4611 ὑθογία, ὁ 4811 δἱῦγο 46116. το! θρ οἱ οδιι88 ἀϊ ΘΙΤΌΡΘ, 

666 ἰπὐθυ ΘηΡΌΠΟ 5ΘΙΠΊΡΙΘ Ὠ6]16 ΘΒρΘυΊθηΖ6 Οδ] ον τη ϑύτ 06. 

Ῥοϊομὸ 16. νϑυΐβοῦ, ὑγοναῦα, πη ριαὸ Θββθθῦθ οδϑαδ]θ. οὐθᾶο ἰππ0}}6 Θ8]001816 ΘΠΟΟΙἃ 

ΠΌΟΥΘ ΘΟρρΡΙθΘ; Ρῥίανθοβίο ὀθιομορθπιο αἱ σοηήροηύανθ ἴῃ ΔΙΌΓΟ πηοᾶο 1᾿᾽ ΘΒρϑυΐθηζθ 6 ἴδ 

ἰθοῦῖδ. 

8 21. -- -Τ γϑίουῦὶ ὑγοναῦὶ ροι 16 οοδύθῃθ! ὦ 6 ὦ ποὶ ρϑιδρυϑῆ 19 6 20 τηοβίσϑῃο 

ἀπ οομπροτίδιηθηΐο οδΡαὐθου βυϊοο, 669 51 φοῦγθθ 06 1ΠΠιϑύλαρο 601 τη ]}] Δ [τὶ ΘΒΘΙΏΡΙΪ. 

βΘΙηρΡΙ6 απδηᾶο 16 ρΥΒΠᾶΘ622Ζ0 71 Θ 75). 50Π0 αἴνθῦβθ, ϑοῦϑᾶθ 618 ποὶ 10 81 αὐ816 προύα 

16. Ρἷὰ ρίοοοῖα 7. 11 ὁοβοπο πῶ ἀπ οοοίβοϊθηίο πϑρδύϊνο, 1᾿ ΘΘροηθηΖία]6 10 ἰιῶ Ῥοβίνο, 

ἢ] βθπὸ ροβίθῖνο ὁ ργθροπάθγδηῦθ; π6}} αἰὐτο οοπάαῤίοιθ 11 ὁοβθπὸ πὰ ἂπ οοθϑἐβοϊθπίθ 

Ῥοβίθινο ὁ 1 θϑροπθῃχία!θ πϑρδῦϊννο, απθηῦο ἃ] 56π0 11 510 οοο βοϊθηῦθ ὃ ΒΘΙΏΡΡΘ τηδρ"- 

βίου αἱ σϑῦο, πιὰ ἀἰτηϊ παΐβοθ ἴπ ρτδηάθζσα, ἃ] ΟΥΘΒΘΘῸ 40118, 1 ΘΟ Βροπάθηο. 

ΝΟ] Ἰϑύαπθο ρϑυὸ ἴῃ οἱ γι Ξι ἦς (51 οοπίρομθ 11 8 15) 11 Θοβθποὸ 6 1 ΘΒροπθῃζία]θ 

ΒΥΘΠΙΒοΟΠΟ 48116. Θϑριθϑϑίοπί 46116. οουτθηνὶ, ὁ ἷ ΠΌΠΊΘΙῚ 6116 τη] Ρ]Ί1οδη0 11 56Π0 βύδῃπο 

Π6] τϑρροιΐο ἰπνθῖθο οὶ οοοίβοϊοποϊ 4] δαϊοίϊηαιισίοηθ (ο 46116 γϑβίβύθῃζϑ). 

Ῥγθίηθθθο αποϑῦο βαρροπίδπιο οἷ6 1] Η10 1 τυἰπιηρδι ἴββθο ὁ 1] Η10 2. Θοῃβουν! ἰδ 

βαδ Ἰπηρηόζζα (02) 6 16. βοϑύδησα, πηδν ΘΠ δ᾽ Πηϑ ἢ Τ8Π0 6, ΡΓΟΡΙΙδιμθηῦθ, αἰπαϊ πι1508, 

11 ἀϊδαπηθίτο (49). Τὰ ρυϊποίρίο, θββθηᾶο ἄν πιοῖδο βρδπαᾶθ, βϑιὴ γ9 « 71. 6. Ῥϑιὃ 16] 

ΒΘοομο ΗΟ ἴὰ οογγθηΐθ 5αγὰ 81] ἸΠΡΤΟΘΒ0 αἰδθυπαύίνα. 56. ογᾶ 9 ἀἰπηϊπαΐθοθ δυτ νϑγὰ 

τη ἰθύαπίο ἴπ οἱ 16 7 δἷ ἀρπᾶρ]απο, ἰδύδηθθ οἢθ ὃ ἀοὐθιτηϊπαίο 841 Θαδχίοπθ: 

(8) 

Ὡ “Ν. ὅἴκι.,, (4), Τί, 286, 1898. 
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Α ραυθίτο ἀὰ ααθϑῦο ραηΐο 56 ἀἄ9 οοηίπαϑ 8. ἀϊπηϊπαΐνθ νουγὰ: 

74.» 1) 

Ὡρὶ ἄπ Η]1 81 βυοίβθγδῃηπο αἰ ἤπονο 11 ΘΟ50Π0 6 1᾿ ΘΒροπθηῃζίαίθ; 6. Π6] βθοοπᾶο οοῃ- 
ἀαῤίογϑ ααθαύ᾽ α] υΐπηο ὑθυταΐπθ δηἀγὰ, ἀοατιβύδη 40 ἀπ᾿ ἱπιροτίδηζθ, ΒΘΠΊΡΙΘ ὈΠ Θοησ᾽ ἄθυθυοἹο. 

δ] οο]δπιο Ρ6} δ]σαηΐ τηθῦϑ]}} 11 ναῖονο ἄς 6116 βοδαϊδέα. 8118 (8), 

ῬΥΘΠάΘΓΘΠΊΟ ΡΘΡ 7Χ1 1] νϑ]οῦθ οἷὰ ἀδίο, 6,98. 105, ρθι' (ᾳ ὅ0 ὁπι. 6 ΡῈ 16 τϑβίβύθῃζθ 
ΒΡΘΟΙΠΟΠΘ. ρῳ ἱ πυτηθῦὶ βοραθηίι: 

θὲς, 105 

ἘΡΕΓο τίει σξορϑ. 

ΘΕ δηδις τρνῳ, πε ἢ 

ΤΟ ΠΙΟ, τ ΡΟ. 

γουγὰ ΒθηΖ᾽ ΔΙ[1Ὸ: 

τὸ ({ ἃ, ἴα οα. 0,080 0,081 0083. 0.088 0,084 0,088 
ἡῳ ΚΡ ΎΝ 

ἘΠ 5 8,16 7,68 7,28 6,88 6,45 6.11 

Ἂ {πάτι ἵπορτη, ογιθ!θθθ, ἀἀ θ᾽ οποθηθθης ἡ θιοῦβη, οἱ θώϑθιοε οθ,θ80 
ΟΠΘ.. ᾿ ἰ γῳ.10τ-ὸ 8,54 7,92 7,38 6,91 6,47 6,07 

ὩΣ Τὴ οἷν ὁ ΚΟ] 0 τ 0 7. Ὁ ο15. Ὁ 5. παν η05 θ0015 
ΠΒΙΏΒ τε 

ὶ γ52.105:- 9,30 γρ δὶ 6,59 ὅ,67 4,98 4,32. 

81 ἀθάποθ 48116 ὑ8:09116. ο[ι9 1 Ἰδύδπξθ ἴῃ οαἱ 16 ργϑπᾶθζζο αἱ 75 6 7: 5Ϊ πιριιθρ] απο 

ὃ οαναὐθουιζζαῦο ρθ᾽ 1 ἀϊνθυβὶ τηϑῦδΠΐ, 6 π6116 οοπάϊ χίομ ργθβοοὶύθ, 48] γϑίουὶ βϑριθη: 

ΒΘΥΤῸ Οὐΐομθ Βδῖαθ 

α5 ἴῃ ὁπ]. 0,089 0,028 0,012, 

Οοαθ πὸ ἀθύϊο οἱὰ, ἀϊπηϊπαθπᾶο ἱ α9 8. ραυ το ἀαὰ ααθϑθὶ ἀἰδιηϑίσί, [ἃ οογγθηΐθ 

46] βθοοπᾶο ἢ]ο δοααϊβίδ βθιιριθ ῥἷλι βρίοοαίο 1] οαγαύίθυθ 4611 οοηξπυϊὰ; ᾿πο]γθ 

42. 6 (ᾳ ἀϊνοπύδηο γϑρὶ ἀδιηθηΐθ ῥἱοοο  βϑίπιθ (ἢ). 

Τα 1 γἰβα θα! οὐθητθ! π0] ργοβθηΐθ ρδιδρταΐο δἱ σἰϊσονθηρ βούδο αἰίσα ἴουπια 
Π6] Οδράδηϊ. 

ἘΡῚ1 ἀθάποθ Ἰηΐα ] 4816 8110. Θβρϑυῖθησθ 6 18. τοϑίβύθηζε, ἀθὶ ΗΠ 5 οὐ! οΡΘ860 
ΤΆΡΙ ἀἸββι πηϑτηθηΐθ ἃ ῬΡ ΓΘ ἀδ ἀπ οογο ἀϊαπηθῦγο 66. οἰΐδπιδ, ον ἠΐοο. 

ἘΞ ἀρρίυαηρο (ἢ): “ 
“ ἀδ' τηθ08}}10 ἃ πηϑύβ!]ο: ὁΟΒῚ ΡΘΡ ΘΒΘΠΊΡΙΟ 1] ττηθ μι ΡΘΙ ἀἰδΠηΘ γῸ οΥἸ 60 ὁπι. 0,012, 

“Τ᾿ οδξομθ ὁπ. 0,022. οἶγοδ, 11 ἔδυτο οἶροα ὁπι. 0,080, 10 βὔθββο βϑηβι δι ππθηΐθ ἢ] ῬΡΙὰ- 
ἘΕ ΠΟ; δθδ: γὶ 

11 ἀϊαπιθῦρο οὐἱτοο, ἃ Ῥαυ θὰ, 41 οοπ αἰ χίοηΐ Βρϑυϊπηθηθα]!, νεανία 

(Ὦ 51 σουϑοηθ! 1᾿Θβθιαρῖο πατηθυῖοο 40] 8. 19, ῬῈῚ ἄγθυθ ἀπ᾿ Ἰᾶθε, 46] τποᾶο ἴπ ουἱϊ κἰ ἀϊνίαθ ἴὰ 
ἴῃ ἄπο ΗἸΪ Αἱ ἀϊνουβῶ 7. 

ΟΝ τ ὦ ΤΡ 980, 1866: 

τι τας ττοποααξαννν 
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ΟΘυδπᾶο ἱ ΠῚΪ βοηοὸ θϑὺγθηιδιηθηΐθ βοῦθ]1, δοῦῖνθ δηοοτα 11 ἀρ άδηϊ ρἱὰ ἀνϑηῦὶ (ἢ), 

“Ἰο, Ἰοτο τοβίβύθηζε, 5] οοηροῦύα ΘΟΠ16 4116118 6. ϑϑϑὶ ρῬγθβθηύδηο 8110 ογαϊηδν18 60Υ- 

“ φρηδὶ, 6 οἷοὸ νατίϑ δι τηϑίβ!]ο ἃ τηϑῦϑ!]0 6 οὔθθοθ γϑριἀδϑιηθηῦθ 601] ἀϊπηϊπιγθ 416] 

“ Αἰδταθίσο ,. 

18, ὑθονγία δββθριδ αἹ απθϑῦο ἔαύθο ὑπϑ ΓΒΡΊΟΠΟ 85881 ΒΘΠΊΡ]106; 81] αἱ βούδο ἀ6] 

ἀϊδυηθνο οὐὔἰδίοο 8 οοΥγθηΐθ ὃ ἴῃ σϑα] νὰ, ρϑ θαοπδ ρᾶιύθ, οοηδπαδ. 

ΝΘΙΠ1α. οοπαϊΖίοΠ6: 

γι ΞΞΞ΄Ω 

16. ὁδρδοϊθὰ 46] ὁοπαθηβαῦονθ πΠῸΠ Θηΐγα; ὃ ῬΆΓΒῸ ἴῆνθοθ 8] Οδγᾶθηϊ 016 ἴῃ ΟΣ Ϊ οδ δὶ 

51 πῃ] 0}}1} ̓ πβ]θη]θ. οοη αποδϑύθ σρϑηάθΖΖα, ἃΠΟΠ6 1] ἀϊδηηθῦγο οὐἰὑ]οο. 1.0 βύθϑβο Δαύουο 

Ῥϑρὸ οββθῦν ἴῃ ῬιΌροβιίο (“ἢ): 

“ Θαθδύδ, αΙροηάθηζα ἀ6118. τϑϑιβύθηχε, 48118, ααϑηὐὰ αἱ οἰθυύγ οἱ δὰ ὃ ῬΓΟΡΙΙΟ πηϑ 

“ ἀἸρθπάθηζε Γ6816, ΟΥ̓ΥΘΙῸ ΠΟΙ ὃ Ρ᾽αὐύϊοπίο ὑπὸ οοηβοριθηζε, 46] [αὐῦο ο[ι6 1 Η]1 Β0ΠπῸ 

“ φΡογύδ! 60118. τηϑρρῖου αὐϑηὐ ὰ ἀἱ οουὐγιοι δ, ὁη6. 11 αὐύγανογβα ἃ ἐθηιρουϑύαγθ τιο]ῦο 

« ρἷδι οἰθναίθϑ πὶ ααοούα ἀπὸ αυϊβύϊοπο οἢ6. 48116 αὐθιδ] τίοθροηΘ. ποθ φὺ, ΔΙΠΙΘΠΟ 

“ ΤῊ] ΒΘΙΉΡΥθ, ϑγοθ ἀπδ [80 116 βΒο]αζίομθ: τη8 11 ἔαύθο βύθθθο οὔθ 1᾿ ̓ πῆπθηζε ἀ6 118 

“ ααϑηθ δ, αἱ οἰουύγιοἱδὰ ὃ πιοῖθο ΠΠΠΟΓΘ Π61]᾿ ἀΡροηῦο 6 Π6] ΓϑΙηΘ. ΘΟ. τη6ρ5110 οοπᾶπ- 
ΚΖ ΘΟΠῸ 16 ΒΟΒΡΙΟΠΘ. 6 ΠΊΘ6Π0 5] γἰβοα] ἄϑηο, ϑηζίομὃ 16] ἔθιγο 6 πὶ ρα πο, ὑθπάθ 8 

“ ῬΡΌΥΘΥΘ 6Π6 1 ὑθπιρογαύατα ἄθνθ ἈΥΘΥΘ ΠΟΙ ἔθποπΊθη0 πη ρᾶΡῦΘ ῬΓΘΡΟΠἀογϑηΐθ 9. 

56. 16. 6080 γΆΠΠ0Ὸ ΤΘϑΙπηθηΐθ ἴῃ απθϑῦο πιοᾶο, ποη οὐ ὃ ἅδι ΤΠΘΡΆΥ]ΡΊΔ᾽Θ ὁΠ6 16 

ποϑῦγθ ἔΌΡΙΠΟ]96 ποὸη ργθυθᾶδπο 11 ἰαύδο αἱ οαἱ αἱ ὑγαύνα; ἴπ τϑαϊδὰ ϑηύγουθθΘΓῸ ἴῃ 

δίποοο 6116 ϑισίοηϊ, ἃ6116 ααδ}} [ὰ ὑθοῦία ποὴ πᾶ ὑθπαΐο οοπίο. 

ὃ 22. -- Ῥοββίδιηο ἴπνθοθ ψου ἤσδυθ ἀρθνοϊηθηΐθ τὰ δΙΌΓο τἰβαϊθαῦο, βθοοπᾶο 1] 

4.816 18 γοθϑἰβέθησω ορροϑύδ ἀαὶ Η]1 8116 βοθυῖοηθ ποη ἀϊρθπμάθ 50 ]0 4811 οορρίᾷ 6116 

51 βύπαϊα, Ὀθηϑὶ ϑηοονα ἅ8118, οαρϑοϊὰ 461 ὁοη ἀθηβαίογο. 

Ττονὰ 11] Οανάδπὶ (ἢ) ὁΠ6. ῬΟΥ ἱ ΗΠῚ ρτοβϑὶ “ 16 τϑϑίβύθῃζθο δὶ ρυθϑθηύΐθμο ἀϊ γ8]0 6 

“ τα ηὔο ῥἱὰ Ῥίθοο]ο, ααϑηῦο τλϑρΡΊΟΙῸ ὃ ἴα, οαρϑοϊὰ 46] οοη ἀθηβαύουθ ὁπ δὶ ϑάορογϑ,. 9. 

ΡΥ 1 ΠῚ οϑυγθιηδηηθηῦθ 5 ου}} 1} ἰηνϑοθ (ΠΡ ἢ “ 1ὰ τϑβιβύθηζε, ουθβοθ ΓΆΡ] 4 βϑίπηϑιηθηῦθ 

60] ΟΥ̓ΘΒΟΘΙῸ 6118, οαρϑοϊθὰ, ,. 

56. 51 θϑάδ 41} 1πύθυργϑίβσίομθ ὑθουῖοδ, 46] ἀϊδηιθῦνο οὐἰδίοο, δἱ νϑᾶθ βαρῦο ομὸ 

ααθϑῦϊ τοϑαθ θα Ὁ] 51] ῬΟΒΒΟΠΟ ΓΒΟΟΟΡΊΙΘΡΘ ἴῃ ὯΠ Θπιιποίαθο 5010 ἀϊοθπμᾶο ἢ: 56 ἴπ 'η8 

9: 
ΠΡ ἀοντὰ, ἀπ πα]γ6. απδηο. 5] ἴδ ὁ1Γ6- 

1 

Β060.Ὸ ἰὼ οαρϑοϊ νὰ 49] οοπἀθηβαίογθ. Ῥϑὶ' θυ! ἤοδιθ απθϑῦο 5] Θ8] 60] 1η0 τησίθαϊῦο 9, 6. 9 

ῬΘΙ 1] βἰϑύθιηδ, ϑὐπαἰαύο πο] ὃ 19. γοιτὰ: 

« 

Θορρίδ ἀδύδ 75. ὃ τηδρΡΊΟΙΘ αϊ γι, 1 τϑρροῦίο 

ος--τ ὅ,70.. 1015, εἷ, 

Οι Ξε 0,56. 1016, φῇ; 

(ἢ Ιμοο. οἷὐ., 295. 

(Ὑ5) Τιοο. οἱὐ., 290. 

(ΠΝ ὐάνν, (ἀπ οδθ; 1968. 
ΟΡ Τιοο. οἰἶδ,, 982, 
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ΘΟΠΘ νϑυῆοα δὶ ὑτονδ: 

Θι-Ῥ φεπεθ,26. 1016, οὗ, 
Τηθηΐγα ὃ: 

1 ξένω, ὧν ΘΗΝ 10. 80 Ξ ἀπ ϑλτ δες ἔν 

ῬΘΡ 1] τᾶρρουῦο μοὶ νίθπθ βθηζ᾽ ἉΙ ΓΟ: 

ὍΣ Ἀπ νς ἫΞΞΞ 10:18: 

ΟἷΪὸ ροβίο 5] ψἰοα] 0011 10 βδῦθϑϑο ϑβθῃρίο ἰαθοίδηο ἱπαϊθνραύα ἴα οορρία 6 πιο! ἐϊ- 
ῬΙϊοδπᾶο ρον 10 1ὰ οαρϑοϊὰ ἅ6] οοπάθηβδίονθ. 51 αυτὰ αἱ δομβθριιθηζᾶ: 

γ΄. Ξε 6,548. 104, 1 Ξε 8,569. 1013, 

ἼΞΞΙς ΠΡ 5 1 2 ΞΕ 9 ΟΕ 

69 ὅδ᾽ υἱξίπηο: 

Ὁ. ΞΕ σον 

Ὁ ΞΞ ΟΣ ΠΟΙ δ, 
Θ0Π16 νϑυϊῆοδ 51 ὑγονᾷ: 

ρ΄. - 6΄,Ξεό,28. 1016 οὲ, 

Τηθηΐγ ὃ: 

Ῥον 1] τᾶρρογίο τἰβυϊίδ: 

1ῃὴ δοοορᾶο ρουΐουῦο ὁοπ οἷὸ 6110 δὶ ργθνθᾶθνϑ. 

8 28. -- Οββουνοσὸ βηδὶπηθηΐθ οθ 56 1] βϑοοπᾶο οοπαυύζοτθ ὃ ἀπ οἱθυίγο!ζο, 

ἀονθηᾷοβὶ ἔδυ 11 ἀϊδιηθίλο πποϊῦο ϑνδηαθ βαιΡὰ Ῥίοοοϊο 109 ἴῃ οοῃΐρομθο αἱ 19, 6 Ῥογὸ 7. 

τἰβυϊ θγὰ βϑιηρνθ πιοϊΐο πούθνοθ. ΝΘ116 οοπάϊχίομϊ βρϑυϊτηθηΐα! οὐ αϊπαῦῖθ βατὰ ϑηἱὶ 

75 Σὰ; 11 086 βρίθρα, ἃποοῦα ἀπὰ νοὶία, ἱ τϑϑαϊθαῦ οὐδοῦ 48] ΟΡ άδηϊ ὁοη 16 5ο]α- 

ζἰοπὶ Αἱ δοίάο βοϊουίοο ὁ αἱ βοϊΐαδο αἱ σϑιηθ 15» 

ὃ 24. --- -Τυαῦο απθϑῦθ οοϊποϊἄθηζθ 58. ΘΟ θυ θη0 ἴῃ πο 0 Θομρ]θῦο 1᾿ Θϑαύθζζᾶ 

461160. ἀοἰθυ πη παχίοηΐ οδ] ΟΠ θυ 6 η6. οΘ]οο]αθ, πποβύγαπο ΘΠΟΠΘ, ΡΘ 1 ααϑηΐο τΪ Ρ810, 

0Π6 18 ἐθουία βυοϊία π611ὰ ργοβθηῦθ Μοιηουῦῖα ποη ὃ ἔτορρο Ιοηΐδπα (8118 τϑαϊ ὰ 

(6116. 6056. 

Ῥοσίπο, [βὑϊψαῦο ΕἸβίοο 4611 Π.. ϊνουβι ἃ. Αρυ]]6, 1902. 

ὦ “Ν. σα... (4), ΤΥ, 200, 1896. Απομθ πὶ οἄδο ῥἱλι ἕϑνουθνοθ, πὶ απ 6110 οἷο 6116 βοϊασίομὶ 

Βδδιγο αἱ βοϊαῦο αἱ χτᾶτηθ ὃ ρ- 29,3. 105; βίοομὸ ρυθηᾶθπᾶο, οουπθ ἔμ 1] Οαγᾶδηϊ, ἀπ ὑπο αἱ 12 οἵα. 

αἱ Ἰαπρίιθχσο 6 1,6 οπι. αἱ ἀϊδταθίνο υἰβαϊύα γ τε 3,08. 109: ογὰ 11] Ε10 ἀϊ οοπέγοπίο οουθϊππανα δα 6580 00 

ἀ86}10 ἀἱ ῥ]αθίπο ἀϑαΐο π6}16 Ἀ]Όγ6 ΘΒΡΘυΊΘηΖθ, ῬῸῚ 1] αἀπᾶ]6 ὃ 7--Ξ 6,98. 10ὅ, 

ϑεπιε 11. Τομ. 1111. "μ 

τπρρῦ ςς ὦ ς σαυα 





ἘΠΕ ΞΘ ΓΖ ΣΤΥ 

ΡῈ, 

ΡΒΌΟΒΙΜΑ ΕΘΠΙ ΡΑΖΙ ΒΟΑΝΤῚ 

ΜΕΜΟΒΙΑ 

ῬΡῚ 

ΘΟἸΟΥΑΝΝῚ ΖΕΝΟ ΟἸΑΝΒΕΙΠΙ 

Αρρνονυαία ηοἰ Αἀιηπαησα ἀοὶ 15 Οἴμσηο 1902. 

[0 Κη ΒΒΗΤ Ρ6Ρ πιθΖΖὸ ἀ᾽ πὰ οἸοϊορία αἱ Ὀἰταρρονῦῦο ἱπῆηϊθθβιτηο (Οἶν, Πυϑιωις 

ἄἀο5 Οἠαγακίογδεϊκοη- Ῥυοδογν8. ΓΠγ πόαν Πἐἄνινα δοίἠοῖγον Π)ἱηιογιδίογν, “ ΜΠΟΡΘΙ μη ρ θη 

ον Μαΐῃ. Θ΄65611. ἴῃ. Ἠδιηθαῦρ,, ΜᾶνΖ 1886) μὰ αἀἰπιοπύλαῦο ὁη6 ααϑίαπαιθ. ΘΟ αἸΖΙΟη6 

ΔΙρ νου ἱπηροδῦα, 84 ἀπ [8] 46110 βρᾶχίο ἑοπαδιηθηῦα]θ [2], 51 Ῥιιὸ ΘΒ ΙΠ.616 τηϑαϊαπὺθ 

ππδ, βοιητηδ αἱ οοπάϊχίομΐ οδγαδυθν βυιοπθ. Οπἰηα] ὃ ρΟΒΒθ116 ΤΊΒοΙ σου 1] ργοδίοηια ἀοηἰὶ 

ϑραφῖ βοοαηέϊ; οἷο 1ὰ οοπάϊσίοπθ ἱπιροβύα δα ἀπὸ βρδχίο [8] αἱ βοδάϊβίασθ ρἱὰ οοπαϊ- 

ζἰοπΐ οαραὐἐου βυϊομθ δὶ ραὸ οβρυμιθΡθ τηϑαϊαηῦθ πηδ Βοιηπιδ αἱ σΟηἸΖίοη σαι θυ !- 

βύϊομο. Ῥοτὸ πὸ ρον αὐδηΐο πὰ ἰαὐθο 10 ὅση ΒΒην, πὸ Ρ61" ΑἸ ν] ̓νοῦ! ἤπονᾶ ΡῈ Ὀ]Π]οδ δ] 

ΠΟῚ 5] ριὸ οβθριίρο 1] ρτοδοῦθο αἱ ἀπθ οοηαϊσίοπί οδΡα θυ βυ 616 Δι Ια 016, ὉΠ ἩΉ)η6- 

γἹοαηϊθηΐο αϑϑθηηαΐε. 

ΤΙ ργόθίθιμδ 4651}1 βραχὶ βϑοδηδὶ ὃ βύαθο ὁομηρ] ϑυδηηθηῦθ Ρ͵50100 16] ὁ880 410116 τοῦθ 

4810 βοηῦβεει (ἢ), Π6] ὁᾶ8ο ἅ᾽ ἅπὸ βραζίο χαδίαπαὰθ 586. ΠΘ. ΟΟΟΙΡΒΙΌΠΟ, ΟἸδΡΘ ἴῸ 

ϑσηῦβεαν (ἢ), ἢ Ολδτβυνυονο (ἢ) δα ΠῚ Ριμεὶ (ἢ ἢ), ϑβϑριιθπᾶο 1 ργοάοῦθδο απὸ 

οοπαϊσίοπο οαγαύῥογ βύϊοα ἀν θἰυ Ρ αι Ρ6. δἰσιιηθ 5ΡρΘοἶ11 οοπαἸ σίοπὶ οαΡρα θυ βυϊοηθ; ἱΠῆπ 

Ροΐ ὃ 5ὐαίο ἀοδουτηϊπαῦο {1 ρυοδούξο ἀϊ ἄτι σοπάϊχίοπὶ οαταυ ον βύ!θΠ6 ἀρ ραν ͵Θ Π6] οᾶ50 

ἀθὶ ρίδῃὶ (ἐἾἢ 

(ΟἿ Φίο η-αἰηιοηϑιοναίοη, Το αἰ γοληοἰνογλρόη, 67 Γιἀαγποηέαϊονι Αηφαγονι τὐι86}685 Παιϊον8, " Μαΐμ. 

Αππδ]θη.,, 96, 1885. 6 Βοίέγαρ τι ΓΑρϊθηρσθοηιοίγῖο ἴηι ἢ ΠΟ ΜΘ δἱΟΉθηι, “ΜΙ ΘΙαπσοα. ον Μαίη. 

(1858]]. ἴῃ. Ἠδιιθυτρ ,. 1892. 

(ἢ) Αρισαλιϑοβεϊηινιησον, Γ᾽ ἰπθαγο Εν θοϊϊονίρον Τὶνιοηβίοη, “ Αοῦα Μαυπουλδθϊοα ;, ὃ, 1 86, 8ι 

(ἢ Νιώμονο αορῖὶ δριεῖ οι βοφαηο γὴδ᾽ γοέίο ἔην ὑθῖο ϑραδῖο αὐ ἡ αἰνηοηβἱογυῖ, “ ΒΘ. 611 Ἐ. Αοο. 

ἄρ] Τάποοὶ.., (4), ὅ, 1889. 

(Ὁ διὰ ργονίοηια ἀρρίὶ βραφῖ βθοαηῖ, “ Βρηᾶ, [80. Ποιαρατχᾶο.,, 1, 26, 1898; 27, 1894; 28, 1895. 

ΟΡ Ε΄ Ῥαματινι 6 α΄, 7. Οτλμβειαι, Ργοαοίίο αἱ ἅν οοναϊφονιὶ οαγα ον ϑέϊο]ο γοἰαὐϊνο αἱ ρἱανὲ 

αἱ τῶν ἱρογδραεῖο, " Ἀροαᾷ, Ἐὰν, 6110. Βοίθηζθ,, 86, 1900.-1901. 
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Βουνθηοιῃὶ αἹ ἄπο πούθνο!! [Ὁυ 1016. 46] ῬΙΒΕΙ, ὁΠ6 βδύθηπο ἴῃ ]ῦγο πηοο Ὀγθγο- 

τηϑηΐθ αἰπηοβίγαϊθ, 6 ἔθοθηο 80 5010 46] (8 ]0010 5: 0 ]100. 416110 ΒΟΉ ΒΕΒΤ, οομη]π- 

οἰθγὸ δα θϑρυίπηθρθ πηᾶ οΟΠάἸΖίοπθ οαγαὐ οι ϑύϊοα δΡ ᾿ τυ α ΘΙ Πη0ΖΖ0 α᾽απ ἀθύθυιηϊ- 

πϑηΐθ ἐουτηθῦο 48116 ραν !οο]αγ! οοπαἰ σίοηΐ, οἢ16 ᾿ἱπΠρΡΟΠΡΌΠΟ 8110 βρϑζίο [8] αἱ ὑρ]1 89 

πῇ ἀἄαῦο ϑραζίο ἴῃ πῇ ραπίο. θὰ αποϑύα [Ὀγη0 16 ἰοπάδιηθηΐαϊθ, οἱρο 18 ΡΙΒΟ] ΖΙΟΠΘ 

πατηθγῖοα 46] ρΡΟΌΙΘπηδ 6511 βρδζὶ βϑοδηῦ, 51 ἀθάμποομο ρ}6 8] οιπὶ πούθυοἹ ! ὑθογθιηϊ 

ΤΘΙαὐνι ἃ απθϑῦο ῬγΌΡ] θη. ΠΌΡΟ, Βθυ ϑηάοιηϊ αἱ αι θ 501 γἰβα Ὁ] 6 ἔβοθηο 80 αἱ 0 

ΒΡΘοΙΔ16. ΟΘ]Ο010 ΒΡ. 160, ἀατὸ 11 τηοᾶο αἱ ροῦθι' ὁοβύμι 8 16 ΤΌΡΙΊΟ]6 το] αὔϊνϑ ἃ 418]- 

5851 ργυοάούμο αἱ μὰ οοπαϊχίομὶ ον ον βθϊοθ, 6 ᾽πὶ ΡΠ ΘΟΙΓΘ 51 του θυΠΠ0. [6 

ῬΓΪΠΟΙΡΔΙΠ ογι016 αἱ ΘΟΗ ΒΒΗΤ 6 αἱ ΟΑΒΤΡΙΝυΟνΟ το] αὐὔϊνθ ἃ] πα ΠΊΘΓῸ ἀ6671 βραζῖ 5οά- 

ἀἰβίδοθηθ! ὃ οουῦθ ρδυυοο αν! οοπαἸΖίομ! ; ̓πῆπη 6 5] ὑσονθυὰ ππϑ ἔὈγΊη018. Θϑρ] οἰα γ6]8- 

ἀνα 81 φγοάούθο αἱ ριὶϊ σοπαϊΖίομ! οδυ αὐ θυ δύο. ΝΟΙ τηθάθβίπιο ὕθπιρο δἱ πιοβύγθι δ, 

ατι816 ΘΟΥΡΙΒροπάθηζδ νἱ 5 ὑτδ 11] ῬΓΟΌΙΘιηδ, 4651}1 βρᾶαχὶ βϑοϑηθ 6 ἰὼ ὑθουῦῖα 6110 

ἔπη Ζίομὶ βἰμηπηθύγ! ἢ 6. 46116 γϑάϊοὶ αἰ ἀπὸ ΘαϊαΖίοηθ. 

ἨΔ] ρδιδρυδῖο 2 Ῥοὶ 81 ἄθαάμοθ ὁΠ6 16 ριὰ πηρογύδην [ογπι016 ἤποτα ποῦθ 6 ὑαύίθ 

16. ποβῦγϑ ΤΊΟΘΡΌΠ6. ΠῸη αἀἱρθπάοπο 48] ρυὶποῖρίο 46118. ΘΟ βθι να Ζίοπθ 46] ΠΌΤΊΘΡῸ, ὑγϑΠη0 

606. ΡῈ. ἰὼ ἴογιποα αἱ ϑομαθθνὺ γοαύϊνα 8] ργυοάούνο ἀ᾽ ἀπὸ οοπαϊΖίοπθ οδΡα θυ βύϊοα, 

ΔΡΟΙΓΔΓα ΡΘΡ δὰ ΘΟΠΑΙΖΙΟηΘ ΑἹ αἰ ΠΊΘηΒΙΟη6 1. 
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ἘΙΒΟΙΌΖΙΟΝΕ ΏΕῚ. ῬΡΕΟΒΙΕΜΑ ῬΕΘῚΙ Κ5ῬΡΑΖῚ ΒΕΟΛΑΝΤΙ 

ΙΝΌΙΟΘΒᾺ 

1. -- ΕΟΥΙΒΟΙ6 6 θογθιὶ ἔοηἀδιμθηΐα]. 

Βδβύνίχιοπὶ τοὶ ῖνθ 11 σουηραυ 1Π1ὰ αἱ ἄπο οοπαϊσίομὶ οαγαὐἑθυιβυϊοθ ἱ πτλδ- ἢ 

Ῥιμιοβύγαχίομθ αἱ ἄπο πούθνο] ἔΌυ 1016 6] Ῥιβπὶ βθηχῶ Ἀ1 50. 46] ρυϊποῖρῖο 611 Θο- 

ΒΘΥΨΆΖΙΟΙΙΘ 46] ΠαμΠΘΤῸ. ἢ Ἂ ᾿ ἢ ᾿ : : ᾿ ὰ ς δ 4 

Ῥιχπηοβύγαχίομιθ αἱ ἄπιθ ΤΌΥΤΔ016. ΔαΒΙ ΠΥ. τ ; ῆ Ρ ἣ Ξ 

Ἑουμοϊα ἐοπαδπιθηΐαϊο το]αὐϊνα δα ἀπὰ ΘΟμ ΙΖ ΟΠ 6 ΤΣ δ εν τὰ ν « »» 

Ἐουτλοὶα ἄπδ]6 611 (0). --- {π|ὼ ποΐθνοϊθ οᾶβο ρδυϑίοοϊαγο 6 το] αὐϊν πα τ ΠΠΕΕ " 

ῬΘουθυηὶ σΘπΘΤ] τϑ]αῦϊνὶ 8116 οοπαϊσοπὶ οαταὐθθυ βῦϊοΠ6 ἦ ᾽ Ὃ ὃ ᾿: 

Ῥοβαϊίομιθ ἀ6116 οοπαϊχίουϊ ποραύννθ 6 46116 οομπαϊσίοπὶ οδηομῖοῃθ. δυλάϊειοαϊ οδηο- 

ὨΐΪΟμΘ 46] σγαρρο ς. τ ᾿ Ρ Ε Ἢ ῳ Ν Υ Ὲ π ἦ 

Βΐοοτοα αἱ ἐπι 1 σταρρὶ αἱ ἘΑΥΗΝ ΤΣ μάγον τὴν 5 μ Η Ξ ᾿ ᾿ ὰ - 

Π. -- Ρχοάούίο βἰμιπ!ίαπθο ἀϊ μὲὶ οοπαϊχίομϊ οαΥ αὐ  ἸΒ.Π6Π6, 

Ναονα ΘΟ ΖΙΟη6. 58] βρη οαΐο ἀ ἀπᾶ οομ αἰ σίοπθ οαταύῥουιϑύϊοα, Π]πβουΐω. --- Π6Ππὶ- 

φΖίομο αἱ δ᾽]οαπὶ βίταθο}} ορογαῦϊνὶ. : Ν ᾿ Α , ᾿ . Ρ ᾿- 

Τϑοσθιηδ ὁ ἔουσι οὶ Τοπαδτηθηΐα!ϊ γϑ]αὐϊνθ ΟΣ παοΥθ ΘΟη ΘΗ Ομΐ ᾿ ὰ 

Βοίδο «816 ἀϑρϑύϊο δὶ ραὸ οτὰ οομβίἄθγασθ 1] ῬΥΟΌΙΟ μηδ, (6611 ΒΡ :Ζῖ ἀδνετι ὁ Ῥεοδοίίο 

βἰσαα]ύαηθο αἱ ρἱὰ οοπαϊσίομὶ οαγα θυ βθϊομθ.. ᾿ ὃ » 

Οὐταθ 5ἱ Ῥόββοπο βθιηρ] ἤσασθ ἱ τἰβα] θαυ Ῥγθοθά θην ὃ ἰδ τἰθηα ον; ΠΣ Τ ἜΩΙ 

ἰπϑαϊία 4] Ῥιβει. Ἂ ὶ Ν Ε ὡ Ἶ ὡ Ν ἥ Ὲ » : Ρ' 

Νυϊηοτο ἀθρ]: βρϑρῖ [5] βοἸβίβοθηθ δὰ ἀπὰς οοπαϊσίομθ οαγα θυ βύϊοα, αὐ ἰτασία, 6. ἃ 

οοπαϊχίομΐ οαποηΐοηθ 48] σΥΌΡΡΟ ς, ΟΡραγΘ ἃ οοπαϊίοηΐ οΒ ΟΠ] 0η6. 416] οΎΠΡΡΟ σ. --- 

Ἐοττηοὶα Θβρ]ϊοῖδω το]αὐνω 8] ρτοδοίξο ἀϊ οἱϊι σομαϊσίοπί οαταὐθθυ βῦϊομθ. Β ᾿ 

4 

88 

] 
Ϊ 
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ἘΌΓΙΙΟΙ]Θ 6 ἰθούθιΐ ομαθιηθηΐα]. 

1, ΒορϑύγιΖιομὶ γϑ] αὔθ 8118. οοιι ρα 1 11{ὰ ἀϊ ἀπθ οομαϊίομ! οαγεςἐθεϑύϊομϑ. 

ΤΈΘΚΕΜΑ. --- Ζ)οἐέο [πὰ] ἰο 8ραφῖο ἠομααηιοημίαϊο, αὐηο]ιὸ ἴο οοηαϊαϊογιὶ οαγαίἐον δέϊοῖιο 

ἴύο: ἱ,..... ἄη,. 1 -Ἔ τῆ, πα Ξἰ9-ΞΠ}Ξ ει, οὐ ρε 55 πηϑτῃ -- 10) 

ϑέαμο ὁοηηρα δι, οἱοὺ αὐ γιο]νὸ οδἰϑέαπιο ἀερίὶ βρασὶ 

6880, ἃ ἨθΟθΒ8ΟΥΟ 6 8:{ΠΠ0Ἰθηηί6 οἶ,6 8[α 

80ἰα 8. αοορϊ ϑἰηυαγηοαηιοηίο αὐ 

ἤρξεῦς τ ὃς {2 ΞΞΞ ΟΣ Ἵν να, 8). 

Τηΐαθ1 59. ϑβίβῦθ ἀπ [816 βραζίο [5], θ580 ὑδρ]α 'ἴπ πὸ βρϑσίο [1] 19 βραζίο [αἡ 
4611, σοπάϊχίομθ (αρ, α1; ...» 4.) 6. ἴπ πὸ βρασίο [8---] ἴο βραχίο [η---ἶ --- λῇ] 4611 αἱύτα 
ΘΟΠαΙΖίοπθ (0 --- 8 --- ἢ,, Ἢ --- (8 --- 1) --- ἤ,. αν...) ἢ. ττ- 10}, ἀαἰπαϊ ααθϑεΐ ἀπθ Βρδιχὶ [1] 
θα [5 --- ἦ] 51 ὑδρ]]8η0. δ΄ πιθπὸ ἴῃ ἀπ ραπίο ὁ᾽6 ἄθνθ σίδοοιο ἰαῃΐο ἴπ [αῇ, ααδηΐο 
ἴπ [ἡ ----ὐ --- ἡ], αἷοδ Π6118. Ἰοτὸ ἰηὐουβθαίοηθ [α; --- ἰ --- ἢ.), ροὺ οαΐ βϑριθ ἦ, Ξα,- ἢ. 

ἴηγθοθ ἀϊ Ῥγονϑνρο 610 50π0 5 {Ποἰϑηθὶ 16 οοπάϊσίοηϊ οὐαὶ ὁπαποίαϊο, δὶ ἀπποϑίτοσὰ 
ἃ βθριθηΐθ ριΟροβίζίοηθ ρἰλ οοιηρ]οία: 

86. 80η0 8ο(α᾽βῥαίέο 16 γοϑίνοἰονιὶ Ἰι, ΞΞ 8, ---ἰ (1 --Ξ 0,1, ..., 5), σἱὴ 8ραπὴ δοααϊϑ αοονεϊ 
8 η)γγζξαγιθανιθηίθ αἴθ ἄπο ὁογμ ἀϊφίορὶ (8, ἃι1; ..., 8,}, (π----8---ἢ,, ῃ---(Ἕ8---1)---ἢ, 1, ..., ἢ-- 80) 

ὯΝ 
ἠογυθώηο τρια ναγἱοίὰ αὐ αἰιγιθγιϑίονιο Σ (8, ---,-- ἢ). 

ἔξξῦ 

ΘΙ σσΟη6. αθδύδ ῬΓΟΡΟΒΙ ΖίοΠμΘ ὃ γϑιξι ΡῸΡ 8 τ 1, βδγὰ Ῥὰ ὕδ]6 αυδίππαιιθ βἰϑ 
ΤΪΗΥΘΡΟ 8, 56, βαρροδύα γϑἃ ΡΘ᾽ 8 τες ἐ, ἀἰπηοβίμουθηιο οὁμ6 ἴὸ ὃ Ῥὰγ6 Ῥθ δξξέ- 1. 
ῬΘΡΟΪὸ οββθυνίθηηο 6Π}6 Ορηιμιο 4661] βραζὶ [{ -[- 1] βοἀαϊδίαοοπεί 8116 ἄπο οοπάϊσίομὶ 
(ἀν η ον Τα ἢ); ἐν Ξ Ξ ἢ Ξε χε , ἀπ Ξε ιν...) 7,.--ς ἢ} 51 οὐδίθηϑ ἀπδ βοῖα γοϊίδ, 
ΟΟΠῚΘ ΒΡ. Ζίο ὁΟηρὶ πρϑηΐθ ἀπ [{] βοδαϊβέβοθηθο 8110 ἄπ οοπαϊσίοηὶ {πὲ 1 πε ἢ 
(ν᾽ -- 

᾽ 
δε ἢ τ (ΞΞ 2 - τρανὸ ΞΞΊΩ) δ᾽ δὰ Ῥαηΐο 0110 οἴϑοθ 6110 βρϑζίο 

ἴα, ει ---ε --Ἱ --- ἤμμ] ἰαθογβοχίοπο 46110 βραξίο [ἀμ] Θ0110 βραζίο [ἡ -- ἰ ----ἴ -- ἅμ]; 
ῬϑΡομὸ Ρ6} 16 ἱροῦθβὶ ἰαὐξθ θϑίβύοπο απθϑίο ΒΡΘΖΙΟ [{] 6 10 βρϑζῖο [αἱ..--ἐ---Ἰ---ἡ,μ], 6 
ἱπ0 1016 ῬΘΡοὸ τὰ ραπίο ρϑηθγίοο αἱ ααθδῦο Βρδιζίο ποῃ βἼδοθ 8 πθϑβίηο 4661] βραχὶ [{]. 
Ῥοϊομὸ ἱ ραπθϊ 6110 βραξῖο [6,1 --- --- 1 --- ἤ,.] 50πῸ ούτε. 9611 βρασὶ [{] 

- 5 . . . ἣν . - . χ τὸς » ΟΓϑ ΘΟΠΒΙ ἀοΡ δ ον μη8 πο ρον 16 ἱροίθϑδὶ ἕαύθθ πᾶ ναγίοία αἱ ἀἰπηθηβίοπο Σ (α,---",---ἢ, 
ἴξξο 

51. ΘΟ πο] 486. 66 18 ῥγοροβίζίοηθ οπιποίαία ὃ νϑῦὰ ὉΠΟΠΘ ῬΘΡ 8 ξξέ-Ε1, 6 αυϊπάϊ αυδ- 
Ἰαπαπθ βἷϑ 1᾿1ηῦθνο 8. 



σι ΒΙΒΟΙΌΖΙΟΝΕ 9ΕῚ, ΡΗΕΟΒΙΈΜΑ ΘΕΟῚ 5ΡΑΖῚ ΒΕΈΘΑΝΤΙ Τ78 

2. - Ῥἰπιοθίγαζιομθ αἱ ἀπο ποΐθνοὶ! ἔου 1010 461] ῬΙΒΕῚ 5θῆζΖθ ἔδυ πι80 46] 
Ῥυϊποῖρίο ἀ6118. σομ βου ναζίοηθ 46] ΠῸΠΙΘΙΌ. 

ΟοΙη8 81 ὃ ἰαὐῦο απ Βοργδῶ οοβὶ ἴῃ ὑαὐίο 1] ργθβϑθηῦθ ἰθνοτο ἱπα! ΠΘΥΘΙΩΟ 5ΘΠΡΓΘ 

008. [Ὁ] ἰο ϑρϑζίο ἑοπαδιπθηΐα!θ, ὑγαηπθ απϑηο ΠΟ 5] δνγθγύδ Θϑρ! οἰ ϑιηθηΐθ 1] οοη- 
ὑρᾶσῖο. Ῥοὺ Ῥγονυϊ δὰ ὁοη σείθ; 71), ονϑ 1:3. Ξηι--- 8, ἸΠα ] Πθυθιηο 1ὰ Θοπαϊσίοπθ οατγδῦ- 

ὑθυϊβύϊοα, (0) ---- 8 ---- ἢ, η1 ---- (8 --- 1), ...» 7. ---- 1, 2.) ἱπηροβῦδ, διἃ ἀηῃ [8] ἀ6110 ϑραχίο [72], 1] 

ἀ816 ἀρραγθίθηθ 8110 βραζίο [οπάβιηηθηθα!θ [3]; 6 60Π ςμίϑ; 51), ον 1:53..:535-Ἐ 1, Ἰὰ 

ΘΟΠΑΙΖΙΟΠΘ 

(μι -- 8 --ἰ, τὴ ---- 8,......,. Ὧι --- (8 --- ᾧ -ἰ-.:2), ηι ---- (8 ---- 1), ...,.ὄ γι. ---- 1, η). 

Θαυδηᾶο [γ] οοἰποῖάθ ὁοπ [4] 6 ποὴ νἱὶ ὃ διηδὶρ α, τἰθροῦνο 8116 ἀϊπηθηβίοπθ ἄ6110 
ΒΡΆΖΙΟ [8], ἴπνθοθ αἱ σεί(ϑ; 9) 6 ςμίϑ; 3) Ῥούγθῃιο βου Υ8. 5ΘΙ] ΡΠ] οΟΘπθηΐθ ὅσ. 6 ς,.- Νοη 

ΟΟΘΟΡΓΘ ΟΒΘΡΨ ΓΘ. Οἢ6. σε(ϑ; Ὁ) 6. ςμί(ρ ---- 8.--- 1:2) 5000. 416 51η}00]1 αἱ οοπάϊσίοπθ ἄπ8}1 
ἔτα Ἰογο. 

Ῥοπθηᾶο οΡϑ ἤ ΞΞΞ ἢ ---- 8----ἰρ, γ᾽ ΞΞΞ ἢ -- 1 τἱβρουυνϑιημθηῦθ Π6116 ἔΌγ 1016 (4,}) 6 (Β,.) 

4611 οἱὰ οἰξαύα, Νούα 115 46] ῬΙΒΕῚΙ, 81 ροὐγὰ βουΐνϑιθ: 

( (σοί δι; ᾿., ἡ) σὲ ΞΞ Σ ίσυ τ΄ ζου ἐᾶι -ἶν πὰ ὃρε-ττῃ[}Ἅ 

ΟΥ̓Θ 16 ἐ 80η0 ἰθραίθ 48116 ὑϑ᾽ ΒΖΙ Ομ 

() ΟΞ Ξαρ, 0Ξὴ, Ξα; --- αὐ -- ἴ,...., 03}, Ξα, --- α,.1--τῖ; ἴ9 - ἢ τΈ ...-Ὲ ἴρ ΞΞ ἃ; 

(ἢ (αν, αι; ....). δι) ζα Ξξ- Σι(αρ --- ἦρ,γ. αλ --- ὧχ, ...57 ὕ, πῃ, 

ΟΥ̓Θ ἴθ ὁ βοἀαϊδέθπο 4116 τ] αΖίοηὶ 

6) δε, λει, ἀπ πὴ τ προ τ μολεῖν 

ΟὐμγΊθΠ6. ΟΒΒΘΡΥΔΙ6 Οἢ6. αἰιθϑῦθ [ὈΓΊΔ0]6 51 ρούγθοθουο ἀθάσνγθ 1᾿ππὸ 4811 ΔΙ γδ 

ἔδοθηᾶο 80. ἅ6118 Ἰορρο αἱ ἀπαὰ; ἱπο]γθ μ6 11 (Π) 16. τϑϑύυϊ σίου (1) βοπὸ [811 ἄδ 

ΘΒοΙάθγθ ἰἴΘ οοπαϊίοηϊ ον αὐ θυ βυϊοη 6 {ΠΌΘΟΥ ΊΘ, τηθπύγθ Π611 (1) 51 ἄθθθοπο ὑορ]θυθ 
11 οοπαϊίοηϊ. 

18 ἔουτηοϊα (1) ἔὰ ὑγοναῦα ἀ8] ῬΊΒΕῚ ἔμοθηᾶο 180 46] ρυϊποίρῖο 6118. ΘΟ βου ζίοη0 

419] Ὠυππηθρο, 1᾿Ιγα ἔπ ἀθαούνα, ἀδ, αιοθϑύδ ρ61" τη6ΖΖὸ (6118. ΤΟγτπο]α 

ΝΣ 

() (αρ, αἹν «εν ΧΩ ἘΠ 57 ἄ,)-Ξξ Σ(---1)" αρ,α;»...»ὔ, οὐφαῆςκα- [5--,ὴνᾶ, ἡσ,(5-|.1-τ,αἉ,.ι ἡ, 

ονΘ ὃ γ΄ τα. " - 1, 850 ας.., 5. 8 - 1, οϑα ἴηνϑοθ γ΄ «- γ - 1, 80 ας, «-.5-Εἰ, οἱοὸ τ΄ ὃ 1] 

ἸΏΔΒΒΙΤΊΟ ἰΠὐΘ᾽Ὸ ΠῊΪΠΟΡΘ Ο πρτι8]9 84 γ᾽ -ἰ[- 1 Ρ6 ουϊ σι(8 -[ 1 ---ὶ, ὅ. μι. ὃ πο ἀϊνθηΐα 

Ῥυνο αἰ βθηβο; ααἱΐ ροὶ, οοτιθ ἴῃ ὑαύδο 11] ρατδργαῖο, [ἃ ΒΌθυΡα βοργα πᾶ πιΘα ΘΒ ΠΊ8 

Ἰοδέθνα, ἰπ ἅπιθ ὁ ρἷϊι βαρ 0}} ἀπ ρηοάοῦδο δἰρηίῆοα οἷ 1 βρδζίο ταρργϑβοπίαϊο ἀδ 

486118. Ἰούθονα ὃ 11 τηϑάοϑίπιο ἴῃ ὑαυϊ αποὶ βίπιθο!. Θαθϑίδ ἔογηιοὶα, (8) ὃ βὐαύα ἀϊπιο- 
βύγαξα 48] Ριβεὶ (οἴν. Νοίβ 11) ρθὺ τηθζζο ἀΐ οομπβί ἀϑιασίοπὶ βϑοπιθύυοηθ βθηζα [Ὁ 

80. 416] ρυϊποῖρῖο ἀ6 118 σοηβουνδΖίοηθ 46] ΠΌΠΊΘΙΟ. 
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Οτϑ 51 ἀϊπηοβίγογδπμο ἴθ ἔογιηοίο (1), (ΠῚ Δρρ!Ποαπᾶο, ποη 11 ρυϊποῖρίο 4611. ὁοη- 

ΒΟΓΨΘΖΙΟΠΘ 416] ΠΌΠΙΘΙΌ, πιϑι 1] οαΙοοῖο βἰ πη Ο]160 ὑθηθηᾶο οοπῦο αἱ απθϑύδ ἴον πιοα (8) 

6. ἄθ11ὦ. ἔογιποῖα ἀϊ Βομαθονῦ, οἰθ ἀὰ 11 ργοάοῦθο ἀ᾽ τπὰ οοπαϊσίοπο οδνὐξογ βύϊοο, ἃγθ1- 

ὑγαυῖα Ῥ61 ἴὰ ΘΟΠΙΖΙΟΠΘ. 5ΘΙΏΡ]166 σ!. 

Βισοοιηθ 16 (Π, (1) μι ᾧ Ξξξ 1 5] τἱάποομο 8118. ἕογιμοὶα αἱ Θομαθοτὺ οτγα ποιηϊπαῦθ, 

86. ἀϊπηοβίσογθμιο οπ6 16 (1), (1) βοπὸ νϑύθ ρὸν ὁ ξξε υ -ἰ-1, απδηᾷο βίδπο βιρροβίθ [81 

Ρο: ᾧΞ.», βαγὰ ργοναῖο ὁΠ6 νίρΌπο ἴπ ἀσϑ]θηαιθ. οᾶ80; Θ Ρ61 [8011 8). απθϑύδ αἰτηο- 

βύγαζίομθ 5] θοτηϊποῖθτδ ἃ ῬΓΟΥΘΓΘ ΟΠ6 ἴῃ [811 ἱρούθϑὶ 5Β0η0 νϑυϊποαύθ ρὸν ἔξξε υ - 1 

16 βθριιθηῦὶ ΓΘ] ΖΙΟΗΪ : 

ἀπεταϊηξ, 

() σκί(ε; γι) δε ες (0: σν. τ(ἐ; 7) ς,(ἐ: πὸ} 
Ἷ 

ΟΥ̓́Θ 511 βρδσὶ [7] Δρρδυθθηροηο 8110 βραχίο ἰοπάδιηθηία!θ [η] 6 ἄονθ ὃ ὁ 58; 

6) ἐν ον ΡΣ Υ 8), ἘΞΞ 

ξεξ (ἀν. ἀτν «ὐὐᾶμι ἄρ γσ,ίϑιςς δ» ἄρ ΞΡ (ον ἀπο αἶαν α,-πλ ἡ σὲ τίθ; αν,..---.1}. 

(6) τα νι ΟΣ (9. ,}.5ΞΞ 

ΞΞ: (05. 1.7 «ὦ, ὥλξα; αὐ ορ(8: 5 Ἐπ τ 5) (ἀν ἡ με Ὅν 3 1) ο εχίθ5:-: 1: ὦ. ἢ; 

ΟΥ̓́Θ 51 ἄθνοπο ϑϑβοϊμθγθ 1 ὑθυτηῖη] οοηὐθηθηθὶ 1 ΒΙΠ]Ο]1 ὈΥΪΝῚ Αἱ 56Πη80. 

56 ὃ ἐξσ, ὕθποπᾶο οοῃΐο 46116 (ἢ), (1) ρϑν ἀιξυ, δὶ ἀθάποομο 16 βθριαθηθὶ γί οηΐ: 

σεμίέ; γι) Ξξξ σ᾿ (ἐ; 91) ςι({; 77) ---- (γι 

(-- 1)0ν --- ἐ --- σ, τὲ τ ἔ, τ ---- ( ---- 3), ..., 21) Ξξξ (-- 1) σ᾿. α(έ; 7) ςο(; 7) -1- 

-Ὲ (μι ----ἰ τον - 1, γι ---- ἔς, τ ---- (ἐ ---- 1), τη --- (ἐ --- 8), ..., 91). 

ἐ---  , Ὧν ---- ἑ, ηῖ --- ({ ---- 2), ..., 21}} 

(-- 1)" (κ -- ὁ --- ἃ, την --τ- ἐν, ..., ἦν τ Ἐν ττ- ῖ, ην --- ἐ -Ἐ ν -ἰ 1, ..., 3) ξξξ 

ΞΞ (-- 1)" στ(ἐ; γῆς, ({; 71) -{- (--- 1)ς, μι(; γ); 

8, ουἱ δἀάι᾽χίοπθηᾶο ΤΠΘΙΉΡΓΟ ἃ ΠΠΘΙΙΡΙῸ 51 ὑγ88 ἴα ἤουπηο]α. (4) ρον ἀ ξεν -Ἐ 1. Απδ- 

Ἰορϑιηθηΐθ 586 ὃ ἐν, ϑἀἀίχίοπαπαο 16. ῬΡπ6 ὁ ΤΟΙ ΖίοηἹ ρυθοθάθη ἃ αὐθδι᾽ αἰῦγᾶ 

(--- 1) (νι --- τ --- 1, γι ---- ἐ, ..., ην. τττ- ἃ, τη ----- 1) τεῷ (--- 1) σ,. «(ἐ; πὴ) ςμι(ἐ; 72), 

51 οὐϊογγὰ 16 (4) ρον ἔ ξξε νυ -Ἐ 1. 

ΟΥϑ Ρ6 1 ααθϑύα ΤὈγιηο]α (4) νϑίὶθ: 

(αν, αι; ...,)ὄ δὴ) σειει(έ; αι) --- (ἀρ, 1» .... ἅμα» αὐ σ ει (6 ---- 1; ὧι.) Ξξξ 
ἐπξειαίη(» 1,61) 

ΞΕΣ (---1 (α0,α;; ...,α )σ, ει. (ὑαη)ς ({; α))----(αρνα:,....ὅ., αρ)᾽,.ι.. ε({--Ἱ ;;. ἡ ςι({---Ἱ;;..)], 
ἐξξὶ 

ἄονθ Π6] οὔϑο αἱ ἐξξγ τηϑποδ 11 ὑθι πη] 6 

(αυ; λα ε τατνΣ μὲ αι) σ,ε( --Ἰ; ,-..) ζςμει (ἐ πε ἢ α,.α); 

Ῥϑγομὸ ρυῖνο αἱ 56η80. 



-« ΒΙΒΟΙΌΖΙΟΝΕ ΘΕῚ, ῬΕΟΒΙΈΜΑ ῬΕΘῚΙ ΒΡΑΖῚ ΒΕΟΑΝΤΙ Ἐ72 

ϑαρροβίθ νϑυϑ 16 (5), (6) ρον ᾧ Ξ 5 (1 οι ονϊἀθηθθιηθηῦθ ὃ ἰθοῖΐο, ρϑυομὸ 8] 50πῸὸ 

ΒαΡροβύθ ὕδ]1 16 ἕουτιο]θ (Π), (Π) Ῥθὺ ἃ ΞΞ γ), 11 ὑθυτηῖηθ ἔτ [1] 46118. βοτηπιδίου δ, ρυθ- 

οϑαθηΐθ ἀϊνθηΐδ: 

ἱουγαιτι ὦ, πῶ ΠΕ Προ ΠΣ 

ἜΑ αν ΙΩΣΣν π|535 1) Ἐν (ΕῚ ἀ ΞΕ τ 5: 1}, ἢ: 
αὐϑηᾶο 518. ὁ ΞΞ τηϊη(ν᾽, ἐ). Τϑηθηᾶο οοηΐο αἱ ααθϑῦο ἰδ ἔὈυ 0] αἱ βορτδ δὶ ριᾳὸ βου ῖνϑυο: 

1) (αν, 1» .... 0) σιμ (ἐ; ὧι) ---- (ἄον α1ν ..., ἅμα σῇ σ,μ( --- 1; ὦ...) -- 

Ἰορ ἐς δ 3 ἀρ ε β σαί ὙΠ ΞΞΙ 3}. Ξεξ 

ΞΞ {-:-ὄ 1)};{{ὅ0ν αὐ»... δ)ς, αὐ; δῃ -- (ἄρ᾽ 1, ..., ἀμα, ἀῤςια --Ξ 1: ἢ 3: 

ἘΞ (ἀν᾽ ιν ὦ το, ας τς {{ 915. Ὁ; 

860 ὃ ἐξ» γ; οὐ ἰῆνθοθ: 

(7) (αν, α.;, . » ἄρ σ,μίό; 4) ---- (αν, 1» ...» ἅμα, αὐ σ,εὐ( --- ἴ ; ἃ.) - 

2εσ απο πα ἄξεις ἀν 5 ὙΠ τ Ξῶ Ἐ ΞΞΞῸ 

80 ὃ ἐξ γ, ρϑγομῃὸ [ϑοθηο ἢ ΒΘΙΏΡ]166 ΤϑΡΊΟΠϑΙηθηΐο ΘΘοΟΙ ΘΟ 60 51] Τ]ΘΟΠΟΘ06. Βα ΡΙζο 

((ρ, α1; ...» δ) ςεαἱέ; ὧι) ---- (ἀρ, α1» ...γ Ζι.1», ὧι ττ- 1)ς,(ἐ ---Τ; ΠΣ ἘΞΑ Σ 

Θυϊπαϊ 48116. ἔοσιηο!ο (7), (77) ΡῸΓ ὁ Ξε 8. δὶ τίοανδ ἱπύδηθο οἢθ, 86 ὃ 8.» 7, [6 (8) 

ὃ γογϑ Ρ61 ἔξξ υ-Ἐ1, αυδπᾶο ἴῃ [819 Ἰρούθϑίὶ 10 βῖδι ρᾳγβ ἴδ (6) ; 59 ἰῆνϑοϑ ὃ 8:37 18 (5), 

ῬΌΓΘ ΡῈΡ ὅ ξξ γ -Ἐ 1, ὃ βθῃζ᾽ δἰ ὑτὸ νονϊποθύδ; (18. ἕοστλοϊα (6) ἴῃ [8] οᾶβο ποη ρυὸ 651- 

βῦθυθ, βϑυομὸ βαγΘ 06 ργῖνα αἱ 56η80, ΟΡΡαΓΘ 51 στἱάποθ 8116. πούδ ΓΘ Ζίοη6 

(αυ;. α;,» ..., ἄς) ς, ει (8; ἀ}) ---- (05) α1» .... ἃ,..., ας --- ἈΡ ς ΙοΝ. - ἘΣ ἀρ Ἶξξε 0). 

Οὐποϊ πάθη ο ΠΟ ΤΠ η6 ἰύγΟ ὁΠ6. ἃ ργονδγθ ἴἃ νϑ] αἰ δὰ 4618 (6) ρον ἔξξευ -ΕἸ. 

[4118 ἕοντηοὶα (3) 51 ἐγδθ: 

(αν, ὦ» -... Φῃ) ς,α(έ; ἄι) ---- (ἄρ, α1; ...» ὥι..» αὐ ςκμι ({ ---- 1; ἄμ) ξξξ 

ΞΞ Σ;(-- 7: [(ωρ, (17. 50) ἅμ, αι ΕἸ τοῦ γ κηὴ} αἰ)ς,: μτίξέ --ὖ; αι. ὃ σι( -|-.2 3 Ὁ) ἄμιν ἢ μνκτὸ 

-- (ἀρ, 1» ..., ζ,... .7) ἄμεινον) ὧῇ ςρμιε{ τ 1 ---- ἐν ἄ,.... ἡ σ  (( ---- ἐ; ἃ,.], 

ἄονθ 18. Βοπιπιδίουία, ὃ οϑύθϑϑι ἃ ὑπθοϊ 1 νϑ]ονὶ αἱ ὁ ἀδ 1 δὰ γ-{- 1, ϑβοϊπάθπηᾶο ρϑγὸ ἱ 

Ὀθυτπΐ ΟΠ ΟΠ ΘΩΡΌΠΟ 5|120 011 ραῖνὶ αἱ 5680. 

89 ὃ 1Ξ ἐΞ 7 6 86 1 β'πη0}1 σι (ἔ -Ἐ- 1 ---ὐ; ἀμ.) σι(ἔ τ ὑ; ἅμ ποῃ βόπὸ ῥεῖν! 

αἱ βθῆβο, δρριοαπάο ἴα (5) 6 (6) ρον ἅ Ξ 5 (1 ομθ ὃ Ἰϑοῖδο, οοτὴθ εἰ ὃ ἀθίϊο 5008), 
γα ]6 18 βϑριιθηΐθ τΘΙ ΖΙΟΠΘ: 

(8) (αν, α1» ...γ αν) ς,α- «(6 --- ὁ; ὦ, ἡ σι( -Ἐ 1 --- ἐ; ἅιμ. ἡ τ-ς 

ἘΣ (αν; Ογν7. «τὸν αὴ ς,μ- (ἐ πιο τοῦ ἅμα ἡ σι πεφολι ἅ. ΞΞ 

ΞΞ (αν, α;, ...» ἅμ» πεν ταν ς,α-ε( ---- ἐ; α,. ἡ σ, χ(έ - 1 -- ὁ; αμιια-- ἢ) ΕΣ 

Ἔ (αὐγο ἐαμενος, ἀρος-π- Ἂν νον, αρὶς, (ἐ-ι . τες; ὥρμα ἡ σι ({{Ξ ἀγα, ΞΞΕΙη, 

ϑξειε 11. Τομ. 11. ὃς 
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Οαϊπα! 56 ὃ α,., Ξ ἐ - 1, ἐθηθηᾶο οοηΐο αἱ απθϑύδ [ΟΡ ΠΟΪα ΡΘΓ ὁ 

αἹ βορὰ ἀϊνθηίΐδ: 

",. Ιὰ Του. 18 

(9) (αργα,ν...γζ)ς, ει(έ;Κ))----(αργα.ν...»- αναρ)ς» ι{{---1 ἃ, κ)--- (αν γα1ν...γ,ζ,...,α;----Ἰ)ς (ἐ---Ἰ;ὰ,, 1)ΞΞΞ 

ΞΞ (ΞΔ }{ἀ05 δι...) δ σε (ὁ - Ὁ; ὦν, 2) 5:5 (ἀν 11... ἀ)ισρεν {{{Ξ:35:.5:..Ὁ} Τῦβι, γ):::- 

παι ἀν νον ἀ 9 ΠΥ ἀν ΞΕΙΝ: 

ἄονθ ρογὸ ααἱ, ΘοΠ16 Ιίτουθ, ὈΙβορηδ Θβοϊ πᾶθγθ 1 θυ ηὶ ὁοηύθηθηῦ: 5: Π1Ρ00}1 ΡΥΙΝΙ 

ΑἸ 56η80. 

ΝΟ] Ἰροῦθϑὶ α,...«{- 1, ἀούθο γ΄ 1] τλϑββίπηο 8106 αἱ ὁ Ρ6. οαἱὶ 51 μ8 ἀνι-.Ξ -Ἐ 1, 

80 ὃ ὦ. »«ἐ, 8]Π1ογα 6118. Του π]ο]α ἀϊ βορῦὰ Δρρ]]οδη4ο 1ὰ (8) ρϑὺ ἐξ: γ' ---᾿ 94 οββθι- 

γϑηο 606 51 Π8 

(αρ, 1, ...γ αὐ) ς,... »({ --- τ΄; ἄμοἡ σν(ἐ -Ὲ 1 -- τ΄; ἄμε...) τ- 

ΞΥΠ αινν ἀ ε, [} τ: ἘΞ ἘΣ έν: ᾿Ἰγξξξεῦς 

51 0γὙ86: 

(9) (συ, σ:; ...,) δ) ς,α 6; δ) -- συν ὅν. ἄτα ἄς, τ 1 2} 

[07 Δ15..ἷ ἜΗΝ Ξυυ)ε  ΡΟ ) ΞΞΟῚ 

86 ἴηγθοθ ὦ,» Ξε ὁ 51] ρϑυνίθπο 8. απθϑύδ, πηθαθβίτηδ ἔοσ οὶ (9) ὑθπθηο οοηΐο 4611 (8) 

ΡΟ αθιϊ 1 νϑίουὶ αἱ ὁ, ἄονγϑ ὃ ὁΞΞ γ΄, ρϑιομβὸ ἄορο ἃνϑὺ ἰδίΐο 16 5011086 τἱἀυσίοηὶ 

τἴπηδηθ 11 ἰθυτηπ0 

(ἀρ, α᾽; .... αὶ ς,.-τἰΡῬ -α γ' -τ 1; ἄμ ν ) σ, (ἐ -- γἱ; ἘΣ ΞΘ 

ῬΓΙνΟ Αἱ 56η80, ποη ρούθῃδο θβ86 0 α,..» --- ἰ 5 ἡ, 

Οτδ 88 ὃ ὦ... ἐ- 1, δρρ!οδηᾶο 4116 ἔογυηοὶα (9) τἰϑρου ναιηθηῦο 18 (7) ο ἴα (77), 

ΒΘΟΟΠαΟ οἷ ὃ ἐ-- " »ΊΥ Ορρυγθ ἐ--- συ Ξ 7, 6 61] Ἰρούθϑι αἍ-.». «ἐ-Ἐ 1 τυἱοοσάδπαο 18 

ουτηοϊα (9), 51 ἀθάμοο : 

(10) (αν, ατν,...0) αὴ ς,; τ; δὴ τς (αν; αι, ᾿ τ ΤΩ Ἐν αὴς, μι (; Ξε; ἅι ἡ) οὐ 

Ξοῦ (δὲ, δὰ». ὦ,.ἃ., αἱ -1ὴς; {{-:Ξ5 1.;.δ.}) ΞΞ 

Ξξξ (αο, ὧ1ν....7 ..- τ... ,γ.... δὔδ)ς, {δ τον; ὦ) ---- (ἀργῶχ5.... Φμ.,...χγαν νρ.νγαρς, εα{{ττοῦ. -- 1; ,.,...)-τ 

--- (χ0, 1; ..., ἄμ... ἅμ -ττ 1... αὴς,( -- 7 --- 1; ἃ,.,,..)ὺ, 

ἅονθ ὃ α.., Σὲ -Ἐ1 ὁ ὁ --- γ τ; ὀρρυϊο: 

(07 (αο; αν...) δὴ πΑΣΉ 7) ων (αν; ΡΉΧΤΣ ΔΡ ΞεΙΝ αἰ) ς,, ι( ΕΞ" ἄμ.) πος 

--(ἀο, α1» .... ἅμ, αἱ --- 1) ς,ρ(ἐ -- 1; ἄμ) ΞΞ0, 

αὐϑηο ΠΟ 51 ἢϑ' πη] ϑηθαμηθηΐθ α,., Σ ἐ- 1 ὁ ἐ--- γ} 7. 

Ουπα] ἱπαϊοθηο Θ0η 9 1168] ΠΙΙΠΊΘΙῸ ἰηΐθυο Ῥ61 οαἱϊ 51 ὃδ (ρ-Ἐ- 2)»3:3:»(}»- 1)» 

6. 60η 5 11 ΠΙΒΒΒΙΠῚΟ ΠΠΠΠΘΙῸ ἰηΐθ Ὁ ᾧ, ΠΟ ΠΙΒΡῬΊΟΥΘ αἱ }, ὍΘ’ ουϊ ὃ α,..,.ὄ Ξ5-Εἰ, 

ΒΡΡΙΙοᾶπαο ,᾽ νοδθ ἴα ἕοστηοὶα (10) 5ἱ οὐδίθπθ: 
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(ὑυθ ηυδὴςΣ θιαε. (ἀρραίλν ἀλι αῇ εἰπε (65. 7 ἘΞ ὡς οἱ, Ὁ αὐηνσ  (  Ξ τα, 5:53 
» ἜΞΟΣ ἽΝ ΑΣ ἃ ΞΞΞ (ας, αἱ, .... ἀρ νε-α» ἂρ μενον αρ)ς,μ(ϑ --- Κ᾽; α,.»».) ---- 

εἴ τ ἐγ 
νη (αρ, Ο1γ....5γ Οἷς. ον...) Οἷς ρὴγγ “νὸν αὴ ἘΠ 19 Ὁ) 7  ς ΞΘ ρας τ 

-Ξ (40... ἀιρέ... πτίλον τι ποῖ ΡῈ τ αΞ 

9. ἀυ]η6] ΡΘΡ 1] ΒΘοοη 0 τηθηΊ 10 Αἱ ᾳαθδίδ ΘΙ ΖίΟηΘ, Θββθηο βοααἰδίμἐθβ 16 τϑϑυυ  Ζίοηὶ 
ῬΘΙ 1 ΔΡΡΙΠοδζίοπθ 6118. (104), 51 ὁοποϊαθ ομ6. 8580 6 αἱ ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΏΖϑ, 1] ὈΙ]Π1Ο ΤΠΘΙ] ΤῸ 
ΒΟΩῸ ΔΘ οαμηθηῦθ Π1]]1. 

ΟῚ ὃ σοπιρ!θίδιμθηΐθ ργοναία [ὼ νὰ 46116 ΤΟΤΊ 016 (4), (6), (6) ΡοΡ ἀπ» -ΕἹ, 
Ἠ6]} Ἰρούθϑί 9116 βίδῃο γ8 16. ρθὶ ᾧ -Ξ γα 16 (ἢ, (1). 

ἈὈῚ αἱ 51 ἀϑάποθ ροὶ ομθ 16 (Π), (1 βϑοπὸ νϑῖθ ΡΥ ἔξξ υ-" 1, ἀυδίππαπθ αἷδ ἰδ 
ΘΟΠαϊ χίομθ οαγα θυ βύϊοα (ἀρ, αι, ...» α.), Ῥουομὸ ἴῃ ῬΓΪΠΙΟ ἸὰορῸ 80πὸ δυ]Ἱϑθηξθιηθηξθ 
γουβοαΐθ, 80 ἀξεευ - ΕἼ οᾶ 85---τῦ, 6 ροὶ ρϑιοῃὸ, νϑὶθπάοοὶ 46116 (6), (6) ροὺ ἔξξξ -ΕἸ, 
51 {γ86 δι 1ο 68. 16] οδϑοὸ Αἱ ᾧ --. υ- 1 16 (ἢ, (1), βαρροβίθ νϑῦθ ρὸ ἴο βϑρϑζῖο 
[5] ΞΞ [8], βοπὸ ἀϊ ὀοπβϑθριθηζδα ΡῈ" γ616 ΡΘ1 ἴο βρδζίο [8] ΞΞ [8 -- 1]. 

8. -- ιπιοδίγαζίομθ αἱ ἀλθ ἔουπιοὶθ ααβὶ ἰδ υῖθ. 
ΒΙσοΟπηΘ. αα] 6. 6] βθρυΐο, ϑϑοϊπάθηδο ἱ ραγδρυδῆ ὅ ὁ 13, δοῃβὶ ἀθυοΡΘ ΠΟ ΒΘΙΏΡΓΘ 

ΘΟΠαΙΖΙΟΗΙ οδτα ον δ! 6Π.6 ἱπηροϑύθ 8Ρ11] βρᾶζὶ [8] 6110 ΒΡ .ΖΙο Τοπαδηηθηΐα!ο [5], ἴπνθοθ 
αἱ σ,(5: 9) ὁ ς,(5; 5), Βθοοπἄο {6110 616 βὶ ὃ ἀϑῥΐο ΒΟΡΓΆ, 51 Ῥούγὰ, ΒΟΡΊ ΘΙ6. ΒΘΙΏΡΠ166- 
Ἰηθηΐθ σ᾽, Θ ς;. πο] }79 Ὁ ΤΘΠάΘΡΘ Ρἱϊι ΟΠΐανο 1] βϑριιθηξθ τὰρι οπϑιηθηΐο αὶ ὁ0η 

ὙΡΤΣ κεν ἤμᾳ . ἡ. 0) 

Ἰπα]ομθύθηιο ἴᾳ βοιηπηδι Αἱ ἐαξέοθ 16 οοπαϊζιοπὶ αν θυ βύ οἢ 6 

(.,----8---ἢ,---ἰ, οςς, ηπε {-1)πΞλι-τῖρα, η--ἰ---ἢι, η---((---1)- ττῖρ α,..., 5.-Φ1--τ, ητρ), 

ῬΘΙ οὐΪ 5] ἃ: 

ὙρΕ 1 0 3 ΉΡΕΙΕΝ ΜΕ ἦρὴ τἰξος, τἰς ἐπ ΞΕ γῇ 

ὑξξ ΞΙΛΙ Η Ω) {ΞΕ νων ῬΘ ΘὴΣ Ὁ Ξ τ  Ξαπηπν 1 7.), 

0Ξ ὁ Ξ τα (1, ἤκει--- τ ἢ) ( πε τ-Ἐ 1,..., 8. --ὸ τ τ Ξ Ξε. ἢ Ἐτς Ξ δὰ. 

ΝΘ} Ἰροῦθϑὶ ο1θ βίϑ ἡ, Ξ 8, ῬῸ} τ]6Ζ2Ζ0 6118, (ΠῚ 5ἱ ἐγ: 

Ὁ ΞΕ ΕΞ ΠΣ ἢ ---ἰ--- (ἢ --- 1), ) 5: Ξ ΞἸἼ)ει; ΞΕ Ὶ Ὑ ΞΞ 

Ξξ --- -- ἄς, ....5-ῖ (( - 1) ---ἴρμ, ἢ -- ὕ --- δὴ ἡ --- (6 -- 1), ..., ἡ. --- 1, 2) -Ἐ 

τεα (  δ τ ἐν πῶς ὁ θα τ 9 Ὲ 

ἘΞ ΕΣ Ξϑ ΞΘ, τ ΤῊ τ ({-[1)--- με, "---ὐ---ἰἤ,--- 3), ἡ ---[Ἕ -- 1); ἩΣΞΞΞ ἘΣ 2 ΞΞΞ 

ΞΕ --ΙἸ ἡ Ψῳ,,, ἀπε: ΞΕ - ΨΩ ἤμα, ἔπ ἃ; 2), 



180 ΟἸΟΥΑΝΝΙ ΖΕΝῸ ΟἸΙΑΜΒΕΙΙΙ 10 

(- 1)δε(υν -- 8 --- ἢ,» ...) ἢ τσ -Έ 1)--- ἥμμι, ἡ. ττ- τ ---, ἡ --- -- 1),....., 3. --- 1, πὴ) ς»,--ἰ Ξξ 

Ξε (--- ΨΩ, ..., ἅμα, 2; δι--- 2) - (- 1}»} } (ἡ6,.,...00. ὅμα, 11 ἢ... 1), 

(--Ἴ) ρέει (ῃ --- 5 τ ἢ, «0, ἢ τττ( -Ἐς 1)-- ἥμιι, ἢ το ἵ, ἢ --- ( -- 1),...., 5. τ 1, η) ςι,5ΞΞ 

Ξ- (-- ΡεΙ Ψ0ἢ,,..., μα, 1; ἢ,-- 1) - {-- 1 εΕΨ (ἢ, .... λα, 0; }ὴ); 

8 ααἰπά! δαἀἀϊσίομδηο ΤηΘΠ]ΓῸ ἃ ΤΠΘΙΠ1Ὸ, 50 ὃ ἢ, 8 --- 51 σοποϊαᾶθ: 

(Π (υ--- 9 --- ἅς»... ἢ στο τ 1) --τλμα, ἡ ττ- ἔ ---ς ἢν ἡ -- ({ --- 1)...» 5. --- 1, η) Ξξ 

γατῆν 
ΤΡ τ (--ἹἸ)ῦτυ-- 

φεξῖ 
9---ἴ,, .......--ἰ -1)-τοῆμει, πττ τὴ Εν, η-τ- ({----1),...., 5--ὲ. Ὡς, -Έ 

Ἐ( -ἸλλεηΣ Σ, (η---8----ἢ,---ἶς, ..., η--τ({-Ἐ 1)--ῆ μειτττύμμιν ητττέ, η---(ἐ---1), ...,..--, η), 

ἄονϑ ἰὼ βθοοηᾷα βοιητηδίουϊα, ὃ θϑύθϑα ἃ ὑαύυϊ 1 νϑ]ονῦὶ 1ηὐθυὶ 416116 γαυΊΡ1}Π1 ὁ ῬῸΡ οα] 

ἡ, - ἐμὰ τῇ ὦν τῇ ἤμα Ξξ ἦν 

03, Ξπη(1, η--8---,), 05 ἐμ Ξπἰη(, ἢ,---ἢ, χτρήὴ),..., ΟΞ μι Ξ αι (1 λμμ.--τλ μι --τῦμμ). 

β56 ἰῆνϑοθ. ὃ 8 -- ἰΚὶ -- ἢ,338, ϑϑβοπᾶο Ψ (ἢ, ..., ἤμει,), θ; δ) ΞξΞ 0, πθ. βοριθ: 

(η -- 8 ---- Ὦ,ν...02) ἢ. --- [ -Ἐ- 1)- ἥμα, ἡ ---- ἐ -- ἅι, ἢ --- (ἔ --- 1),....., π|ῖ., ) ΞΞ 

γξξῆε 

ΞΕ Σ (--1) (ἡ --ττϑ --- ἢ, ...,η--τ(ἐ-Ἐ- 1) --ολμι, "τοῦ -- ι Έ γ., Ἡ. --- ({--- 1),..., η.--οῦ;, η)ς,. 
ΥΞΞῚ 

Ωυδπᾶο ροὶ 51 πα ἢ, 8 - 1, 8]Ποτὰ να]θ 1] βοραθηῦθ βἰβύθιηδ αἱ ουτηο]6: 

(.- -8---ἢ,, «ἡ --ἰ -ἰ ἢ -- μα, » - ὃ -- (ἡ..-Ξ 1), ἢ - ἐ--- 1),.... ἡ. -- 1, ἢ)ς; ΞΞ 

Ξεε(ρν---8--τῆ,;...,. γ-π-τ-Ἐ1)--τῦμα, η»--τὐτττῆ η.---({---1)...., η--ο1, )-  ΨΟ,, ...0. ἤμεν ἢ τ; 1), 

Ξε τ  ὺ ΠΡ νἀ εθλον π|3-:  γ); 

(--- 1) (υ --τ 8 τ ἢν... ἡ. --τ(ἐ-ἘῈ. 1) -- ὅμει, ἡ. --τὐ-- (ἢν τι 8), ἢ ---- [{-- 1),...., ἡ ---- 1, η)ς, ΞΞ 

Ξε (-- 1) (ἢ, .... ἅμα, ἢι--- (5 τ-ς 1); 8--..ὄ 1) - (--- 1) ἘΨῺ0,, ..., ἥμιν δε τ 8) 8), 

(---1)" 0 --- 8--- ἢς, ..., ἢ τττ({-| 1) -τοῆμα, η--οὐ ---(ἡ,----8--- 1), ἢ ----[ἐ--- 1), ..., 4.---ἱ, η)ς, ειΞΞ 

ΞΕ ξεες ΠΕ νὰ, ἥμιν, 5 81 8}: 

48. οὔἱ δια αϊσίομϑηο ΤηΘΙΛ ΤΟ ἃ ΠΊΘΙΔΌΙῸ 5] τίοανϑι: 

(νι --- 8 --- ἢςγ, ...) Ὁ ---- (ἔ- 1) ---λμει, ἢ τ ἐπ ἢ, ἢ --- (ἐ --- 1),..... 3.-- 1, 2) ΞΞ 

τΞ: ΚΕ 
Ξε ςΣ (-- 1) (υ --τ --- ἢ,, ..., η.-- ({-- 1) --ολμα, ἡ --οὐ -τ-ολι Ἐπ, η--τ-(ξ---1),....., 5--τὶ, η)ς;» 
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υοδῦδ [ΟΥΠΟ]8. 6 α0611ὰ αἱ βορἃ ρθ} 8 --- ἐξ ἡ, 3 

5018 οοβὶ: 

8. 51 ῬΟΒΒΟΠΟ ΓΙΌΠΙΓΘ ἴῃ ἀη8 

(11 (1-- 8.--ῆι,, οὐς, ἢ τττ (ἐπ 1) --- ὅμει, ἡ -το ἐ--τῆι, ἢ --- ( ---- 1), ..., ἡ.-- 1, η) Ξξξ 

γπααίπι5-1,}}) 
ΞΕΣ (-- 1) Ὑ (η--- 8.--ῖλς, ..., ἡ. -τ (ἐ-ἘἍΒ γ)--τῦια, η-ττ ἐ---ὴι Έ γ, ἢ τ (ἐ---- 1), .νο, π-τξ, ηὴς,, 

Φεαῖ 

απδηᾶο 51 ΔΡΡῖα ἢ, Σ- 8 -- ἔ. 

16 ἴοσιιοίθ (1Π), (ΠΠΠ) ροὶ βούδο ὑπ οθυΐο αϑροῦϊθο 81 ῬΌββοηο ΘΟΠΒ᾽ ἀθυ 8 Θ ΘΟΠ]Θ 

ἘΠ᾿ Ἰηΐοδ, ἔογ 018; ἱπο] 6 πη ΒΆΡΘΡΌΌ6 ΑἸ 0116. Ῥγονα 8 ο116 δββοοίαύθ 811 () ὁ (ἢ 

ἄδππο 11] πιοᾶο αϊ ροΐβϑι θβϑθρυῖνθ ααδίαπαθθ φγοδούνο αἱ οοπαϊχίομὶ οδταὐ θυ βυϊοθ 

ββθρηδῦθ 9) 6) ]οαηιθηΐο. 

4. - Ἐογοῖα ἴοπᾶθιηθηΐαθ τοὶ ϑύϊνα δὰ ἀπ8 οοπαϊσίοηθ οδγα θυ βύϊοϑ. 

Ῥοϊομὸ 16 ἔοντμο ο (1Π), (11) ναϊροπο ον! ἀθηθθηιθηῦθ ρι ὑαυ] 1 ν 8] ουἹ 1πο1Ἱ αἱ ἐ ἔνα Ὁ 

Θ. 8 ᾿πο[πϑὶ οἿἹ οδύγθιηϊ, ἱπα]οαπο δηθορῶ Θ0η ἐ ἀποὺ αὐδίππαιθ ἀθὶ παμηθι] 0, 1, ..., 8, 

5]. ρούγὰ αἰπηοβύναθθ Ιὰ βοραθηΐθ ἔοσποϊα ἑοπαδηηθηύα!θ: 

(Ὁ (η ----- 8 ----- ἢ, Ἢ ---- (8 ---- 1) τ ἤγαγον ἡ τττέτ--τῦι, ἢ --ο(ἔ- 1),....,.. η.---ἴ, η) ΞΞ 

σὴ,» σι», σ᾽. -Ὲ 8. τ ἐὰν ΟΥδα, ρυκοοίο Σ ὁ σῃ,Ἐε- 

σι λὰ Ἐξ κδο ς σε τ ἀεγσ δ ρον 0. τ ρει 

Ἐπο πεν τες ΠΉκ ἘΟΡΘΣ τ ΕΡΥ, "ΠΕ ΠΡ ΊΟΣ ἩΡΟ ΚΤ ΕΟ, ΞΟ τ αΠ ΤΑ ὩΣ ΕἸ ΤΠ 
-- ] ᾽ 

σὰ» τὐξως σόν ορι γυἀδλρ αν Οὐ σον ἐφ Θημου σ᾽, 

Π0118 αα816 Ὀίβορῃηδ βοϑυϊαϊνθ 10. ΖθῦῸ 8] ροβῦο 6] βίη} ὈΓΪΝῚ αἱ 56η80. 

ΟΠ ποίϑηο ἃ ῬΓΌΥΘΙΘ ΟΠ6 απθϑύδ ἕουτηοία (1) ὃ νϑῦϑ ῬῸ} ἐ Ξε  --- 1. 

Ὅ 411 (ἢ 86 ὁ ἡ. Ξ ἢ, βὶ ὑτδϑ: 

πβαιη(η, γι 8---ὶ,) 

σι. σὰ... ΞΞ Σ ύι -- 5----ἤ,--α, ἢ ---- (8---.]]ὴ--οῆ, χτε ὦ, Ἢ --- (8--- 2), ..., 5.- 1, ἡ), 
ἘΞ 

πβαταῖμ(η,, γχν»}--ϑ-- 4) ᾿ 

νι πῦρ. πὸ Στ, εὐ τ ν η---(8 --- 1) --τ ἅ, αΈ ὦ, ἢ ---- (8 ----),. ..0. --ο]. η), 
ΞΕ 

ἀξ ουἱϊ βούγδθηαο ΠἸΘΠΙΡΙῸ ἃ ΠΊΘΠΙΡΙῸ 51 τίοανδ: 

(5,3 5---Ξ ἢ, Ὧ:ΞΞ. (5.-: 1). Ξ ραν... [8.3--- 8, τς 7 ἩΞΞΕΙ, ἩΪΞΞῚ 

1 οἰ ὃ αυδϑηΐο 5] νοϊονα ἀϊπηοβίγαγο. 

Ῥογοὶὸ Ιὰ (17) ϑατὰ νὰ ἴῃ αὐυδίαπαιθ οᾶβο; 58 βιαρροβύδ [816 ρθν ἐξξε αὶ - 1 

(ϑββθηᾶο 5 --- 1 Ξ 13 1) 8ὶ ἀϊπποβύγουὰ ὁῃ6. ὃ ῬῸ. νϑῦϑ Ρ6} ἔξεε ᾧ. Θαθϑῦδ ἀϊτηοϑύγϑζί οη 6 

βδγὰ βυδάϊνίθα ἴῃ {γ6. ραυδὶ, 6 ΒΘΙΏΡΙΘ 51 ἕαυὰ 80. 46] ποῖο ὑθογϑιηδ γ᾽ ῦϊνο 8110 5υ1- 

Ἶ ᾿ 
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Ἰαρρο αἱ τὴ ἀδίογπηϊηθηΐθ ΡῸΓ Π]0ΖΖ0 (6ἱ τηϊποῦὶ Θοπίθπαθ ἴῃ ἡ 1160. ὁ ΘΟ]ΟΠΠΘ 

(Θβϑθπᾶο τὴ τ] ΠῸΠΊΘΙῸ ἰπύθιῸ ἀαΒ].Πα116) πιο] Ὁ] ]1οαὐ] ροὶ Εἰβρθυθν1 ΘΟ Ρ] ΘμΘ ἢ] 8156- 

Ὁγὶοὶ. Ῥϑὺ οοιηοάϊ νὰ αἱ Πἰπρτδροῖο ροὶ ομϊδηιθγθιιο (ΓὙ)) οἷὸ ὁῃ6. αἰνϑηΐα ἴὰ (ΤΥ) 

Ῥ6Γ ἐξξῖ. 

Ρογὸ ρυίπηδ αἱ ἴϑγ 18, ἀἰπηοϑύλδσίοπθ οοηνίθπθ ἰπὐ οάυγγθ δ] οαπθ πούδζιοηὶϊ Ρ6᾽ 

ΒΘΙΏΡΙΠἤοαΘ 1] ρῬγΡοοθαϊτηθηΐο. 

ΟΟ] 5 τὰ 00 ]0 

ἘΠ ΤΣ ΕΣ ΠΟΡΕΣΜ ΟΣ ΣΟΣΣ ΧΗ ΟΡΑ  Ε᾽ 

51 ἰπύθπαθ ὁΠ6 1ὼ βοπηπιδίογί ὃ οδύθβα ἃ ὑαθθϊ! 1 ὑθυ 11 46] ὑρὸ βουὶτΐο, ἴῃ οαϊ 16 

ψΘΡΙΔΌ1ΠΙ ὁ 5000 ΠΌΙΊΘΙῚ ἰηὐο.Ἵ βοαα]βέβοθηθὶ 8110 γϑβυυ  ΖΙΟηΪ: 

ΠΕΡ ΈΕΤΕΕΝ ἘΠΗΣΒ ΤΥ πεν 
σ5 1, ἰχΞ ἀν ἐπθ ἤ τ, αἱ δ θυ σον 

ἴπγθοθ 00Π 
ἢ πεδος ν 

Σ φι ἰν πρῳ ᾿ρλοϊρρ, οὐγερεν ἰὐν 

ΠΟῊ 51 ἰηύθηᾶθ αἰΐτο ὁΠ6 

ΣΡ υδη ἢ ξευν τονδὶ ὑρυ ἰγα γε ἀν δὴη 

αὐϑηο 5] βίβπο ὕο!ὐϊ ἀ8118. βοτητηδύουϊα, 1 ὑθυ πη ηὶ Ρ61 οα] ΠῸΠ αἱ ἢδ 

ἡ» πῆ 8 οὐ  πξε, πο με τον ἀπ Ξε ε ἢ Ἐῶ. 

[πο]ἴγθ, ροβύο 1.38 ---ἐ -ἰ 1, 60] 5:10 010 

5--..Ἐ} 

ΣΟ ρος τ ῬΉ αν τ τῆν: [εν Ξὸ δὴ 
Τρ» 

51 Ἱπα]ομϑγὲν 18. ΒΟΙΠΙη8 : 

Ῥυηξεϑ---ἰ--- ἢ ρρεβ-- ἐπ 8 ριξεβττεὶ 

Σ ἼΣ: ἀβυνν Σ ὉΠ τρ 1}... ΣΤ ΠΣ ΠῈΣ γι} ΠΝ}. 
Ῥιξξὶ ῬΩΞΕΡΥΕῚ ριξξβρι--«πεὶ 

6 οοη Ηζ(δ,, ἢ,-, ..., δ) 51 ομϊδιηθγὰ 11 ἀθύθυτηϊηϑηῦθ: 

σ᾽ ) σὰ, Ἐ1) δλ,-2.) ἐϑνν δὴ, -6--ὸ ] 
] 

Ὁ ΝΣ ΤΥ ΉΈΒΕ  ἘΘΝΣ Ολκὸ ἐερενηοΣ . ἐρολνο ον ΘΟ τ ΒΑΡ 

] 

ΕΟ τρεδεῦε ΘΙ ο ανΥ πο πΡ πον ΟΣ  ο  ξονδς 
| | | 

Ι 
ὍΣΕΣ τ ΠΈΣ ΞΕΡΕΟ ἢ τ μ  Σ ΟΝΣΝ Ϊ 

ΟΥ̓́Θ [6 ἢ,, ἤμαγ «0. ἤν 500. Παμ]ΘΥΪ ΠΥ 61] 081 [6 

Ὡς ΞΘ -Ἐ1Ξλ, , Ἔ 2:3... Ξ ἅι-Ῥ 8 -τοῖ. 
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6] ἀοίουπηπϑηΐο 

ἬΠ Π  π τ Μὴ 
ἀἸρθηιο 

Ῥ( ΡΟΣ ον ΚΣ σῦν τς 75: ἤν ἐν της 
Θββθηᾶο 

ἘΠ ΠῚ 

1] τηΐποιθ ἔουστηδύο 8116 Π{π66 »υδα, ροταςς, ρα ὁ 8116 ΘΟ]ΟΠΠΘ 4, 115, φοἶοος,, δῖα 
ἰηὐροάποθηᾶο ἱπο] τ ἴα. τϑϑυυ ζίοπθ οἷο )ι» εν ..» ε ΘΟΒῚ ἀϊδροβύθ βϑίδηο ἴῃ ογὔ πη 
ΟΥΘϑοθηΐθ 6 616 6] δῦ] 51 ΘΠ ἷδ 4; «45... «ι. 

ΙΏνϑοθ θ0ῃ 

Ὁ ΡΕ τς ἢ Δ ΡΣ, ΚΣ ῆ) 

51 ἀθβίρηθγὰ 11 ΘΟΠΙΡΙθιηθηΐο ΔΙ ρθουΐοο 46] τη ΠΟΡῸ 

ΕΣ ΠΣ ΣΝ Δ ΣΈ ΡΟΣ 
Ὧ6] ἀοίουτηϊηϑηΐθ 

ιν ρος δας 

Ὅδ]Π1ὦ, ἀϑῆπίχίομθ 6] ϑ' πη θ0 10 

ΠΣ ΈΣΕΟΥΙΝ (ἢ, 
51 ἀθάποθ βαθίδο [ἃ Του] 8: 

[ΠΣ ΓΗΓΕΞ Ὶ  ΞΕΤΣ ἢ ΕΙΣ ΤΣ ΕΝ 
(ἐΐ:}) (ἐν) 

ῬΘΙΟὸ ὃ Π0110 ορηΐ ἀοίθυμϊηδηΐο Η (",, ἢς αν ...,ὄ ἢ), ἴπ σαὶ ἅπθ ἡ ἃ Ἰπᾶϊοθ οοπδθουξίνο, 
616 ῬῸ. ἤββαγθ 16 1ἰᾷθθ ἀϊγθιιο ἤν ἤμειγ Β0Π0. 0811 δι Θββθῦθ ἔμ τε ἤμμι τ 1. 

Οἷὸ᾽ ῬΥΘιηθ580, αἰτηοδύγίδιηο οἷ 1ὰ (ΤΥ) ὃ νϑῦα ρον ἢ, Ξε ἴ. 
ΡοΡ ἰὼ ἔογτηοὶα (ΠΠ) π6] οδβο ἀϊ γ ΞξξΞξ 1 βἱ Π8: 

(--- 8---,, η---(Ἔ---1)--ἢ,.., ..., 5--(0.-1ὴ--ρει, 5.---.-1, 5.---[ ---ῖ}), οἱ, πε], )ΞΞ 

ΞΞ (».------ὖὮ, η---(8---1)---ἢ, αν... πὸ (0- 1)--λρρι, ποῖ, η.---|}---1), ..., Ἀττι, ηὴ) ςι --- 

πΣΙα-- 6---τἢ, τὴ, ἡ-τ-(6-)- ἢ, τὴν ηε- ΕΠ τολωμνττἐμμρστῖ,  ρττῖ,η), Ὁ ΕΤῚ}) 

ἀδ οαϊ ρον 1Ἰρούοβὶ ἑαύύα οἷ ἴὰ ἕουιμοϊα (1Υ} 5ἷα νϑῦϑα ῬΘι' ἐξξιῷ -ΕῚ1, βοβειαθηᾶο 8] 
Ῥοϑῦο 6110 σοπάϊσίομϊ οδΡα  ουἸβύϊο 9 49] βθοομαο τῃθη!ΡΓῸ 1᾿ Θβρυθβδίοηὶ ἀδύθ 8118 ([Υ), 
οἷοὸ 4416 (17, οἱ τίοανα: 

(.---6---λ,, γ,ΞεΞ(8:--. 1).-ο ἡ, ον Ξ 6 ΞΕ Ἰηξϑήκα; ἡ ΞΞ ἘΞΞΙ, ηξ- --- ἴοι, ἡ: 1, μὴ) ΞΞΞ 

ππ τεὶ Π(,, πε γ  ὐᾷ ᾿ ι)ςι -- Σ' Π(, ΛΞ ΞΘ ΣΝ ἤκῃ “5 ἐμ). 
(ἀκ 1.) 

Οὐδ ῥΡ6᾽ ἴδ ἕουπηοὶα (1) 51 ριὸ βουῖνθιθ: 

ΣΙ ΠΙἢ,-πὐύμα Ἱ ἐραν ἐκεν  Ἐ ΤῸ ἘΣ Η(), Ἔ λιν δ Ἔ ἦ..)» 1.) Ὁ ΕΤῚ (κει; 
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οπᾶθ, βυΠαρραπᾶο οἰαβοιπο ἀϑὶ ἀθῥθυτηϊπϑη! 46] Βθοοπο ΤΠΘΙΏΓῸ, 81 οὐὐίθηθ: 

ΣΙ ΤΣ Ἔ ἡ, ὅκα Ἔ ἡμαν , ἦμῃ - ὑμμ) ΞΞ 
[-Ὁ1}1) (ἐ 

Ῥυξξ8---ἶἰ ηγξεδ-- ἘΚ 

ΞΞΕΣ ΣΤῬΡῥι; ἀν ἢ ΠΡ ΤΕΣ ἦμεν -Γ 1). Θίζι; 41} ἢεν «Ὁ δμμ)» 
; Ῥιξξὶ 4ιΞΞ 

οβϑίδ: 

Σ. Πρ. Ἔν, ἢ, ΞΠΞ ὑπο γε οννα ἤμμι -Γ ἧμ) ΞΞ 
(5 ἘΠῚ) 

Ῥυξεδ-- 

Ξε Σ Ῥᾷρ,: 8.-Ὄὗἦε» ἢ,: Ἐν μὰ ἤμι -Ἐ1). φ(ῳ:; 8---ξ:; ἤρ» ... μι) τΈ 

Ῥηξὶ 

4γτεδ-- -ὅ--ἰ γχεεοτ-κ 
Β Σ Ῥ(ι; 711) ἦς; ΕἸ, τῷ ἄκρῃ 1 1). ὉΥΔΕΣ ἥχτονέδηρ δεν δα). 

φιΞεῖ ῬΙΞΞῚ 

ΘΙοοοιηθ 186 βοπηηδίοιία, ἀορρία οὐὰ 5ου να ὃ πρτ8}]9 ἃ ΖΘ]Ό, ῬΘΡοΠὸ βοιηπηα αἱ 

9ς-.κ--1 ἀοξογπιίπδηνι ἀνθηθὶ ἅπθ Θοοππθ ΒΘοθϑβίνθ ΠΡΌΔ]], 51 ὑγᾶθ: 

ΣΙ ΗΕ μι, νΕἰν ρον Εν, ἡ-ΞΣΡύρ,»- τὶν ῖ μον ΕἸ Οὐ θεν πη )Ξ 

Ἢ Ξε(- 1).φ ὦ --ἶἰ -Ἐ1;9 ---ἰᾶς ἤρνν. ἤμει, 1). 

Μὰ ἀ᾽ αἰύτα ραῦύθ θββθπᾶο 

ΤΠ ρα σι Ξξοσος Οἱδι- ΘΕ Σ 8.55.8 ΕΣ Ό ΡΈΕΙ 

51 σοποαθ [ἃ ΓΘΙΘΖΙΟΠΘ: 

{,.---.8::-ῇ,. η,...:.[8:-- 1) Ξε τ τ - (Ὁ Ξ 1) ποῆον, ἢ.---}} 31, η---ἰ---1)),...,..---1.,)}ΞΞΞ 

Ξ:- ΠΤ Π.. ἥν τ...) ἤηκαν Δ, 

Θυϊηαὶ 1 (1) ὃ νϑῦῶ ΡῸ 1. ἦι ΞΞ1. 

ϑαρροϑία γϑρϑ 16 (17) ρον ἤγξεε 1, ἤμξξ 2, ...,ὄ ἄμξεεί.---ἶἰ, αἰπηοβύνιϑηηο ὁῃ6 10 ὃ ρυγ9 

Ρθι' ἤμτεεῖ, ραγομὸ ρογὸ 5ἴδ {138 -- ἢ, ἄορο 51 οοπϑίἀθγθγὰ 11 ὁ8.80 ἴῃ οὐ 518. 1:» 8---ἶ, 

[,6 ἀϊπποδίνασίοπί τον ἃ ααθϑῦϊ ἄπο οαδὶ ποὸη 5] ρούγθθοῸ ἰοπᾶθυθ ἰπ τπᾶ 50Ϊ8, 

86 ΠῸΠ ἀδππθρρίθηαο 1ὰ οὨϊανθΖΖᾶ. 

Ῥαπαῦθ 560 ὃ {358 ---ἀ ροὺ ἰὰ (1Π) 51 δᾶ: 

(ν---8.---ἢ,, .--(8----1)--τῇ, αν... 3.-π τ 1)π-ολμα, 5--}}---ἰ, η--([6---1}.. ..0.. Ἐ---ἴ, ἬΞΞ 

ΕΙΣ (--1)ῖηρι-- 8.- ἃν, ἡ τας (8 - 1) -τ μα, ηπ- ἀπο  -Ἐπν͵,--([---1),....,η.--ὶ, γὴς, -Ἐ 

ἘΓ(ΊΣ (ν--- 5- ἢ, ττῖς υὐν, ἢ τ (8 -Ὁ-1) τα ἅμα ττύμμ; ἡ τοῖο, ἡ. τ-τ (ὦ -- 1),....,. ,.--Ί. ἡ), 
(κει 

ἅα οαἱ ρθὺ 1]ρούοϑὶ ἕαυθα ὁ ἃ (1Υ} 5ἰα νοι ρϑὺ ὁ --: 5-Ἐ 1, ὁ οἷ ἰὼ (1) δα νοσἃ 

ΡΘΓ ἦκξξξι, 2,.,,.κα7-ὶν 81 ἀϑάποθ: 

(2) (ἡ --- 9-.---ἷ,, η---(8----1)-τοῆν,., οἱ ππε((-Ε1)- πῆμ, ππ-οζ--ῖ, η--τ([---1}},.....τ-οῖ. Ὁ)ΞΞ 

τ 
-Σ( 1) Ε0.,, ἡγε ον ἤμην, 1: τῆς 3 ΞΡ ΣΓΗ(..:Ὲ ἡ,» ὅν Ἔ ὡδννο βμἘ κυ). 

Ξιι τ 1) Ρ 
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ῬΘΡ Ἰὼ ἴογιηοὶα (1) ροὶ ν8]9 18 ὑϑ]Ζίοῃθ: 

Σ΄ Η(",-ἘἸ, ρατ-ελβα ας, κα ΞΕ) ΞΞΙΣΉΪΙ,- Εν, ἢ, χε άρα, ρῆμα ἘΞ ἡραὴν 
ἀμηριῇ 

ΟΠμἀθ βυπαρραπᾶο οἰαθοθῃ ἀθίθυ πη παιηξθ 4618 βθοοπᾶδ βοηηηδθου δ, ΡῸΡ τῆθζζο ἀοθὶ 
ΤΏΪΠΟΥῚ ΘΟη θη] Π6116 ὦ Ἰἴηθ6. οΟΥ Ἰβροπἀϑηθ! ΔΡῚ] 1 σϑ]ουὶ 46118 ὁ 6118. Β0Π0 πρῈ8]} 88 
ὍΠΟ, 6 τἱοογάϑηᾶο 1] σἱρηϊβοαῦο 46] βἰπηθο]οὸ 

“- εἰ 

ἐξα (Ρ:}) 
ΒῚ ΤΙοᾶνᾷ: 

Σ᾿ ἢ ἤρα πα, Ὡς ΠΡ ΣΡ τὺ Ὁ), Ξ 
(ἐ-Ἐ1|) 

“-ἰἶ τὶ 

πα: ῈΞ Σ, ὑπ ΕΣ Ὑ0η 7.003} Ἵν 007 6} ἢ,-Ἐ ΚΡΩΣ ἄμμι τν 1). φίζι, στὴ υὶ ὅαν ννν 1 ἤμς τεὴν δα) ΞΞ 
(ρ:}}) (ΠῚ 

---οἰς ς--ἰ 

Ξε, ΣΣ Ρίῷ:, ἘΕΕ ἘΝ ἘΠῊΝ Στ τ ἘΔ ΣΕ ΡΟ τ Ὺ 
(4: (ρ:ἢ 

ΟΥᾶ ΟΒΒΘΙΊΒΠΟ ΟΠ6 1᾿ ΘΘΡΥΘΒΒΙΟΠΘ 

ὅ-ῖ 

ΣΩ;,, ἜΒΗ ΤΟΝ, Ὁ ΠΕΕΟΝ ΓΕ δ ΤΙ Ἡοραρεῦ τρεῖς ΘῈ δ χα φῴφι, κεν βιὶ ἢ “τὴ Ὁ ἢ εν θπ ΠΝ 
) [ΓΠ] 

ΟΥ̓́Θ 4΄,, 4΄2»...., 41 Β0Π0Ὸ ὦ γϑίουϊ (101186 νυ 18,01} “1, 45, ...» ἦι ὃ ΒΘΙΏΡΓΘ ἀρῸΒ]16 8 ΖΘΙῸ, 
86 ΟΠ ὃ 4΄, ΞΞΞ 4΄ς --- Ἰ Ξξξ σ'; ---2:---ςς.. Ξξξ φ'ὶ -ἰ - 1 ΞΞ5-- -ἀ ----Ἐ θἥ1. Τηΐα ιϊ, 56 ποῖ 

5] νϑυϊῆσα απιθϑύο οᾶβο, ΔΠΌΟΡα ὁ Υἱ Β0ΠῸ ΔΙΠΊΘΠῸ ἄπ φ' 4 Ἰη4166 οοπδθοιίίνο αἰ ΘΓ ΘΗΌΙ 

Ῥἱὰ πὰ απἰνὰ, Ορρῦγθ δἱ 8 ψ', ΞΞΞ φίᾳ -- 1 Ξξξ.., Ξε φ', -- 1-Ἐ 1, ϑββοπᾶο φ', 9 -- ᾿; 88 
81 ἀὰ 16 ρυΐπια ἀϊ ααθϑύθ ἱρούθαὶ, ἀϑύθο φ',, φ'μ ἄπο ψ', [811 οἢ6 ψφ', - φ',ι---Ἰ, ΔΠοτα 
Τ᾿ Θβρυθβϑίομθ ἴῃ Θοηβὶ ἀρ  ΖίοΠΘ ὃ ἀρτια]6 ἃ ππὶ ἀϑθυιηϊηδηΐο 14 ϑηἐἰσδηηθηῦθ π11110, Ῥοομὸ 
᾿ιὰ ἀρ] 16. ΘΟ] Οπη9 φ', πα, (φ΄, -Ἐ 1)ῖια, 50. ἴηγθοθ 5ἱ ἀὰ 1 αΙύγα ἱροὐθβὶ 51 δυο 6 πῃ 
ἀθύθυπηϊπδηΐθ ΘΏΔ]ΟΡῸ, ὁἢ6 ὃ ρᾷ ΓΘ π|110, ἀνθπάο πρΈΔ]] 16 ΘΟΪΟΠΠ6 4' ἐλ 6 (φ΄,- 1) ἴα, 
ΝΟ] σδβοὸ ροΐ 6116. εἱ ϑϑθῖα φ', Ξξ- φ'ς --- 1 Ξε φ' -- 2.:Ξξε.., Ξε φ',--ὶ-ΕἼ-ῖε-- -κ---1-ΕἸ, 
Τ᾿ ΘΒΡΥΘββίομθ ο6 δἱ θοπβδίθυεαι ποῃ ὃ ἰἀοηὐϊοαπηθηύθ ππ11ὰ 6 δἱ νουϊῆοα βϑαθιδο ὁΠ6 ὃ 
ὌΡῈ8]6 8 

{Ξ 5 7 ΞΕῚ; φΞ ΞΕ ΞΟ ΤΣ Π τ: 

Ἐϊαϑθυπηθηο ἃ τοαζίοπθ (2) ἀϊνθηΐα: 

(3) 0ι--8--ἢ,, π---(Θ---1)---ἢ, ν, ὦ, ππο(ἀ-Ε1)- πῆρα, η---λ---ἰ, ῃ---(μ-το), οὕ. η--- , ηὴ) Ξξξ 

ΞΞ ΣΤ Ξ ὙΒῊ [ν, ραν ιν, αι τῖς Ξ τε} ο(6-: ΚΡ 1:09: τὸ [1 7 5 ἢ ΟΝ. 
τϑεὶ 

ΟΥδ ἰὼ ρυϊπια ρᾶῦῦθ 46] βθοοπο ΤΟΙ ΡΓῸ 41 ααθϑῦδ ἔουτηο]δ, οἱοὸ 

ἄν ρέορρέοὁΨ“Ὅὁοἷ25 ΑΙ 

81 ριιὸ ΔΠ6Π6 ΒΟΥΡΨΘΓΘ οΟϑὶ: 

γεξὶ φγε:8---Ἐ ΕἸ 
Σ(- - τῆς, σι..»- “κει. Οἱ ---ἀἰκ -Ἐ ὶ; σε δε ακ της 

γεΞ] φιτεβ --κ-ό--ἰ 

ϑξειε Π. Τομ. 11]. Υ͂ 
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ἄογϑ 8] ροβύο 46] βϑίμῃθοϊο σι-ν- εκ τι ὈΙβορηδ ῬΟΥΙΘ ἴο Ζθ’Ὸ, αυϑηᾶο ὃ ρῥυῖνο αἱ 

58Πη80, οἷοὸ 86 ὃ ἐ--7--8- τε, --1 «0; ὀρρυτο 1, 80 ὃ ἐ--- ---8- Δ΄ Ἐ αι --- 1ΞΞ0. 

ΒΙσοοΙη6 16 ἅπθ βοιηπηϑίονθ ρΓΘΟΘ θη] 50Π0 ἰηγθυ 1111, 1᾿ ΘΒΡΥΘΒΒΙΟΠΘ 6118 51 ΘΟ ηΒι 0 γ8 

ἀϊνοηΐδ: 
4γ-8--ἘῚ {ττεὶ ᾿ ; 

Ξ ἵσι-- 1)  ] ΠΣ 
4ι-Ξ8--Ἀ-Ἐ2---ἰ 1 γεξὶ 

οἰοὸ: 
4ιΞΞ8--Ἐ1 Ι 

ΣΤ γε μέ ϑί μος πεν τι 1 χ  πὴ, ἧκεν ἣν 
4ιΞ-8---1-5--ὶ 

86. 51 ὁΐθπθ οοῃΐο 46118. ἔοι ῖα (1ΠΠ) τἰϑρϑύῦθο 811 ϑβ ρ υΡββϑίοῃθ 

γετὶ 
ἘΞ ΠΟΙ Ξε ρου Ξπῖ Ὁ ἧς ἢ 
γε 

Οοποϊαάοπάο ἰὰ (8) 51 ριᾳ. ΒΟΡΙν ΓΘ: 

01--- 8--ἶς, ἢ.-τ-ῷ8 --- 1) ---- ἢ, αν, νος, ἢ. -- (ὅ - 1) -τοῆμμ, ἡ το τοῦ, ἡ τ ([ ---- 1), Ἢ ττ ῖ, ἢ) Ξξ 

4--8--Κ Ὶ 
ἘΞΟΣ σπ ἐ ἐκεγεν: (8. τῷ ΠΡ Ὁ δ. τιν ἤρα )1ΞΞΞ Το ει λυ ΟΣ 

ἰ ᾳιΞΞ8---Κ-  - 

1 6 φγονῷ αὐϑηῦο 51] γοΐθγα αἰτηοϑῦγδυθ Π6] οᾶβο αἱ ἰ.3 8 --- ̓. 

Οοπβι ἀθυίϑιηο οὐδ 1] οᾶβο ἴῃ ουἱϊ ὃ 1}»8--- ἀξ ]ΠοΥὰ ΔΡΡΙΙοᾶπαο ἰὼ (117), 6. βοβύϊ- 

ἀπθπᾶο 41] ροϑύο ἅ61186 οοπαϊχίοπὶ οαγαυξθυ:βύϊομθ 46] βθοοπᾶο ΠΊΘΙΠ]Ὸ 16 ΘΒΡΡ ββίο πὶ 

Τογηϊθθοὶ 4811. (1), 51 οὐθίοπθ: 

(α--- 8--ἢ,, η.--- (8 ---- 1)---- ἢ, ...., ἢ -ττ (ὦ τ 1) ---ὐμμ, το --ῖ, ἡ ---(ἰ0---1))ν ..., Ἀ--οὶ, ἢ) ΞΞ 

γασαοίπ(α- 1,0 
ἘΣ τ ΕΠ ἢ; ἡπ αν ΕΠ ΕΤ ΠΡ ΞΕΘ. ΣᾺΣ 

πεξὶ 

ἅδ᾽ ὁ 5θραθ: 

(ν-- 8---ἢ,, ἡ.--- (8-- ἡ ---ἢ,...,...., α. --τ (6 -Κ 1) ποΐμμει, ἡ.-τ--οῖ, η--- (8. -- 1), η-Ξ 1, ἘΞ 

γεσιαϊπ(5- 1, φρθδ- 1 Ἐ1 
Σ ζξΞϑς, -σισνε εκ ξιῖ (5.5 531 ει ὶβιύαβρι; [)εῖξα 

4155] 

41:ΞΞ8--- Κ- ΕἸ [γβεπιπί(8-1,}) 

-Ἔ ΣΟ Ὁῦ σι τλην α τφη « θ(αττἀ Ε͵Ὶ σι ἦν ον ἤκμν δ, 
φηξεὶ ΥΞΞΙ 

ἄονθ νϑίβομπο 16. οββθυνϑΖίοηὶ ρΡΘοθαἀθῃβθιηθηῦθ ἐαύο τἰβρϑῦῦθο ἃ] βίπηθο]ο σι..»-- Ἐκ σι 1) 

αυϑηᾶο 518 1 ---γ --- 8 -Ἐ} -Ἐ φι Ξ1. 

Ῥοι 16 {(ΠΠ1΄) θββϑηᾶο 

φβξειαὶϊη(8-:-1,}) 

ΣΣ ς- 1). βου θει γῆς ον ΞΞΞΟῚ {6}. Ὑ-Ἐγ; 
γΞὶ 

51 τίοᾶνϑ: 

(---- 8 τοῖν, ἡ. ---[(6---1)---ἢ,. ., ..., ητο(ζ--1)-πτοῆμμ, ητττζ---ῖ, ἢ. --- ([ τ 1), .υο, ἢ τ 1, η) ΞΞΞ 

ἤ1:ΞΞ:8--- Κ- 

ΞΕ ΟΣ δι ρρλ έρ 9 5 Ξ ΡΞ ΡΥ ΕΝ, ΠΛ ΞΕ ΤΠ Πνν ἤν ας πον ἤρα ἢ; 
ΠΞΞῚ 

ΘΟΙῊ6 51 νοϊονα αἰπηοϑύρα6. 

ΟΝ  ΑΖΙΌΝΕ. -- Εν ἀθη οπιθηῦθ ἰὼ ἰουιποὶα (1) ἀββοοϊδύδ 411 (1) οἱ ρϑυτηθύϊθ 

αἰ ϑϑθρυῖγο αυδίβίαδὶ ργοδούίο αἱ ρἱὰ ὁοπαϊχίοπὶ οαν αὐ θυ βῦϊομθ, ααϑηᾶο απθϑῦθ βίδποὸ 
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γμηνογϊοαηιοπέο ἀββορπαῦθ; τὴᾶ Ῥογὸ 48116. ἴουτηοϊο (1), (1) ποῃ 5] βαδ βαθῖθο ἀθάθηγθ 

πᾶ ἰΟΥΠΊΟΪα, Θϑρι οἶδα, ΟΠ6 Σὺ ΔΠΟΠΘ. 5010. Π6] οΆ50. 46] ρυοδούϊο αἱ ἀπθ οοπάϊσίοηΐ οαγαῦ- 

ἀρ βυϊομθ, 5ἷδ, ῥεῖν αἱ ποι Ἰἰον] ΘΟ] οδΖί οἱ Ὁ] ΘΌΡΙΟἾ.6. 1.6 ΘΟ ΠΒ᾽ ἀΘΙ᾿ἈΖΙΟΠΙ 6118 ἔΆΤΘΙΊΟ 

Π6]18,. βθοοπᾶδ ραγὺθ αϊ ααθϑίο Ιϑνοτρο ἐορ] θυ πη. 811 αἰ βοο θὰ. 

Ῥον 16 οοῃδί ἀθυαζίοπὶ οπ6 ἱνὶ ἔλθη ὃ ορρογύαπο βουΐνθυθ [8 ἔονηποὶα (ΤΥ) ἰπ 

ααρδῦ αἰΐσο πιοᾶο: 

(Ὁ) ἘΑΎ Α ΡΟ ΤΡΤΗΣ τ 

Ϊ δ,..--αρ--δν σ᾽.--αρ--ἰ(5--1} 7 κέν. ὕρπα0--}» Ον---αρ 

Ο᾽,.--αγ-- 5) σ,.--α,---.--1}» ἐκόχο λα, δ. σ᾽,..--αὶ 

τος νοῦς σρίορωμβηῖ οδρέσερο ὅν. ἐκ ἐδ {εδτιφόψοσε 

Ὁ,.--α, γς84 7 ὕμεαςγ--6-]}} ἐκὸ,, Ὅη.--,. γ--1.), - δη.--α,- ] 

᾿ι ΡΞΘΊΒΕΘΡΕ Ὁ,...-0.,.-.-(0.-}}} “ον μὴ, -ἂν σ,.--ας 

ἄονο ρογὸ Ῥίβοσῃδ ῬΟΙΤΘ ἴοὸ ΖΘΓῸ ἰπ Ἰπ0ΡῸ 46] 51Π1|00}1} σ᾽ ΑἹ ἱπάϊο6 πϑραῦϊνο, 6 ῬΟΙΤΘ 

Τππὶ δὰ ἴῃ Ἰπορὸ ἀϊ 061} αἱ ᾿ἱπᾶϊοθθ Ζ61Ὸ. 

5. --- ΕΟΥΊΟΙα, ἅπ816 49116 (). - πὰ πούϑνοϊθ οᾶδὸ ρϑυύϊοο!αυθ 6 γ᾽ ύϊνϑ, 

ἕουσηοῖα ἄπ819. 

Αηχίδαϊθξο οοηνγίθηθ Θηαποίθθ ἴὰ βϑϑαθηΐθ ῬΙΟΡΟβίΖίομθ ομ6 πᾷ οδαυουθ αἱ 

Θν]άθηζϑ : 

1 οοηαἀλφίοηο ἀμαῖο ἀ᾿τθνα οοηαϊοίοηα οαναϊέογ βέϊοα αΥδιγανῖα 

(αν. αι, ....) αι) ὸ (δ, ἐπ οὐλὰς, ἜΠΕΣΕ 

οὔθ Ὧν, θχ1, ὦ θμμα ἤθη 8000 αἴέγο οἶα ὁ πιρμθν 0, 1, ...,ὄ τι, φμαηαο, 8ὶ ϑίαγιο οαποθί αὶ 

ῃ -- ἃς, ἢ --- ἃ...» ..., ἢ --- 81, ἢ --- 8ρ. 

Ρϑ' ργόγαγο αὐϑηΐο 5ἱ ὃ ἀββουϊθο θαβύδ οββθύναγθ 006 ἰὰ' ῬΓΟροβίζίομθ ὃ ϑυ]άθη- 

ὑθηιθηΐθ γϑῦϑ ΡῸΓ 8 --ςῦ, δ ἱποῖύγθ βαρροπμθπηᾶοϊα (819. Π6] ὁ880 Αἱ 8 ΞΞΞ 8', 51 νϑᾶθ 

ΒΕΌΙΓΟ. 6Π6 ὃ ἀϊ δοηβθριιθηζα, νϑῦᾶ, αὐϑπο 5] Π8. 8 Ξξξ 8' -- 1. 

Οὐδ βουϊνίδιημο ππϑ οοπαϊσίοπθ οαγα ογ ϑύϊοα αυ δἰ ὑγαγῖδ, γοιαύϊγα 8110 ΒΡ8ΖΙΟ 8, ΟΘΟΒὶ: 

(αν, α0-Ε1;...., ἀρ-Εὖ.---ἰ; αῃ τ» αητ ἀν 1, ἀρ τον ας τ Εὐ,, αὐ ἘῚ, «0. ας, Ἐ8) 

ΘΒΒ5ΘΠ 60 
δ ἘΞ: ΠΝ ἐς ἀπε ϑΣ ἐόν Ἐν Ὅς Οὐδ, 

9. ἄογθ 1 βθθπο :, Ρ6. 68. τῷ αὐ -Ὦἢ -- 1 6 ἄς -Γ ὦ,, ἱπάϊοα 6116 αἡ - ὦ Βάρθοιθ μὰ 

ἀ ἀπ αὐϊθὰ αὐ -ἰ- ὧι --Ἰ, τπιθηύγο ἴα, ὙΙΓΡΌΪ8, 51 ῬῸπ6 αὐδπᾶο ΥἹἱ ὃ 5010 1] 588100 ἀἀπἃ 

πηϊδὰ; τἱβρϑῦθο Ροὶ 8116 ὁ 81 Βδ: 

ἐμεξο! νοΐ ἐν πε κου, οἷ Ξε αν στο Τς 

θα ἰπ ῬΥΊΟΟ]8 76 ΡΘΓ 7,.ΞΞ 8 ὃ: 

1 ΞΞ ΞΞ ἘΞ ξεῖν ΞΞΕΙΣ Ξϑουθ με ο 



| 
᾿ 
᾿ 

25. Ἐ5:ας τῆν ς,-Ε1ν τες ρας τας ΓΕΒν εφρΈα, ταν 1 

Ι 
| ςο-Εὐ ας τη) . Οὐ,-οῖν “ Θένα; τταρ» «θύρα; τταρ--ὶ 

φ: Ἔ]τεἰγτα;, τῆ. ᾿ εούτας, τας Ἔν, - Θένα; τὸ »-- ἘΞῚ »πτ 

' ς,- Εὖ, ἐκ τυ: ᾿ . φὴς γρας  τᾶρ» τ τρας ταυτὶ 

φρρ μὲ τ λβλνο ταύθς ἘΝ ΤΕ ψρι καριβκκ ΚΘ ἐς δὴ μὰς ὥς; ἣν» ῥερὰγιυῷ  ιὶ ἐρδὶ θα, ἘΣΎΥΚΩ, ΤῊ ἢ ᾿ ἀνε ες ως ΞΘ Ἐπ ων, ἐδ ἈΞ νἀ ΓΕΡῸ ὥσπο, σοι, 

ςο-εὐρρας τῆν - ᾽ φἡ--αἰ ας» - φάττα, ρας 1, «0. (ἢ 7 . ΦήτῬα; τταρ--ὶ 

] " ᾿ Φ»ΕΙ Παρ την . ᾿ φη-τα; ΓΕαρ ΕἸ) «Φὐττα, τἘαρν τον φάττα, ΓΕ αν 1, τς 
] Ἐξ 
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Θυϊηα! ρθν ἴὰ Ῥγοροβίζίοπθ ργϑοθάθηΐο [ᾳ. οοπάϊζίοπο ἄσδ]9 αἱ 

(αν, α.-Γ1, ..., ἀρτ-Εἢ.---ἴ; σητὺ, αη-ἘὰΕῚ,.,., ἀηπΕὐρττοῖ; οο αὐ, τ ,ν, αἱ, πὸ ἘΛ,..., ας. -Ἐ 8) 
51 ριὸ ΒΟΥΪΨΘΓΘ ΟΟΒῚ: 

(0, 1, ...,.» τ 8.--- 1 -- ας,; Ἢ ---- ἧ, -τ- αἱ, -Ἐ 1, ....., ἢ τ ἡ, --- Ὧν,  ϑαὶ 

η --οὸι - ἀἡ -Ἐ 1,.....,. ἡ τς ἐγ το ἀν} Ἡ --Ξ ἂρ - 1,..... ) 

ἄονθ ρογὸ ίβορτι ἰορ]ουθ 0,1, ..., ἢ ---- 8 --- 1 --- ας,, 86 ὃ ἢ --- 8 --- 1 --- αι, «0, 

(ορ]Θγ0 7 --- ὧρ-(- 1, .... ἢ, ααδηᾷο ὃ ἀρΞΞ 0. 

Τθηθηο0 οοηΐο 9118 (1Υ} 6. Οββϑῦναπᾶο οἤ8 ἱ βίτηθο] σ᾽ τοι αὐϊνί 8110 βρδζίο 

[η --- 8. -- 1 ἀ6110 ϑρασίο ἰοπϑδπιθηΐα!θ [4] ἀϊνοηΐαπο ρον ἀυδ!ὰ βἰπηθο }} 46] ἐΐρο ς 
ΤΘΙαῦν! 8110 βρδζίο [5] αἱ [], δἰ οοποῖυδθ 1ἴᾳ ἰουιποῖα: 

Θ 

η (ἢ (αν,αν-[-1;...,αρ-Ἐ-ὅι-Ἱ; σῃ-Ἐϊι,..., αὔν,-- ἦς--τῖν χϑ, -Ἴ- ἦν»... γᾶς, -Ἐ- 8) ΞΞ 

- φηττας εν ζη τας Ἐ} « ζη--αρ 

- φη.--αἰ, --ῦ, φηττα;» : φητα, “- Φφη-ταῦ .ζη-ταρ-- 

( Ῥοὺ δνϊθασθ σουηρ] οαχίομὶ μ 6118 βύδιηρα, Δ ίδπλο ἴῃ ααθϑύο ἀθὑθυμιϊπδηΐθ ροδύο απ δ ἰπ Ἰπορὸ 
αἱ διοαπὶ αἱ απθὶ βίπηθ 11 ς 601] ᾿πᾶϊοθ ἀπ ρο᾽ ΘοΙαΡ]Ἰοαῦο; γοϊθμᾶο βοβυϊαϊτο ἃ αὐθϑὺϊ ὅδ ἱ βιαθο] ς 
οοἱ γον Ἱπαάϊοῖ, 51 Ἵββθυνὶ ὁῃ6 ἴπι ααθϑύο ἀδύθιταϊπδηδθ ἄπ οΟΙοπμ6 οοηβδοιξίνα αυδίαπααθ, ΡΘΓ 
βἤββαγθ 16 1466 [ἃ τβῖμια 16, (μ -Ἐ- 1)ϊπια 5ρῃο [α11 οῃ ἱ βψῃθο! ς 4611 (ω -{- 1)βῖπα ἤρῃ βοπῸ αἰΐτο ὁΠ6 
ἰ Β΄} 011 ς 46118. εεἶπια 601] 18 166. ἀαχηθηξαΐο ἀππα απἰζὰ. 
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ἄονθ ῃ6118 ἀϊδροηα!θ ρυϊποῖρα!θ νἱ 5010 ἡ τ 8 -- αἱ, ὑθυτηηὶ ἀΡῸ8]1 ἃ ς,... (86 ὃ 
Ή ---ϑ --αι, ΞξΞ , ΔΙΊΟΥα 1 ὑθυΊΉ]Π1 ς, μι 6 Αἰ σοπβθραθησα 16 το ΐνο 1᾿ἴη6 86. 6. ΘΟ] οηΠ6 
Ἰηδηόδηο αἰα[ο0), ῬΟΪ ὙἹ Β0ΠῸ αἱ, --- αἱ . ὑθγιηῖηὶ ἀΡΊΙΔ]1 ἃ ς!,, Θ66., ἄῃ -- ἀρ ἔθνη ἑη 

ἀρ] ἃ ςῃ ; πο] τ  ίβορηδ ΡΟΥΓΘ 10 ΖθΓῸ ἃ] ροβύο ἀϊ ῥαυθὶ ἱ 5μηΡῸ] ς ἀ Ἰπᾶϊο6 Ππθρ8- 
ὑἶνο, 6 Τ᾿ παϊθὰ ἴα Ἰαορο αἱ ἀ1611}1 ἀνϑηδὶ ῬΘΙ ἰηαϊοθ ΖΘΙῸ. 

Φαθδύα. ἕοστηοϊα (Ὑ1) δββοοίαία, 811 (ΠῚ ρϑυτηθέϊ αἱ ϑβοραϊτθ ααϑ]βίδβὶ Ῥγοαούϊο 
αἱ ὁοπαϊσίομϊ οαναὐον βυϊομθ, απδπᾶο απιοϑίθ βίαπο φμνογἰσαηιογΐο ἀδβθθηδῦθ; ρϑυὺ ΠῸὴ 
ὃ βυΐβοϊθηθο ἃ ἄδτθ απᾶὰ ἔουιποϊα τοαὐ να ἃ] 5010 Ῥγοαούϊο αἱ ἅπθ οοπμάϊχίοηϊ οαγταὐῥθ- 
ΤΙβύϊοηθ, 606. ποῃ βἷδ ρυῖνα ἀϊ ποι ᾿ἰονὶ ΘΟΙΙ ΡΠ ΖΙομὶ Δ]ΡΘΌΙΙΟΠ6. 

ὕδ80. ρδυϑίοο]αγθ ἱπιροτ απῦθ αἱ ααθϑύδ ἔουιμο]α (1) ὃ: 

(ὴ οὶ -ς. ἡτσεο υ 

ΟΥΘ Ἶὰ Βοιημηδίονία. ὃ ϑϑύθϑα ἃ δα θϊ 1 νϑ]οῦὶ ροβί ιν! ὁ π}}} 46116 γανί ὉΠΠ1 ἰηΐθνθ αὶ 
ῬΘΡ Οαἱϊ 51 8 

γι Ὡς -  ...-Ἐ (5-Ἐ γε Ξξῆ. 

ϑθΡΡΘηθ. απιθϑύα ἔρυτο] δὶ ροβϑᾶ ἀθά}}6. Θ0ΠῚ6. 850. ρδι  θΟ]αΡο ἀ8118 (), Ῥὰγθ 
ὃ ρὰ ἔμο!]16. ἀἰπιοβύγαυῖα ἀἰϊγουναπιοπίθ ῬΘΙ ΤΠ8Ζ2Ζ0 46] 5ο]100 τηϑύοδο ἀ᾿ ἸηΔιισίοπο; οἰοὸ, 
Βοσοιηθ ἰδ. (Υ11) 5ἱ νϑυϊῆοα, βιθῖδο απδπᾶο ὃ ἡ], ᾿τεε:ῶ, βᾶγὰ ριόναῦο 616 θβϑδ γ]θ 
ἴῃ αδίππαιθ. οδ80, 856 βαρροβία νϑα ῬῸΡ ἢ Ξ21 51 αἰπηοβίγουα οἷθ ὃ ρὰ [816 ῬΘΓΡ 
ἢ ΞΞΤΠΕΞΙΡΕΙ 

Ῥϑγοϊὸ 6118. γ᾽ ϑζίοῃθ 

αΐη ()..--1,5--1) 

ΞΞΕῚΣ. ({Ξ: 1)γἘὶ 
0] 

᾿ 

ϑκϑ σρν-Εὶ--ἶῦ ς.} 

ΟΠ0. ὃ ὑπ 0880 ΡΔΙ ΙΘΟ]δ16 4618 (1ΠΠ), ροπίδηιο 8] ροβίο 46116 σ ἱ νϑουὶ ἀδϊ ἅ811ἃ (Ἷὴ 
ῬΘΡ ἡ Ξ ηι, οπᾶθ δἱ ἐγονογὰ ομ6 11] οοσίποϊθηίθ 46] ἐθυτηΐηθ ΟΝ ἘΣ ΠΗΝ ἃ ἀρτδ]θ 8 

(- 1)γτερεσσσε δ ο (Ξ| ΞΕ Έ Σ ἘΦΈΣΕΙ ΘΞΕμππ εὑ πιὰ 
ἈΤΑ γα] Ὁ π-1)}} Κγ 

4:51} 

ααϑίογδ, δὶ ϑβοϊπᾶδθηο ἀ8118 βοιητηδίονία, ἱ [ου  ηὶ ῬΟΙ οαϊ γ᾽ --- 1 ΞξΞ 0. 
Βιοονάδπαο Ροὶ ἀπ8. πούϑι ργορυϊϑίδ ἀθὶ οοϑίβοιθηθὶ ροΠ που 81}} εἱ ἀθάποθ ομο ἢ] 

ΟΟΘἐβοϊθηίθ αἱ ς᾿" ς ᾽ς, ςἴἘΕ} Ὥρη ὃ ΑἸ ΤῸ 6616 4- 1 

ΥΩ ἘΥΡΕΥρΡΈ.. (- 

Ἀρρ!ϊοαμᾶο ἰὼ ἰθρρο αἱ ἀπδ! ὰ 
αἱ [9] 5ὶ οὐῤίθπθ: 

(ΠῚ) 
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ονϑ ἴα βοιπιηδίονία ὃ οβίθϑα ἃ ὑπ! ἱ νϑ]ουὶ ροβίθῖνὶ ὁ πα}}} 46}190 ναὺ]8 01} Ἰηΐθυθ γ᾽ 

ῬΘΙ οαϊ ὃ 

"ΓΘ 6. ΡΈΕΙ ΞΞΣ 

8. - Ἰθογθϑιαΐ βθηθυϑ!! γϑδὐϊνὶ ἃ110 ὁοπαϊχιομϊ οαγα θυ: ΒΌ 1086. 

Ῥου 16 σίσουομθ 66 ἴυθιηο πϑὶ βοραθηθὶ ρα ΡΥΘΗ͂ 6 6: 8Ιὁὰπθ τίοθυοηθ αἱ ἅθο- 

ταθύτία Νιπποναύννα ὃ ορρογίαπο ϑππποίανθ ἱ βθριθηὐὶ ἄπ ὑθουθπι τϑἰδυϊνί 8116. σοη- 

ἀἰσίομι οαγα ιθυιϑῦϊομθ. 

ΤΈΘΒΕΝΑ ἴ. - [6 οομαϊαϊονιὶ οαγαϊίογ βέλοίνο αἱ αϊνιογδίοηο ἃ τοϊαἰῖυο αἰϊο 8ραφῖο [5] 

ἀοῖϊο ϑραεῖο ζομααηιοηέαϊο [τ] 8οηο ἔγα ἰογο ζηθαγηιθηίο ἐπα ροηἀοηΐ. 

ΒΘΌΌΟΠΘ. απθϑῦο ἐθουθπια 58 ἀπὰς ΘΟΠβθριθηζδ αἰ α016110 αἱ ΘΟΗ ΒΒᾺΡ οἰξαΐο ἴῃ 

Ῥυϊποῖρίο 461 ρυθβθηῦθ ἰανοιο, ρι06. σοηγίθηθ ὈΥΘυΘηθηΐθ αἰ πηοϑύτΆ 110. ΘΟΞῚ. 

Απχίτζαξίο τἱοογάϊατηο ὁπ6. 4] ἀπᾶ οοπάϊίοπο οαγαὑ θυ βυϊοδ (ον α15 ...γ 44) 51 ΘΠ] πη 

οοπάϊχίοπο οοηΐπραῦία, 18. (η) --- α,, ἢ --- ας αν....7} --- ἀρ). Ογδ βίδηο Γ:, Γω».... 7) Γρ δαύίθ 16 

οοπαϊχίομ! οαγαξουϑυϊομθ αἱ αἰπηθηβίοπθ ὦ, αἀἰπποϑύγθυθηηο. ὁΠ6. ἴα ΤΘ]Ζίοη9 

6) ἘΠ ως ον ἀΓ Ξϑῦ 

πῸη Ραὸ 5ι55δίθυθ, 50. ΠῸῚ αθδηἋο ἱ πυμηθΡΪ ὁ; δίδπο ὑαύθ! π1]]1. Τηΐαυῦ ἀθίϊο οι απὸ 

ἀαδίαπαιθ ἀθὶ ΠΌΠΟΙ] ὁ; 6 ἀοίθα Γ΄, ἰὰ ὁοπάϊχίοηθ οοηπραὺα (6118 Γ᾿, ΡΘΓ 11 ὑθουθιηδ, 

461] ρᾶιδρνδϑίο 1 8] μὰ Γ,Γ', -- 0, 50 ὁτῖβ ἅ, τηϑηΐσο σἰβυϊύα 80} 100 ΡΘοιηθίυ Θδῃιθηΐθ 

6.6 νὶ ὃ τπ 5010 βρᾶζίο [8] βοἀαϊβέβοθηνθ 5ἰπηπ! απθαπιθηΐθ 8110 οοπαϊχίοηὶ Γι, Γ΄.» ὁπ 9 

Εἰ ϑοπόϊαδ, μὲ 15. 11)  ξξεῦ. τον τ αν 

ΤΈΟΒΕΜΑ Π. -- Οἠ[ἰβροίίο αἴΐα ἐγαϑζογηναείοηιθ ἀα οοπαϊαίονια αἰφούγίοα,, γοίαίζεα 

αα πῆο ϑραφῖο [5] αἱ [1], ὧραι τα βονηια αἱ ὀοηαἰφίογὶ οαναϊἐογ δέ ο1.6 ηνοϊ  ρίϊδαίθ μον 

αἰοσιὲ οοο Ποϊογἐλ γμηιογϊοὶ δὲ ᾿α: 

19. φιιοδέω ἐγαϑοΥ ιαφίογι6 θδἰδέθ 80.107 ὁ ὃ εἰγιΐθα; 

99 καὶ φοογῇίοϊομεϊ πιωηον οὶ ἀοῖ16 οογαϊσιογεὶ σαν αι ἐον ἐβέϊοιο 8οη0 γμη ον ὑγέθν"1 ροϑί οὶ. 

Τηξαθεϊ, ἱπάϊοαπημο οοη. Ὡ ἀπ οοπαϊζίομθ ΔΙρθ υῖοα ΔΡΟΙύΡαρα, Ρ61 ὑθογθιηα 

“ΒΟΒαθοῦὶ ἄθνα οϑίϑῦθυθ ΔΙπηθπο ἀπὸ αἰ [811 ὑγδββουτη δὶ πὶ, [ἃ α816 ΡοΪ ὃ απίοα ρθγοΠὸ 

86. 78 Π6 ο556. πη αἰτῶ Δ]Πορὰ ΠΟῚ ΒΆΓΘΌΡΘΓΟ ἱπα! ρθη θη] 16 ΘΟ πα] ΖΙομΐ ὀαρα θυ βῦ0Π 0 

46 118 πιοάθβίχηδ, ἀπηθηβίοπθ αἱ Ὡ, 11 οὔθ ποῆ ὃ ρ6ὺ 1] ὑθουθιηδ ριθοθᾶάθηΐθ. Οτϑ ροβύο 

Θἢ6. 51 ΔΌΡΙ8 

Ω ΞΞ ΓΙ Ἐ σι ἀξϑα ἐπορθ Αἴ Το 

οΥΘ 16 Ψι β0πὸ ὁοοϑίποϊθηθὶ πυππθυϊοὶ 6 16. Γ; Β0πὸ Θομα] Ζίομὶ ον αὐ θυ βύ!6Π16 4 6118 τηθάθ- 

βπηδ ἀἰπηθηβίοπθ αἱ Ὡ, ἀἰπηοβύνιθηιο οθ. ἀὐαδίαπαθθ (6116 σι, οἷοὸ “5 Ῥ61 ἤββαγθ 16 

Ἰᾶθ6, ὃ ἢ ΠΌΙΠΘΙῸ ροβίθῖνο. ϑ᾽σοουηθ. ΒΘοΟηο 16 οομν θη Ζίοηὶ ἔαυῦθ ἤποτδ 1 (ἀθομηθτίδ 

Νυπηοναύίνα ἤθη θβίβίομο οομαϊχίοπὶ πορϑύϊνθ (8010 ἄορο αιθβϑύο ρᾶγαρυαΐο Βα ΡΒ ΠΟ 

ῬῸΓ ἴὰ ρυΐπηδ νοϊῦα ἰπίγοάούθθ), ὁ ροϊοῃὸ, ἀθύξω Γ΄, Ιὰ ὀομπαϊχίοηθ οοηϊπραύα αἱ Γι, 

Ρ6Ρ απδηΐο 51 ὃ νίβῦο βορὰ ὃ Γ,Γ', ξξα Ὁ ρϑὺ ἐπί:, 6 ΓιΓ', ΞΞ 1, 58] σοποῖπάθ 686 σι 

ποὸη ὃ Δ]6γῸ 6 1] ΠΠΠΙΘΡῸ 4661] Βραχὶ [8] 5οἀ αἰ βἔβοθηθι 8118 οοπαϊΖίομθ οοπηρορίδ (8 Γ΄',, 

οἷοὸ ὁ᾽6 ὃ τΠ ΠΕΙΠΘΙῸ ἰπΐθρο ροβίθῖνο. ὁ. ν. ἃ. 
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1. -- Θοβηϊζίομθ 49116 οοπμαϊσίομὶϊ πθρϑίϊνθ 6 9110 οοπάϊζίομὶ οϑποῃίοηθ. 
Οομαϊζίομϊ οδποηίομθ 46] ρσαρρο ς. 

ῬΘ} Τϑπᾶθι ῥἱλ ΟΠΪΆΡΘ 6 οἷ ὈΓΟΥῚ 16. ΘΟΠΒΙ ἀθγΖίομϊ βϑραθηθ ἱπύμοἀαντθιηο 18 
ΘΟ ἀἰΖΙΟΠΙ ΔΙ υ ομ 6. ποραύνθ; οἷοὸ 8586 Ὡ2 ὃ Π6] 56η80 ἤπογϑ δοηβίἄθυαξο ἀπὰ οοπᾶϊ- 
Ζἴομθ ΔΙ ρυῖοα δυθἰ ὑναγία πηροβύδι 8110 βραζίο [8] ἀϊ [η], ἀθβιίγθμιο ριγ6 θοπιθ οοη- 
αἰχίομθ 1ὰ Ὧ' 5βοἀαϊβέβοθηθθ 8118 γϑ᾽ αζίοπ βμηρο]οα Ὁ’ τς -- - ῷ, 

16 ὀοπβί θυ χίοπὶ 49110 οοηαϊσίοηϊ πϑραύϊνθ ΒΟΥ ΡΒΠΠΟ ΡοὶΪ 8 ἄδ᾽6 ἱπηρουίϑηςι 
ΤΙΒΟ Ὁ] Π611ἃ βθοοπᾶδ ρατῦθ 46] ργθβθηῦθ Ἰθγοτο. 

Οββθυνίδιηο ὁη6. αἱ 6. 16] βορυϊῦο, ἀπϑηο 5] αἰτγὰ, βθιηρ]]σοηηθηΐθ οοῃἀϊζίοπθ 81568- 
Ὀνῖοδ 51 Ἰηθοπἀθγὰ ομθ ριὸ οββθύθ ὑδηθο ροβί νι ΘΟ Π16 πορδῦϊνα. 

Ἰπάϊοαπο Θ0η υ1, ὡφ;, ...5. ρει, 8.-ἰ- 1 σομαϊίοηϊ ΔΙρΘΡτΙοη6 τοϊαὐῖνθ 8110 βρϑιζίο [5] 
ἄ6110 βραζίο ἑοπάδιηθπία!ο [9] 6. ἀϊ ἀἰπιθπβίοπθ 1, 2, ...,ὄ 5.- 1 υἰβροϑυθιναμπηθηΐο, ἀϊΡθπιο 
ὍΠ16. 6550. ΟΣ ΠΉ8ΠῸ ἘΠ ΘΊΠΡρο (ἢ) αἱ οοπάϊσίοπὶ οαποπίοίθ, ααδπᾶο απ] απαα8 οοπάϊ σίοπθ 
ΟΡ  ουἸβύϊοα το αὐύϊνα 8110 βρϑζίο [8] 51] ροββᾶ ΘβρυΠΏΘΡ6. τηθαϊδηΐθ πὰ ΡΟ] πομλΐο ἴῃ 
ααθδύθ οοῃ ἀἸ ΖΙΟΠΙ ὦ;, 9, .... Ὡ»Ε1. ΘΗ 6 ΘΟ βοίθηθ ΠΌΠΙΘΡΪ ἰπύθυὶ (ροβιυν] ὁ 

Ἡθραῦϊν!). 1,6. ὡ1, 9, .... ρει, ΔΡΡδΡθηθηδὶ δά ἀπ ΘΥαρΡρο Αἱ οοπάϊχίοπὶ οαποηΐοῆθ, 
ΒΆΤΆΠΠΟ ῬΟΪ οἰ διηαῦθ Ομ ἀϊ ζίοηϊ οδπΟΠΙΟἢ6. 

Ρρὺ 68. 4116 ἔογμιοὶα (1) βϑραθ βαθὶΐο οὁμ6 186 ὁομαϊΖίοηὶ ς;;, (5, ...» 5.1 ἴΟΓΙΊΒΠΟ 
ὍΠ ΒΡΌΡΡΟ αἱ ΘοηἸΖΙΟΠΙ ΘΒ ΠΟΙΪΟἾΘ, 6 Θοϑὶ ραγ6 ἀ8118 (71) 6 ἄδ|1α. (Ὑ1Π0 5ἱ ἔγϑθ οῃθ 

16. οοπαϊσίοηϊ σι, ὅ5,....7) σφε] ἤουηθη0 ὑπ ΒΡΌΡΡΟ αἱ οοπαϊζίοηϊ οδποηΐομο; απθϑόϊ 

ἄπθ ρυαρρὶ αἱ οοπαϊζίομὶ ΘἈΠΟΠΙΟΝ6. ΒΆΡΆΠΠΟ. τἰβρου  νϑιπθηΐο ΟΠ δηιδ ΒΙΌΡΡΟ ς 6 
ΒΙΡΌΡΡΟ σ. 

ὍΔΠ1ὦ ἀθῆηϊσίοπθ αἱ σραρρο αἱ οομπάϊσίοηϊ οποηίοθθ Ρο 1] ὑθουθιιδ ΠῚ 46] 8 6, 
ΒΘΡῈ6 βῃθιίο: 

ΤΒΌΒΕΜΑ 1. --- Ομαζιρίηιιο οοηαϊοίοηο αἰργοῦγίοα ἱηιροθία αὐ τθῖο 8ραφῖο [5] αἱ [1] 
δὲ μιιὸ ΘΒρΥ]ΉΙΟΥΟ ηιοαϊανέο χἰγιὶ ροϊἰγιοΉνὴο ἴγη) υ1, 9, ..., νει αὶ ΘΟ  Ποϊογἐΐ ἱπέορὶ, ἀρραν- 

ἑθμθηαο ὦ, 9, ..., Ὡς ει αὐ αὐ, ΦΥΆΡΡῸ αὶ 5 -Ἐ- 1 οοπαϊφϊογιὶ ὀαηοηϊοιο. 
ΠΙβρϑῦνο 8116 σοῃαϊχίοηΐ οδποη θη 6. 46] ρισρρο ς νᾷ]θ: 

ΤΈοπαμα ΠΠ. --- Ομαζιγιιο οογιαϊφίογιο αἰφοῦγῖοα ἱηιροσία αἰϊο ϑραφῖο [5] ἀοῖϊο 8ραςῖο 

Τογιἀανιογηίαϊο [τ] δὲ γιὸ τη 0] 801 ἠϊοο ΦΒρυ ΗΟ 06 Ἠϊοῦο (Τ᾽ τοὶ ροϊϊηοηιῖο ἴρ 

 θο. νον ΦρΗς 

Ρον 11 ὑθουϑιπηα 11 46] 8 6 Ῥαβύογαὰ ρυθηᾷθῦθ ΘΟ] 6. σοηἀϊσίοπθ αἰθ ρυΐοα ππϑ Θ0Π- 

αἰχίοημθ οατα ον βέϊοδ, ρϑγομὸ, 858. 1] ποβῦμο ἐθοῦθηιδ ὃ Ψ6ΓῸ ἴῃ απιθδίο οᾶ850 ῬΔΓ ΙΟΟΙΆΓΘ, 

ὃ ῥα (816 ἰπ 416110 Ροἱλι σθπθΡδ]ο. 

Ἰούία οτᾶ ἃ 1ὰ αἰπηθπβίομθ ἀτιπα οοπαϊσίομϑ οαν δ θυ δύϊοδι αν Οἱ γαυῖδ, 56 οββα ραὸ 

ΘΒΡΙΊΤΊΘΙΕΙ τηθαϊαηῦθ ἄπο αἰ νουθὶ ΡΟ] ΠΟΥ Π6]16 ς;, ΠΡ, ἱπαϊοδη 0. ΘΟῊ. 1; 69, ...» ὁ» 1 

ἀοὶ ἡθτηθυὶ ἰπῦουϊ ροβιθνὶ [81 ο6 οἱ - 209 -{-... -Ε (5 - 1) με Ξε α, ἀοντὰ δϑίβίουθ ὑπ 

ῬΟΙΪΠΟμΪο 

(ᾳ) Σ  ο προδορεςς, (Ἂς, ἐν 

Ἰἀϑη ἰοδιηθηῦθ πὰ}10, πὸ Θββθπᾶο ὑπθθϊ μ11}1 1 οοοίβοίθην! (0... ς «- Θαϊπαὶ 1] ποβῦγο 

ὑθογϑιηδ βαγὰ Θομιρ]ϑὑθιηθηΐθ ἀϊπποβύναϊο, 56. δὶ ρῦονα ὁΠ16. ἀπ [816 ροΠ ποιὸ (1) ποι 

Ῥαὸ οβίβίθγο. ν 

(ἢ Θυὶ 1ᾳὰ ῬΡᾶτοϊα σύαρρο μπᾶ ὰπ βιριϊβοαῖο ἀΐνθυβο ἀα ἀ8}10 5βο]δαπιθαΐα αϑαΐο. 



᾿ 
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ΟΥἵα Ρομίδῃιο 
--- δ ᾿ !| ᾿ Ὥ ΞΘ δι ΓΙ 

. . ΄ ΤΣ ᾿ δε δν οὴ δε Α͂Ι 
6. ομϊαπηίαπιο (ἢ (χ4) 1Ἰμϑίθπιθ αἱ ὑαθίθ 16 ὁομαἸ Ζίομὶ σομηροβύθ ς ᾿ς 

αι, Ὁ 6 ἱποῖύτθ σι ὃ πιβδβίτηο, 46110 σομαϊχίομὶ αἱ (σι) ἀϊοίδιηο ὦ (4:; 92) 

1’ Ἰηβίθπηθ αἱ α16110 ῬῸῚ οἷϊ 99 ὃ Τηϑβ81110, 600. 51 β᾽αηρογὰ ΟΟΒῚ δια ἀπ ἰΠΒΊΘΙηΘ 

Ὡ (σι; 925. -.79.)» Θ5θθηο 1 ΞΚ Ξ5, οοβυϊυαϊο ἄαθ ὑηὰ 801. ΘΟΠαϊΖίοηθ οοτηροβύδ 
 Ψὲ ο' ἤγη : τὶ ς,᾿ ..- ς, 7’. Ῥομίδιηο ΡῈ Ὀτον τὰ 

Δ ΕΞ ΟΕ Οὐ τ ρα ξ ἰδίαι (ὑ ΞΞῚ, 2, ...»,.8.-|- 1), 

8]1ΟΥ8, ῬΘΙ ΠΊΘΖΖῸ 4611. (Π) ὀοπδι ἀθυϑπᾶο ὑαύίθ 16 οοπαϊΖίοπὶ οδιαὐθθυ βύϊοηθ οὐὐθπαΐθ 

τὲ σπα, φοπύοπαθὶ ἴῃ (1), δὶ τίοανα ὁη9 1ἴὰ οοπαϊχίοπθ οαταὐὐον βίο αἱ ργοάουθ! οὐ ς “δ ε᾿ 

(υ -- 8 --- σ΄ 1, Ὁ τ (8 --- 1) --- σ'αγ. ....0. ἢ τς σ΄ α) 

ΘΟΠΊΡΘΓΘ. 5010 Π6] ργοάούο ᾿ἐὰ ἘΝ ἕν τς ΠΤ; ἸΠΟ]γ6. οϑθριθπᾶο αἀπθϑίο ργοάούζο ἰδ 5ὶ οὔ- 

6ῖθπ6 ππ8, 5018, γο]ίδ (5). Τλαπατιθ π6118 (1) ϑϑθρτιθηαο ῥαθθϊ 1 ργοδου!! ἱπά!οδῦ ς" ςρῦ... τ 

6 τιἀποθηᾶο, 5] οὐδουνὰ, ὑπ Βομπηπια αἹ Ρ]ὲὴ ΘΟΠ ΑΙ Ζίομὶ οαγαὐψου βῦϊομθ αἱ ἀἰτηθηβίοπθ ὦ 
το Πρ ]1οαῦθ ρθι' οοϑ ἢοΙθη] ποῖ ὑπ 0] ΠᾺ}]1, 18. απ810 ἀονγθῦθθ θβϑϑθῦθ ἰᾳϑη οδηιθηΐθ 

πα]18; οὐὰ αἀπθδύο ὃ ΔϑΒΌΓΟ Ρ6: 11 ἐθοόύθιηδ 1 46] ὃ 6; αὐἰπαϊ ὃ ργογαῖΐο αὐυϑηΐο 5] 

ψόΪθνα αἰ Π]ΟΒ 816. 

ῬΩΥ ΠΙ|6ΖΖ0 4Ἰ αιθδίο ὑθογθιηδ 51 ἀθάϊιοθ [801] πηθηΐθ: 

ΤΕοπΒμα ΠῚ. -- 56. ὦ, ὦ, ..., ὦ, 8000 ᾧ σοηαιφιομιὶ αἰσοδγίοϊια οἾ,6 ὁϑργίριοηο ψιία- 

ἰμηφιο οοηἀϊφίονμο αἰσοῦγίοα ὑριροϑία αα τι [5] αὐ [1] μόν ηιθῶδο ἀκ ροϊποηιΐο ἐμ ὦ,, 

ὧ9,...., ὕὅη,, ἃ Ἠθοθϑϑαγίαγηθηία ὑ 5 8 - 1. 

8. -- Βίοογοβ, αἱ ὑπυϊ! 1 συαρΡρΡὶ 4] οομπάαϊσίομὶ οϑμομίοθθ. 

Τεμμὰ 1. ἔὔηα οομαϊφίονιο ὦ, (1 ΞΚ Ξ5-Ὲ 1) αὐ αὐηηιθηβίοηο ἰκ ἑαῖο οὁἾ)6 5ὲ ριμὸ ὁ5}Υ͵))0)0 

ηιραϊαρέθ τιν. ροϊἠηορηῖο Κογηιαίο ἀα οογαϊφιογὶ αὐ αἰὐηιθηϑέοηα ηιΐριουο αἱ Ἰκ ἤθη, ριιὸ 688678 

μηα οομαϊφίοηα ὁαροηίοω. 

Τηΐαυν! 56. ΄ἴὼ ὡ, ἃρραιύθπθθθο δὰ π᾿ ΡΥῸΊΡΡΟ ὦ, , ...» νει ΑἹ σοπαΙΖίοη οδπο- 

Π16116, ΘΠΊοσα ἰὼ ΟΠ ΖΙΟοηΘ ς, ΒΆΓΘΌθ6. ἀραδ]θ δα ἀπ ΡΟ] ΠΟΠΊ]Ο ἴῃ ὦ;, 9, ..., ὡ;, οἱοὺ, 

Ῥϑι ΤἸροῦύθβι [αὐδα βὰ ὦ,, ς, Βα ΓΘΌΡΘ. ἀρπδ]6 δ ἀπ ΡΟ] ποιηΐο ἰουπηαΐο ἅα οοπάϊαϊοπὶ 

αἱ ἀἰπιθηβίοῃθ τηΐπογο αἱ ἀ. Ἐβρυίπιθπάο οἰδβοῦηα αἱ απθϑῦθ οοπαϊζίοπὶ πιϑαϊαπύθ 16 

ΘΟΠΑΙΖΙΟΠΙ ς!, (2) ...,)ὄ ςκ.- 51 ΘΥΓΘΌΘΘ Ο᾽)6 ς, ὃ πρι8]6 δ ὑπ ΡΟ] ποιηΐο ἴῃ ς!; ς9) ...) ζμ.-1» 

11 οι6 ὃ αββυγᾶο; ἀπηαιθ ὦ, ΠῸΠ ριιὺ Θ55616. πηϑ οοπαϊχίοπθ οαποηίοϑ. 

Ἰπμμὰ ΤΠ. 86 ὦ, (1 ΞΚ Ξ 8 -Ἐ 1) ὃ τθνα οομαϊφίογο σαγιογίοα αἱ αἰηηιδγιδίογιο ἴκ, ὃ ριιγ6 

μη ὁοηαἰφίοηθ οαηοηίοα ἴα ὦν, -[- Ψι,, ὁθϑομᾶο Ψε ππα οομαϊφίοηο αἰσοῦγίοα αἱ αϊηιοη- 

8107|6 Ἰκ οἾ)6 8ὲ ριιὸ 6ϑργἝηι6γ6 πιο ϊαγηίθ τιν ροϊἠ))ογγνῖο ἦγ) ς!, (2, ...» Φ1- 

(Ὁ Νοιι ὁθοουγθ οββθυναγθ οὁΠ6 1ὰ αἰτηθηβίοπθ 6110 βρᾶζίο ἔθη ατηθηΐαϊθ ἄθυθ θββουθ ϑαβοϊθηξα- 

γηθηΐο ρσγδηᾶθ, οἷοὸ Ὁ, 25 - 1; απθοϑύδ γοδυγίχίομθ δἱ ἄθυθ ρῬοὶ βού πὐθπᾶθτθ ἴθ ὑαπέδθ 16 τἱσθυοῖθ 
βοσαθηδὶ τϑ]αύϊνθ 8116 οοπαϊσίοπὶ σαπομίοῃθ. 
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[Πα ϊ δἷα ὦ,, ὡς, ...»ὄ ὥρα 1 ρσαρρο αἱ σομαϊΖίοπί οα πο 6ῃ6 ἃ. οἷ ἀρραγἐΐθηθ ὡς, 
αἸπηοβύγογθιπο ὁΠ9..ὧι, ..., ὡς...) ὡς τ ἵν ραν «ὦ, ὦ, ἐγ δι ηπδιιῃ Β͵ΙΌΡΡΟ αἱ οοπαϊζίοπὶ 

ΟΒΠΟΠΙΟΠΘ, 6 Ρ61 απθϑύο Ὀϑβύθιδ Ῥγονδῦθ ὁΠ6. ὧ 51] ριιὺ ΘΒΡΓΙΠΊΘΥΘ ἴῃ ὯΠ ΡΟ] ΠΟΙΏΪΟ 
ἴὴ ἢ, ὡς. ὡς Ἢ Τὸ Ἢ ΘΟ Πὐῖδος ὑπ δ , 

Εββθηᾶο ὦὠ:, ὧς, ...,).ὄ (1, ἅν, (ὕμιν τιον, ὕειν), ὯΠ ΘΤΌΡΡΟ Αἱ ΘΟ ΖίοΠΐ ΘΔ ΠΟΠΙΟΙ, 

ἴὰ ὁοπαϊσίοπθ ΔΙσθΌνίοα, Ψ,, δὶ ροϊτὰ ΘΒΡΙΠΉΊΘΙΘ [ἢ ἨΠ ῬΟΙΙΠΟΙΏΪΟ ἴῃ ὧὠ!, ὡς, ...,γ μι 8 

ΘΟΘ ΠοΙθηθὶ Ἰηθθυῖ; 56 5] ἱπάϊοθ, θοῦ Ψ', απθϑῦο ρο]ποπῖϊο δὶ ροὐγα ΒΟΥ 16 

ῳω; ΞΞξ (ω, Ἢ ἜῬαὶ -ὁ Ψη,, 

ἴδ 816 γϑ᾽αζίομθ ργονα ο6. ὡ; δὶ ριιὃ Θβρυ πη 06 ἴῃ ππ ΡΟΙΠΠπομΐο ἃ οοσίβοίθηθί ἰη θεῖ 

ἔογηιαῦο ἀ8116᾽ ΘοπαϊΖίοηϊ ὦ,, ὧς, ..., ὥχν) ὡς τῇ- Ψὰ; ααϊηὶ ὡς -ΕΝΨῚ ὃ ἀπᾶ ΘΟΠ αΙ ΖΙοπΘ 

ὈΒΠΟΠΪΟΒ,. 

ΤΈΟΒΕΜΑ 1. --- ΑΠροἼὸ τοῖα οοηϊφίογα ὡς αἱ αἰγνογιϑίογια ἴκ [α τα οομαϊφίογηιο οανιο- 

μΐοα, ὃ ηθοοϑϑαγῖο ὁ 8ιΠοἱογίο οἾι6 δὲ αὐϑῖα 

ω; ΞΕΞΕ ς; Ἔ Ψ, 

οὔθ Ψ, ἱημαϊοα τρια οογιϊφίοηο αἰφοῦγίοα αἱ αἰριθηβίομθ ἶς οἶνο δὲ ριιὸ ὀβργδηολο ηιοαϊαηο 
τὴν ροϊμογηΐο ἴηι ς,, (2, ...) 1. 

Αηχίθαθθο ΡῈ ἦ: Ξε 1 1] ἔθούθιηδ ὃ ον ἀθηΐθ. Βαρροῃίθηηο οὐδ ζ 1 δα ὀββθυνίδηηο 

6.16. ἀαϑ] πα 18. οΟΠ αἰ Ζίομθ ὉΙΡΘΌνίοα, αἱ ἀἰπηθηβίοηθ ᾧ δὶ ραὸ βουῖνθιθ βούδο 16 ἔουπῖα 

αὐ ΞΞΞ ἰς; -ἰ Ψ,, 

ΘΒΒΘΠΔῸ ὦ ὑπ ΠΠΠΙΘΙῸ ἰπίθνο ροβί ΐνο ὁ πϑραύίνο. 56. 1 -ξξ 0 ρϑι' 11 Τιϑμπα 1 ὡς ΠΟῊ 

Ῥαὸ Θββθῦθ ηϑι ΘΟ αΙΖΙΟΠ6. ΟΦ ΠΟηΪΟα ; ϑιρροβίο ααϊπαϊ] ὦ ΞίΞ 0, 586. ὦ, ὃ ἅπϑ ΟΠ ΖίοπΘ 

οΒποηΐοδ, 8]]οτὰ ὃ ΡὰΓ [816 Ρ61 1] Τιϑηηπηϑ, ΠῚ αὶ ὦ, ---Ψ' Ξεεῖς,. 518. ὧὐι., .... οὐκ.) ὦ..- Ψ, 

ὐρριν μον ὔμμι ΠῚ ΡΤΌΡΡΟ αἱ σοπαϊ σίου! οδποηΐο 6. ἃ σαΐ ἀρραν ίθηθ δὰ ὦ; --- Ψε, 8ΠΟΥδ 

ῬΘ} ἀοἤηΙζίοηθ αἱ ΘΟ ΙΖΙΟΩ οαποπίοῖθ ὃ 

ς; ΞξΞ ἡ (ω; --- Ψὴ -Έ χε, 

ΟΥ̓́Θ ἢ ὃ τπ ΠΕΠΊΘΙῸ ἱπίθγο ἀπδ] αηατι6 6 ἄονθ χ, ἰπαϊοα τη ΡΟ] ποτηΐο π6116 ὦ’, ωΐιχ ὃ 

ΘΟΘ ΠοΙθηθ ἰηΐθυὶ. 586. 51] ἱπάϊοα οοπ χ', οἷὸ οἷι6 ἀϊνθηΐα χε, αυϑηᾶο αἱ βοβυϊυϊβοομο 

8116 ω΄,....,ὄ ωὐκᾳ 16. ἸΟΙῸ Θβρ  βϑίοηὶ ϑααϊνδθηθί ἴῃ ς!, (5, ...» ς.-,) 51 τίοανθ: 

ΠΥΞΞΞ ἢ (ω, ΣῊΝ Ψὴ -Ἔ χ',, οἱοὸ ς; ΞΞ Ἀΐς, -Ἐ χ', Ξ 

ἀδ'᾽ οαϊ Ρ6. 1] ἐθογϑιηδ ΠΠ 46] ραιδρυαίο 7 5ἱ ἀθᾶποθ: 

Δ ΤΟΥ ΞΞΞΙΘΝ οἱοὸ ΞΟ ΕΞ 

Θ. ΘΟΒῚ ὃ ργοναῦο 6Π6, ΔΓ πομὸ ὦ; 518 ἀπ ΘΟΠαΙΖΙΟΠΘ δ ΠοΠΐΪοδ, ὃ ΠΘΟΘΘΘΘΤΙΟ 6Π6 5] Δία 

ὧν Ξε ξ "ς ᾳ. 

ϑξπιε Π. Τομ. 11]. 2 
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ΟΥ̓Δ ῬΘΙ ῬΙΌΨΘΓΡΘ 010 16 ΟΟΠΑΙΖΙοπΙ ἱπηροβύθ 48] ὑβθούθιηδι 80π0 βυϊβοϊίθηθ Ραβϑύθ 
ΟΒΒΘΡΥΘΡΘ Ο6. Ῥ6Γ ἰδ ΓΘΙΔΖΙΟΠΘ 

ΡΈΞ ττ πον, ὃ ς,; ΞΕΞΕ ὦ, -Ψᾧὦ;, 

οἷοὸ ς, 5] ρᾳὸ ΘΒΡΓΙΠΊΘΓΘ τηθαϊδηΐθ 16 ΘΟΠαΙΖΙΟΠὶ ς:, ςο». ...») ιν ὅν, Θ αὐἸπαὶΪ ς;ν, ...) ςμ1» 

ὡπ, ς μεν τον φαι ὃ ἢ ΡΟΊΌΡΡΟ ΑἹ ΟΟΠαΙΖΙοπΙ ΟΒΠΟΠΪΘἢΘ, οἷοὸ ὦ, ὃ πᾶ ΘΟΠΑΙΖίΟηΘ 

οϑποηΐοϑ. 

ΟὐΒοΙ ΤΙ Απῖο. -- ΑΠΠηο]ιὸ ὦ, 5α τθλα οοναϊδίοηο οαγαϊίογ δέου οαποηίοα αἱ αηθη- 

Βί0η6 1, ἃ Ἠθοθϑϑαγο ὁ 8μΠΠοἱοηέο οἾ,6 8ῖα 

υ; Ξξξ (Ὁ) ---- 8 ---ῖ, ἢ, -ττϑ,. ....). ἢ. τ (8--τ ἢ -Ἐ 1), ἡ -τ-(8.- ἢ. ---- 1), ....,. ,.--- 1. η), 

οὐὸ ὁ ηηηηθγὶ ἐρηίογὶ ἢ 6 ἴκ βοἀάίδίαηο αἴΐο γοβίγὶσὶοηὶ 

(ΠΞυλῖξα τ ξξεῳ, 

ΒΙβαϊῦα, σαριῦο ον ἀθηΐθ αὐθϑίο ΘΟυ ΟΠ] ῦῖο, 56. 51 ᾿ὑϊθηθ οοπῦο ἀ6118. Τοστμο]α (ΤΥ); 

ἱποῖνθ ὃ ᾿πηρογύδηῦθ ΟΒΒΘΡνΆΡΘ. ΟΠ6. πΠῸη ὑαύῦθ 16 ΟΠ] Ζίο πὶ οαΡα θυ βύϊομθ αἱ αἀϊτηθῃ- 

ΒΙομΘ ὁ 5010 ΘΟΠαΙΖΙΟΩΙ οΒΠΟΠΐΟΗΘ, πιῶ γ9 ΠΘ. 50Π0 Βοϊδιηθηΐθ ἡ. 

411 ἀοἤηϊσίοπθ αἱ οοπαϊσίομθ οδποπίοδ τἰβαϊῦδ, 6 θϑϑδ ἄθνϑ ΡΥ ΘΠΘ ΓΘ ΔΙΠΊΘΠΟ 

δα ὑπ ΘΡΌΡΡΟ αἱ οομαϊζίομὶ οϑποηίοῃθ; οὐδ 5] γϑαγὰ 06 ϑθδθδι ϑρρδυῦύίθῃμθ δ ᾿πῆηι 

ΒΥΌρΡΡΙ, Ῥοιομὸ βυββιϑύθ: 

ΤΈΟΘΒΒΜΑ ΠῚ --- 86. ωι, ϑ9,.... ὥρῃ 807η0 5-|- 1 οοημαϊφίοτνὶ οαγηοηῖοϊ6 αγδίέγανῖο αἱ 

αὐηιθηβίοηθ 1, 2, ..., 5-|-1 γἱϑροιἐἠναγηθηέθ, 6886 ΚΟΥ̓ΉΝαγ.Ο. τι σγΡρ0ο. 

Απχίθαϊίο ὧι, ς9. .... ζκμι ΤΟΥΤΏΒΠΟ ὯΠ ΘΥΌΡΡΟ, Ῥϑγομὸ ὦ;, ὁ ὃ ς!, ΟΡΡΆΓΘ ὃ ---ς!. 

απ] Ρ6᾽ ῬΓΌνΘΡΘ 1] ποϑῦρο ὑθογϑιηδ θαβύδ αἰ πηοϑίγα" 6. ΘΠ6 56 ὦ], ὑ99.,....γ) ὕμιν ζμ ει» ..:5) ὅκα 

ἤοριηϑη0 πῃ ΡΥΌΡΡΟ, πο η0 ὦ, υ., .... 5, ὥμμι» ςμ455. ...., ζκῈι [ΟΓΙΊΒΠΟ Ρ016 πῃ ΡΥΌΡΡΟ. 

Τηξαυ ροὺ 11 ὑθογθιηδ 1 51 8: 

πε ΞΡ ΕΑ οἱοὸ ΦΆΕῚ ΞΞ ΞΕ ὡχγ,-- κε; 

6 τὶ οογάθηαο ὁη6 Ψεμι ὃ ἔπη Ζίοηθ 5010 αἱ ς!, ς9, ...» ςμ» 81 ρούγὰ ΘΒΡΓΙ ΠΟΘΙ ἴα μι ΡΘΓ 

ΠΠ6Ζ20 α᾽ ὯΠ ΡΟΙΙΠΟΙΏΙΟ ἴῃ ὦ;, ὦᾳ, ...7γ ὡς, ἃ ΘΟΘ βοϊθην 1ηὐθυὶ, ρϑυομὸ ὧι, ὠς, ...7 μι» 

ςκἘ 1, τῷ φρςι ΤΟΓΠΊΒΠΟ ΡΘΡ ἱρούθϑί ἢ ριπρρο. Τπαϊοαπᾶο 601 χρρι απθϑῦο ῬΟΪΪΠΟΙΩΪΟ 

851 δντὰ 

ς»-ἰ ΞΞ  ὑκρὶ --- Χμεῖν 

1ὰ α816 τϑἰαζίοπθ αἰτηοθῦγδ οἢ6. 56 ὧι, (09, .... ὡκ5 ςΕΕῚ 7 μος με ΤΟΥΊΘΠΟ ὯΠ ΘΡΌΡΡΟ, 

Του ηΔ ΠΟ ῬΌΓΘ Ὧἢ ΡΤΌΆΡΡΟ ὧι, υ8,...., ὕὐκΕ1» ςμ 5 νον σ ρει; αἰ πα] 11 ὑθογθίηδ ὃ ἀϊπιοδίταϊο. 

ὈῚ αυἱ βθριθ ἴῃ ρδυθοοϊαῦθ ὁΠ6 τίβρϑύῦῦο 8110 βραζίο [8] νἱ βοπὸ (8 -{- 1)! ρυπρρὶ 
41 ΘοπαΙΖΙοη] οϑμΟΠΙΟἢΘ. 6 οαρθύψου βύιο 9. 

ἘΣ μοὶ ονίἀθηῦθ 606 86 ἅπϑ' θοπαϊσίομθ ὃ ππσίοπο 5010 ἀἱ 461}16 ΘΟΠαΙ Ζίοηἱ οδπο- 

πΐοῃθ ἀπ οουῦύο ΡΤΌΡΡΟ, δνϑηθὶ ἰὼ αἰ ΘΉΒΙΟηΘ. ΠΟ ΒΌΡΘΙΟΓΘ ἃ ἀ, ὃ Ρᾷγθ ἔπησίοηθ αἱ 

4.6119 οοπαϊχίοπὶ ὁδηοηΐο6 αἱ απ] βίδδὶ δ] ΓΟ οΊΊΡΡΟ, 0811 ὁΠ10 1 ἸοῦῸ ΑἸ πηθη βίο ΠῸΠ 

βἰδ ΒαρουοῦΘ 8 ᾧ. Ὶ ἀπ] 51 ὕγϑθ ἔβοι]υηθηΐθ: 



2ὅ ΒΙΒΟΙΌΖΙΟΝΕ ΠΕῚ, ΡΕΟΒΙΕΜΑ ῬΕΘῚΙ ΒΡΑΖῚ 5ΒΟΑΝΤΙ 195 

Ῥεοπεμα ΠῚ. -- φναϊμηφιο οοπαϊφίοηο αἰφοῦγίοα γοϊαὐένα αἴΐο Θρασίο [5] δὲ ριιὸ ἐν 

μι 80ἱ ηιοάο θβργίηιθγ6 ἐη Κμθίοηθ αἱ 1, υϑ9, ..., υὕδι.ε1, 9880, 40 ὧἱ, υν,,..., ὕϑρρα. τὶ 

φηρρο αὲ οονπαϊςίογυὶ οαποηϊίοϊιο. 

(Βαβία ργόνϑῦθ οὔθ ποὴ ριὸ θϑίβῦθγθ ἢ ῬΟΪΙΠΟΠΊΟ Π6110 ὦ], 55... ει ἃ οοοίς- 
Ἠοϊθπθϊ ἀϊνθιθὶ ἄπ Ζθῦο, δα ἰάθη οαπηθηῦθ π0110). 

ΠΙδββιμηθηᾶο, Ρ6 ΤΘΖΖο 4616 οοηβ᾽ ἀθυχίοηὶ ργθοθάθηδί δὶ ρ θππποῖαγθ ἢ] βϑρτιθηῦθ 
γἰδαϊίαίο: 

16. οομαϊφϊοηΐ ὧι, 08, ...» ρει ἀοῖΐα γἱϑροίἐίυα αἰρηιοηβίοηο 1, 2, ..., 5- 1, οἶνο οβργῖ- 

ἸΔΟΉ.0 φιαζιχιιθ οομαϊφίοηα αἰφούγέοα ἱηιροδία αἰΐο ϑραφῖο [5] αἀὲ [1] ἔμ τῶν ροϊϊηογιῖο 
ἴη) ὧὐγ, υν5.5,..... Ὡε1, αὐθηΐ6 061" σοΟ Ποϊογέϊ γιθηογὶ ἱρέογὶ, 80η)0 8οῖο φιιοῖϊο ἀοηρῖίο ἀαϊϊα 
γοίαφίοηο 

Ι ͵ ; 
ὠΐΞετ τ παρονες τος- ἢ} 

Οὐο π, ὃ θὰ οἰ 1 οομαϊφιοηὶ οαναἰξογἰϑέϊοια οαποηῖοίο αἱ αἰηιομδίοηο ἱ (Οἶν». ΟΟΡ ΟΠ] στο 

46] Τϑουθπιδ, 1), 6 ἄουθ φι(π'ι, ..., π΄μα) ὃ τῶι γοϊἠιοννῖο αγ᾽ϊέναγίο ἐγν π'., ..., πίχ αἱ 

)ό8ο ἱ (5) 6 αὐθηΐθ μό)" ὁοο Ποϊογεϊ γιιγιογὶ ἐγιίονἱ; ἴ6 π'., ροὶ ἨΟΉ, ϑ0η0 αἴξ» οἾ)6 οοηαἱοϊονὶ 
ὁαγαγἐογδέλον6 ὁαηογο 6 αν δίέγαγῖο αἱ αἰ)ηηογηβίοηο ἴκ. ΤἸηποϊένο ἐαϊθ δυϊϊιιρρο ἴηι 1, υ09, ..., Οὺς ε] 

ἃ γρηῖοο. 

(ἢ Οἷοὸδ ἴῃ οἰαβοαμ ὑθυμαΐηθ 46] ρο]ποτηΐο 1ὰ βοιητηδ ἀθὶ Ῥγοάουθὶ ἀορῚ] πα ϊοὶ 46116 π΄ Ῥοὶ σἰβρϑῦ- 
Εἰνὶ ϑβρομθηθὶ ὃ ἀραᾶ]6 δᾶ ἡ. 



196 ΘΙΟΥΑΝΝΙ ΖΕΝΟῸ ΘΙΑΜΒΕΙΙΙ 26 

Ῥτγοάοῦζίο 5βἰπηα!δηθο αἱ ρἱὰ οομάϊσίομὶ οταύ θυ β. 1066. 

9. -- Νυονβδ οομνυθηζίοηθ 58] βἰρεϊβοαίο ἀτπα οομαϊχίομθ οδτγδἐ ον βύϊοα 

ΔΠυβουῖα - Θοβηϊσίομθ αἱ 8] οὶ ΘἰμλὉ0]1 ΟΡΘΥΘΕΪΤΊ. 

Ξ6. ἀρ, ἄχ,....,ὄ ἄς ὃ τἢ Ρ͵ΊΌΡΡΟ αἱ 5 - 1 ΠαΠΊΘΡῚ ᾿πθΡ} ῬΟΒΙΟΙΥΙ ἀἸβροϑῦϊ ἴῃ οΓγϊηθ 

ὀγοβοθηΐθ θα ὃ α, Ξ), οΥ9 [2] ὃ ἴο βρᾶζίο ἑοπάδιηθηΐα!θ, βθοοπᾶο 16 ἀθῆπίζιομὶ ἤπογϑ 

αϑαῦθ 16 οΟμΙΖίοηἹ 46] ὑΐροὸ (αν,, ἄτ,νγ .... α(,}, ΟΥ̓́Θ ἦρ,, ἦι» ...γ,) ἧς πα ]οῦ ἀπ αυϑ]απαιθ 

ῬουτηαὐδΖίοηθ ἄθὶ παπηθ}} 0, 1, ... ΒΌΠῸ {πὸ {Ππ|ροῦ]θ, ὑσϑηηθ 1᾿ΠΐθῸ οᾶ80 1Π οαἱ ὃ 

ΠΝΕΞΙ ππέεξξ 1τει ἡρῦ, αὐϑίονα, ρϑΡὺ 16 α βίϑῃο ὑαύΐο ἀἰουθηθ ἔγα ΙΟΡῸ, Ῥϑρο ὃ 56 

ἅπ6 ΔΙπιθπο 46119 ὦ βΒ0πὸ ὑγῶ [ουῸ πριϑ]]1, ΠΟΥ, σαῤία 16 οοηαἀϊχίομι ἅ6] ἐἶρο (αν, αι,» ...» αἄ1,} 

ΒΟΠῸ 1ΠΠ᾿͵|ΒΟΥ16. ΟΥ̓ ΡΘ] ΘΟΠΥΘΗΖΙΟΠΘ ΡΟΙΓΘΙΊΟ (αν), ἄτη,» ..., ὦ:,) Ὀρύδ16. ἃ (αρ, 1» .... ας), 

ΟΡΡΓΘ. 8118. οοπαϊσίοημθ πορϑύϊνϑ, --- (ἀρ, αἱ; ...., 44), ΒΘΟΟΠ 0 ὁΠ6 [δ ῬΘΡΠηα δ ΖΙΟΠΘ ἐρ, ἦν...» 

ὃ ῬΑ, ΟΡΡαΓΘ αἸβραγῖ. [)8 ααθϑύδ ΘΟ Π ΘΗΖΙΟΠΘ ΒΘΡΊΙΘ 6116 ΟΡ] 511] 0010 (α:9» η » ...» αἱ, }» 

16] ατι8}16 16 ὦ Β0ΠῸ ΠΌΙΠΠΘΙῚ ῬΟΒΙΟν1, ὃ ΠᾺ]]0 5010 αἀὐϑηᾶο ἅτ Δ]ηθηο ἅ6110. αὶ 5010 

ἀΡῈ1811 ὑγἃ ἸΟΤῸ ; [Π0}ὉὉ6 51 δύ! θαϊτὲν ΒΘΠῚΡΡΘ 1] ν]ΟΓΘ Ζ61Ὸ διἃ πῃ 5ΤΉΡΟ]Ο (αιογ αν,» ...» ἅ1,}» 

ἴῃ αἱ ὑαύία 16 ὦ ΠΟῚ 5010 ΠΕΠΊΘΡΙ ῬΟΒΙΟΙν]. 

Ῥοὺ Ὀγθνυιὰ αἱ Πηραδρρῖο 51] οοηνουγὰ αἰ Πα ΊΟαΓΘ. ὁοα 

(αν δι" τυ ΘΟ ΘΊς ξανα, ΦΕΙ ΠΝ 

ΟΒΠΪ οομαϊσίομθ οανδύξθυϊϑύϊοθ, ἄονθ 51] ΔΡΌΐδ τἰβρϑυ νϑιηθηῦθ 

Π ΞπΙδ, Ξ νει ξεν,. Θ6 ΣΟΥ Ξε. Ξ νὴ ΕΝ 

τηθηὐγθ 60118, βου δύ 8, 

(ἀπ ἀν πτοία ἀπ ΣΉ: δ.  Οὲς 

ΒἸΠαΙοΠοΡρὰ οἢ6 16 ὦ, ἰθΘ ὦ, ... 51 ῬΟΒΒΟΠΟ ΒΌΡΡΟΙΓΘ ἴῃ πῃ ΟΥΪΠΘ. ααθίππαπθ. 

Ῥοὺ τηοβδῦγαρθ ΤΠππιρογύδηζε, 41 απθϑύδ ππονα ΟΟΠΥ ΘΗ ΖΙΟΠΘ τἰϑρϑῦθο 41] ποβῦγο ργὸ- 

ῬΙοῖηα σίονα ἀθῆμίνθ ΔΙοαηΐ 5110 011 ΟρΘΓΔΌΪν]. 

ΟΠ δμαθρθπιο ὃ, (ἰ ΞεΞ 0, 1, ..., 8) π᾿ ΒΠΏΡ010 οροΡαύϊνο γΙ θγθηύθϑὶ 8110 ϑραζίο [8] 
αἱ [5] ἀοβηϊῦο 8118, βοριαθηΐθ τ᾽ ασίομθ 5 τη 1108: 

πο κα ΣΡ ΕΝ ΕΟ πν τὴν 

ΠῚ βἰπιθοῖο ορθιϑύϊνο ὃ, 8 ριὸ ἰπ ἢ οθυῦο 5Θη80. ΘΟμΒΙ ἄθυα θ᾽ ΟΟΠ16 511} 010 ἀϊ 

ΘΟΠαΙΖίοηΘ, ῬΘΡο ὃ ὃ, 51 ρᾳὸ ρϑοιηθύγ οδπηθηῦθ ἀθῆπίτθ ὁοτη6 18 ΘΟ Π ἸΖίοπμΘ Οἢ6 ᾿Π]ΡΟΠΘ 

ἃ 40.6110 ΒρδΖίο [ὑμ| ἀϊ [8], οοπθοπαίο ἴῃ [α{.], αἱ βἴδοθιθ ἴῃ τπ Ἰρουρίδϑηο βϑηθυῖοο ρα8- 

βϑηΐθ 91 10 5Ρ8.Ζίο [α}.--1|; (88. ἦι ξξΞα θ, 8]1ογα ἱπηροηθ ἃ α116110 Βρβ]ίο [ἐμ] αἱ ρίϑοθιθ 

ἴῃ ἢ ἰρϑυρίϑηο βΘ ΠΡ 100 βοἀαϊβέδοθηθθ ἃ πθβϑπδι ΘΟΠαἸΖίοπ6). Οἱ δὶ ὃ οομπβίβογαῦο 
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ΟΟΠῚΘ ἰπϑυθηΐθ 8118. ΘΟ αἸ ΖίοπμΘ (α;,, αη ν .... α:,} ἀπ Θηΐθ οοϑυϊϊνο ἅδ αἢ ραπίο, ἀδ ἀπᾶ 

τούδα, ..., ἀἄδ᾽ ὯΠῸ βρϑζίο [8], 6Π|}0 51 ϑρραιῦίθῃρομο, θηΐθ ομἰδπηαῦο ἄδ ΒΟΉ ΒΒΕΤ (5) ὑροί- 
ἄοηϑα αὲ 8ραεῖ. 

ΒΙοοοπηθ ἰὰ ἀθἤπηϊσίοπο αἱ ὃ, ἀϊρθπᾶθ 8118 ὁοηαϊχίομθ (α,., αν, .... αὄν.} ΠΟΙ 58] 
Ῥοὐγα ὁΟμΒΙ ἀθγαγΘ [ἃ δι ΘΟΠῚΘ ἈΠ8, ΘΟΠ αἰ ζίοηθ ΘΒρ]]οὐα τ αύϊνα 8110 5ρ8Ζῖο [5] » ααϊηα!] 

δὰ οβϑᾶ ΠῸΠ ΒΆΓΔΏΠΟ ἈΡΡΙΟΔΌΙΠΙ 16 οοηβι ἀθυαζίοπὶ ἀοὶ ρᾶυδρυϑῆ Ὁ 6 8; δηΖὶ δυ, δι, ...,ὄ ὃ, 
Β0Π0 ἴθ τϑα]οὶ 4611 Θα αϑΖίοπθ 5ΠΠ ΡΟ] 168, 

γε 5 

δ: ΕΣ ΤῸ - 1) ς,δρηστςς 0, 
γεεὶ 

ΟΟΠῚΘ 51] ρυὸ ἀθᾶάθνγο ἅ8118. ὑθ] δ Ζίομθ 511} 0 0]168, ς, Ξξξξ Σ,, οἢθ αἰ πηοϑίγογθηιο 6] ρᾶγδ- 

Β͵ΑΙΟ ϑιιοοθδδῖνο. 1.6 δι Θββϑηᾶο ροὶ [811 οι. τη ] Πρ] οαῦθ ρον ἀπ Θοπαϊσίοπϑ οααὐίο- 
Υἰβίϊοα πο ΠΌ]Π|ὰ Ῥόββοηο ἄδιθ ρ6}" τἰβυϊθαΐο ἀπᾶ οομπαϊζίομθ οαγαὐιουϊβυϊοα μ0118, 6 

ἴῃνϑοθ πιο]! ρ]]1οαῦθ ρΘ πηϑι οοΠπαἸίοπο οαρα θυ Ἰβθϊοα, πᾺ]18 ῬΟΒΒΌΠῸ ἄδι6 ρδῖ τίβυαῦο 
ἀηδ ΠΟῚ Π1}]18, ΒΔΓΆΠΠ0 ἦα ποὶ Θομϑί ἀθυαῦθ 5010 ΘΟπ]6. 5ΠΠΠΡΟΙ οροιαύϊνὶ. Εἰβοϊπάθηᾶο 

Ῥϑρὸ αποβύδ, βἰ Προ αυ δὰ ἱ ΘΙ ΡΟ] ΟΡΘΡΔΟΝΙ ὃ. 5] σοιηρογίϑμο οοῖηθ ὑπ Ρ]] οὐ απ ΡΠ 
ΒΙΠΊΠΟ]1 αἱ οοπαϊχίομθ, 6 δὶ ρυιὸ Ρ6 Πι|6ΖΖ0ὸ ἀϊ ϑβϑβϑὶ βύβθ 76 ἀπὸ βρθοίδ]θ Ὁ] ο0]0 

ΒΠΠΩΒΟ]ΐοο. Οὐϑὶ (ας, αν,» ...» αν,} δι} δρδ ον δὴ ποῖ ὃ αἰ ρό 6116 18, Θοῃαϊίοπο οδναύίο- 

ΤΙβθοδ, (ἀρ, ας,» ....ν. ἅ1,}7 Π611 4.816 1 πυπμηθεὶ αὶ,» ας, τον Οἷς, ΒΟΠῸ αἰδθ τἰβρούςινα- 

τηθηΐθ αἰ πη πα] αἱ οι, 65» .... ὧι πὰ; ὩΠΔΙΟΡῸ ὃ μοὶ 1] βἰσῃηϊβοαΐο αἱ (α;», αὐ,» ...» αν,} 

φίδρ, δι, ..., δι), ον φίδο» δι, ..., δι) ᾿πάῖοδ, ἀπ ΡΟ] ποπλΐο ΟἸηορθηθο 6116 ὃν, αυϑηΐθ 

ῬΘΡ οοοίβοιθηῦὶ ΠΠΠΙΘΡῚ ἰη θυ] ροβ ν᾽ ὁ ΠΘρΡ Εν]. 

Οοηνθυτὰ ἰηὐγοάυγγθ. δἴοαπθ ποίαζίοηϊ. Ομ Σ,(» Ξξξ 1, 2, ..., 8, 8-|- 1) 5] ἀθϑίρπογὰ 

δ. ξαμιχίοπθ βἰπητηθύνίοδ, ἑοπἀδηηθηύα!θ Σὃρ δι ... ὃ... 4616 δο, δι, ..., δι. 56 ῬΟΪ ᾿ππη8- 

διηίδηηο βυ]αρραῦο Προ] ποπηΐο (δ -[- δι -Π ... τῇ δ)", ἄονθ 1 ὃ τῇ πυμηΘ1Ὸ ροβίῖνο, 9 

ἀαϊηα] 51 βοβυϊθαίβοοπο ΘΟ] τιϊ δὰ ὑπ υϊ 1 οοο ἢ οἰθη δὶ ῬΟΙΙΠοΙη 1811, δὶ οὐδίθμθ ἀπ ἔππ- 

Ζἴοπθ οππιορθηθα Π68116. δυ; δι», ...») ὃ, αἱ ργδᾷο γ,, 66. ἀθβίρῃθγθιηο ὁπ Κ... ϑθοοηᾶο 

ὙΥΒΟΝΒΚιὶ ἴδ γ᾽, 51 ραὸ ΟΠθηη8 16. πηδ ἐαησίομθ αἰορῖ, αὶ φυϑᾶο 7. Π6116 δρ, δι, ...» ὃ,. 

[0116 ὁοη νη ΖΙΟΩΪ ρυθοθάθηθὶ βϑριθ οἢ6 1] ργοάούδο αἱ (α;», ἄη, .... ἅ,} ΡῈΓ ἀπ 
ΟΠ αἸσίοπθ απ] ϑαβὶ ΓΟ ὃ ἀρῖια!θ. 8] ρροδούψο (αν, αι, ..., α.) Γ᾽ Θοπδίἀοναίο ροβίυἰναιηθηΐο, 

9 πθρα νϑιηθηῦθ, ΒΘΟΟΠ 0. 616 ἦγ, ἦι» ...» ἦς ὃ ὑπϑ ῬΘΡΠαὐδΖίοηθ ῬΑ] ὁ ἀἰϊβρδνὶ. πο] τ 

ΟΒΒΘΡΥΙΔΙΟ ΟΠ6. Ορπὶ ὑγαβροβίίοηθ 46116 ᾿ϑύθθυθ α αἱ (ας, ἀῃ,, .... αἅ..} ἴα οδιμ δ ΓΘ 

5Θ05.10 ἃ απθϑῦα ΘΟΠαΙΖΙΟΠΘ. 

10. -  Ἰϑούθηδ 6 ΤΟΥ Π1016 ἔοπᾶθυηθηΐδ! τϑιϑύϊνθ 8116 πον οομνθῃσίοηὶ. 

ἼΒΟΒΕΜΑ Ἰ. --- Ῥγ ηιοϊέρίλοαν τα οοηἀϊοίοηο οαγαἰονἐδέΐοα αγοιἐγαγία (δι, δι, «.., 8ι,} 
Ῥὸν ἰὰ οοηαϊλαῖολο ὁαηοηέοα ς, δαβέα ὁβοφιῆν ἐΐ ργοαοίίο (δι, ὃν,» ..., ἃ. }Σ,.- 

Οββθυνίαηηο οἢ9 86. 1] ἐθουθιηδ ὃ ὙΘΙῸ Π6] 6880 ἴῃ οἱ [δ ρϑυτητι βίο ἴρ, ἦι, ... ὃν 
ΟΟἸποῖἀθ. 60118. ρουτιαδαζίομθ 0, 1, ..., 8) ὃ ΡῈ γ610 ἴῃ ἀπδίππαιθ αἰΐτο οᾶβο. Γαΐα ΤΕ , 

56. ΟΡΘγϑηο 5.116 α 49] 5] πη. 10 (αρ, αἱ; ..., 4.) 16 ὑγαβροβίζίοηὶ Ὅι, Ὅς, ..., Ὅς 51 οὐξίθπθ 

(Ὁ ΑΠρονιοίνιο ΑἩφαΠι ισιοίἑογιοηι 77 Κοροϊδοϊιητξίο, ΕἸ οἤνονν τοι Πἄϊοηο σιοοίέοη ΟἿ αὖδ8 μι νι Ῥίριορι- 

δϑοηθη, “ Μδίῃ, Απμδίθη,, Βαμᾷ 45, 1894, 

5 

ὡς βευποῃ 

ΕΣ 



Ὶ 
! 
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(αι, αἴ,» ...» ι,}, ῬΘΥ ΘΒΘριΡΘ 1 ργοδούδο (αν, ἀὴν -.., α:,)ς, Ὀαδύθγὰ, ἴαγθ 16. ὑγδβροβὶ- 

Ζίοπὶ “δι, Ὅ;, ..., Ὧι ἴῃ οἰδδοιηδ, οοπάϊζίοπθ οαταὐ ογιβύϊοο, οὐδοπαύα 481] ργοδούίο 
(αρ, αι» ...» ΟΣ, ; 6, Ῥϑιομὸ ἃ Σ, ὃ πᾶ ἔππσίοπθ βἰπηπιθύγίοθ,, απθοῦο τἰϑαϊθαῦο βαχὰ, 

ἀυσῖοι ἂΐ ας, ὐτ βνν ΕἾ ΣΕ 

Τιπποβύυιϑιηο οὐαὶ 11] ἰθογθηιδ ΡΘ᾽ 18, ΘοΠαἰχίοηθ (ἀρ, αι, ..., 4.) ἀϊδύϊηριθηἅο ἄπ 

851 ΒΘΟΟμ0 οἢ6 ὑϊίθ 16 ἃ βοῃὸ αἰ ἴθυθηθ ὕγα Ἰοσο, Ορραγθ πο. 

ΒΙθρούθο ἃ] 19 οᾶβο 1] θογθίηδ ὃ ουϊθηΐθ, ρϑγοὸ ρθ1' 1ὰ ἤογπιοὶα (Π) ἱ ἄπο ρτο- 

ἀοὐ (αν, αἱ; ...» 4,)ς, 6. (αν αἱ» ...». ()Σ, οοἰποίάοπο ὑγϑηηθ ρὸν οοπάϊχίοπὶ οδγαύίοι!- 

βὕϊομθ, 16. 4811 ποη ἰπῆαίδοοπο αὐαθθο 58] φργοάοίίο. 

ΝΕῚ 25 οᾶ80 ΟΒΒΘΡ Ί8110 ϑηχίθαδθο ὁ116 ὃ αὐ Ξα; 3... Ξα, 6. βιρροπίδιιο ἀδρρυίπηδ 
619 16] ΒΙΠΠ0 010 (αν, αι, ..., (4) ὙἹ βίδπο {16 ΔΙΤΊΘΠη0 461160 «ὦ ἀρτϑ]} ὑπ ἴοτο. [πὶ [816 

Ἰρούθϑι 1| ὑθουθιηδ τίβαϊμθα, βαθῖῦο ον ἀθηΐθ, ρογομὸ ὑαύδθ 16. οοπάϊχίομὶ οὐξθπαῦθ ἀ8] 
Ῥγοαούνο (αν, αι; ..., α.) Σ, 50η0. π116. 56. ἰπγϑοθ ποη δὶ ἀὰ ᾳαθοῦο οᾶϑ0 8]1ΟΓᾶὶ Π6] βἰτα- 

ὈΟ]0 (αν, α:, ...» 4.) ὙἹ ΒΆΓΆΠΠΟ ὅ ΘΟρΡρὶθ ἀϊ ὦ ἸρΊΆ]Π1 ὑγα ΙΟΤῸ, Θββϑμᾶο ὁ 1. 86 ὃ ἐὶβ ἡ, 

11 ἐθογθπιδ ὃ ἃποορδ, θυ! ἀθηΐθ θϑβθηᾶο ὑπύνθ π1116 16. ΘοπαἸΖίοπὶ οαγα ον βυϊομθ τἰβα]- 
ὑδηῦ ἀ4] Ῥγοάοίδο (αν, αι, ...»ὄ α,) Σ,. 56. ἴηγθοθ ὃ ἐξξγ,, βῖδι αὼ, ἄμᾳ1 ἅπᾶὶ 6119 ὁ οορρίθ 
αἱ ὦ ἀραδ]1 ὑτϑι Ἰοῦο. Ῥιβορυΐίο 11 ργοάοῦίο (αν, αι, -..., αἅ.) Σ,γ. Βιρροπίδηηο ἀϊ αν [ο] 6 
ἐαθῦθ 16. ὁοπαϊζίομὶ οδγαυ οι βυϊοηθ ππ116, ὁ ἀϊν! ἀἸατηο 16 τἰππϑπθη δὶ οοπαϊσίοπὶ ἴῃ ἀπ 
18.551. ΝΘ] ρυϊπιδι ῬΟΥΤΘΙΩΟ ὑαῦθ 4116110 ἴπ οἱ ἴὰ Ἰούξογα αἱ ἰπᾶϊοθ μ'ὶ ὃ ἄϊνϑοπαίΐα 
ἀρῖι8}]6 ἃ αἱ --- Ἰ, 6 αἱ ὁοηβθριθηζα 4116110 ἃ Ἰπἀϊ66. κε -- 1 ὃ πρτιᾶ]θ. ἃ ἀμ μι τι ας; πο]- 
Τ᾿ αἰύνα 16 γἰπιδηθηθὶ οοπαϊσίοηΐ, οἷοὸ α1101160 π᾿ οαἱ ἰὼ Ἰοὐΐθυα α Ἰπᾶϊοθ τ ὃ ἀρτιδ}]6 ἃ ιν 
68. 406118. αἾπά 106. τι -{- 1 ὃ ἀραδ]θ ἃ ἀνει --- 1 τοι ας ---Ἰ, Ἰ ἔμοῖ]6. νϑᾶθυθ οὁ[6. απθϑίθ 
ἀπ Οἰαβδί σοηΘηΡΌΠΟ 10 βύθβϑο ΠΙΠΊΘΙῸ Αἱ οοπαϊχίοπὶ 6 6η6 δα ορηί οοπάϊσίοπο 6118 
ῬΥΙπηδ, ΟΙα586. 51 Ῥιιὸ ἀββοοίδιθ τπᾶ 5018 6118 βθοοπᾶδ, [816 ομ6. ἀϊονίθοθ 48, ααθϑύα 
5010 61 16 Ἰθύδθγθ ἀ᾿1πᾶ169 τ|, μι -ἰ- 1; 6. νἱόθνουβα 84 ἀπᾶ οομάϊσίοπο οατ αὐ οί ϑυϊοα 
4611 βθοοηᾶδ ο18556 51] ριιὸ διββοοίδυθ τπιπη8 8018. 46118, ρυΐπιδ. ΠῚ ροὶ οββθυναπᾶο ὁπ6 ἄπμθ 
Θοπαϊχίομὶ ἀββοοίαϊο αἰ θυ ίβοοπο ὑγ ἸΟτῸ Ῥ6 η8. ὑπ αβροβί Ζίοπθ, [ἃ ἸοῦῸ βοιητηδ ὃ ππ|1]8, 
ΟΠ θ 51 σοποὶαθ [6 18 βοιηπιᾶ αἱ ὑπῤίθ 16 οοπαϊσίομὶ ἅ6116 ἄπ οἰ αβϑὶ ὃ Ζϑῦο; ὁ. ν. ἅ. 

Οοβὶ ὃ ὀοπιρ]ούαμηθηῦθ αἀϊπηοϑύγαθο 11 ποβύγο ὑθουθιηδ. 

ὍΙ αἱ] βθριθ 6η6 856 Γ᾽ ἀθϑίρπδ ππδι ααϑ]βἰδβὶ βοπηπιδ, 41 οομαϊσίομί οααδἐθυ  5 166} 6 
6118 τηϑάθϑίπηδ, ἀἰπηθηβίομθ πο] Πρ] ]οαῦθ Ρ6. Ὠπμηθυὶ ἰαὐθῦὶ ροβίθινὶ ο πορϑϊνί, δὶ ανγὰ 
ΒΘΙΏΡΙΘ: 

πω ςβεξξ ΓΏΣ 
οπμαθ να] 1 γϑδζίοηθ βἰμηο]168: 

(Χ) ἘΓΞΞΙΣΣ 

ΟτΥδ Ῥοϊομὸ ἔτ 1ὰ ἔπησίοηθ ΔΙΘρ Γῇ, 6 ἴθ Σ, ν8]6 1ὰ τα ζίοπο: 
ἪΝ γᾺΓΥΓΕΥ͂ΦΈΟ. (γ τι Ἐν Έ γ.}} : γιτε δ -ἢ Ἐν ΑΡΣ ΣΝ ΟΣ. Σ 24] γα! ΦἘῈ1.: 

1Ιὼ. αα816 ὃ ἱπιπιθάϊαῦδ, Θοηβθριιθηζδι ἀ᾽ π᾿ ΔΙ, ἀἰτηοσίγαε, 48] ΤΈΟΡΙ (ἢ, 6. βἰσθοῖηθ 
ἀ᾿ αἰνὰ, ραρῦθ δρρ]οαηᾶο 4116 (1Π 1ὰ ([Χ) βϑριο: 

σι ΞΞ Σ {-- ἡ ἀρύνως σὴν ΑΕΗ ὍΣ ΡΣ το Ὅν τὴν 
ἈΈΡΑ ων γι! ἔεα 

(ἢ) Φιέογηο αὐ τιν, ἀδέογηηγαηέο ρμὲδ φοριογαῖο αἱ ηιοῖίο ἄοῖϊο γααϊοὶ ἀοῖϊο ἐφμαχίογυϊ οα αἴΐ6 διωιαιονυὶ 
ογηορόηθθ ὁοημρίθέα αἱ ψιδϑέο γταϊοῖ, “ Οἴουτι. αἱ Μαβοιιαθίομα.,, 2, 1864, Νοία 1], Ρ. 188. 
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51 ΘΟΠΟΙαᾶθ: 

()  ΞΞΣ 

Ἀρρ!ϊοαπᾶο απθβύδ τ᾽ ζίομθ 5 ΠΡΟ] θα 8118. ἴουτποϊα () 5ἱ ὑγδθ: 

ΚΈΡΡΕΣ ζηξαν (Ξ ἢ κεν ἥν; 
Ι 

"Α Τ᾽ νι 
Ἠππηητοϑγ ηπ--αγ--(8--1}}ν 616) γ Ἀ-- αἡ 

(ἀν γι νος αη) ΞΞ] ᾽ 

γ Ἠπταςττιδν ᾿Ξ τῇ ΠῚ Υ,,.--, 

ΟΒΒΙΒ,: 

ΠΡΕΣΡΕ ᾿ τ] ᾽ “6.7 ας; Ξ9ἢ Ι 

᾿ Ἔ 
ΞΔ Ω ὙΠ πττὰς 1-|7 «τ. ἀττας γ-ϑ ] 

δια (ἄρ, αι. ...» ἅ,) ΞΞΞ] ] 
Ι Ϊ 

Ι 

Γ Ἡπταρ Ι Ἡτταρ--ἰγ} «55 ! Ἡτταρ--8 ᾿ 

Θυϊηα] Ρ6 1 πΊΘΖΖῸ α᾽ π᾿ αἰ ῦγϑι ἔουπιοΐα 461] ΤΈσΡι (ἢ) τοὶ αὐϊνα 8110 ϑυ!αρρο ἀ9118 

Ῥαηζίομθ βἰπηπιθύγίοδ, αποχίθηθθ ἀπ ἀθυθυπιϊπαηΐθ αἱ Ὑπἀθνιπομᾶθ σϑπθυα] ζζεῦο Ρ6. 

ἀη ἀθίθυπηϊπδηΐθ αἱ Ὑδηαθυποπᾶθ 5] οοποῖπᾶθ ἰὼ τϑ᾽αζίοπμθ βἰπθο]]οα: 

ἜΣ 

ἜΣ ἜΣΗΙ πα τ δ᾽ 

δ, πὸ ΤΟΝ τά το, δν αν ΑΘ ΠΕ τα 

(Χὴ ἴση  ΣΡΩΣ 

᾿ δηπτᾶρ Ἐπτᾶρ Ἡτταρ δὺς ὙΠ ΤΟ ὋΣ 

(Ὃ Τροέονηο αἰ πρὶ ἀρίογηυϊηαηέο ρὲδ σορθναῖο, δοο., “ Οἴογι. αἱ Μαΐθυα.,, 2, 1864, Νοία 1, ρ. 152-158. 
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ΟΥ̓́Θ Ρ6Γ Ὀτον ὰ 5ἱ ὃ ἱπάϊοαῦο οου Δ 11 ἀθύθγταϊπαπίθ αὶ Ν παθυτηοη θ 

δρ; δι ν" “ 

δ το Τὴ κὐ ον ὃ: 

11. -- Βούίο αὰ819 αβρϑίΐο δὶ ρυᾳὸ οὔ Θοπβι ἄθγϑυθ 11 Ῥυ Ό]θηιδ, ἀθ0Ρ11 ΒραΖῖ 

βοοϑῃθ ὲ - Ῥγοδούδο βἰπια]ύθηθο ϊ ρἱὴ οοπάϊσίοπὶ οαΙεύοΥἸΒΌ1 0616, 

ΠΔ11α ἔογπιοῖα, ([Χ) ρθι πιθζζοὸ 46] ὑθογθιηδ ΠΟ 46] ραγαργαΐο 7 81 ὁομποαθ 6110 

αἱ ἀὐδίαπαιθ οοπἀϊχίομθ ΔΙρθυγίοε, γοϊαὐϊνα 8110 βραζίο [8] αἱ [9] οϑίβύθ απϑ βοῖϑ ἔἕππ- 

φίομθ φίδο;, δι» -..» δι) 61 πη 011 ορϑιδεϊν! δρ, δι, ..., ὃ, Θαυϊνα]θηῦο δ οβθα οοπαϊ- 

Ζίοπθ ΔΙρθοτῖοα; αὐθοῦα Τπησίομθ φίδυ, δι» .-.ν» δι) ὃ π᾿ ΡΟ] ΠΟΙΉΪΟ βἰτηπηθύγο0. Π61]6 

δου, δι», ...γ δι, δνθηΐθ ρ6 1 ΘΟ ΠΟΙ ΘΠ] ΠατηΘΥ] ᾿πὐθυ} Ῥοβιθ γι ὁ πορϑῦϊν!. [πὶ Ῥδυ 6018 9 

858 ἴα οοπαϊζίομθ δἰ σθοτῖοα ὃ ἀπ ΘΟηἀἰσίοπθ οδγδὑουϊϑύϊοδ, ἰὼ δῶ δααίναθηῦθ ἔαῃ- 

Ζῖοπθ φίδο» δι, ...,) δι) οἱ ὃ Βαθιῦο ἀδύα 48118 τϑίαζίοηθ βιιηο]οὰ (ΧΙ). 

Βοπομὸ ἀϊ ἀπ οοπάϊχίοπθ ΔΙ ΘΌγΙοα ϑοὶϑῦδ ἀπ᾿ ἀπῖοδ ἔπη χίοπθ φίδο, δι, ..., δι), Ρθρὸ 

ΡΘΓ Θϑθριίσθ ἢ ργοάοῦνο αἰ ἀπᾶ οοπάϊσίομθ οι ὐ θυ βύϊο (ον, αι, ...» ἅ2) ῬΘΡ ἰὼ ἔπη Ζίοπ9 

φίδο, δι, ..., δι) τοΙαίίνα δα ϑββδι σοπάϊχίομθ ΔΙ ΘΌΥΙοα δἰ ραὸ φγοοθᾶθγθ ἴῃ ἅπθ τποᾶϊ 

ἀϊνουθι. 

Τηδίοαμο. ο01 (6,0, θη» ..., οι.) ἀπ 4φαδίπηααθ. οοπάϊΖίομθ οαγαύυου βύϊοθ, (ροβι να ὁ 

πϑρϑύνα) 41 ἀϊτηθπβίομθ ἀρῖα]6. 8116. Βοιηπιδ, 416116 ἀϊτηθηβίοπὶ ἀϊ (ἀρ, αι» ...» 42) 6 ἀ6118 

οοπαϊσίοπο δἰ σθρνίοα, θαπίναοπῦθ ἃ φίδο, δι, ...» δι), 6 ὕθῃθηο οομΐο 410110 Θοπν θη ΖΊοηΐ 

Ἰηὐγοδούδθ 5ἱ δοποῖαᾶθ ὁΠ6 1] ρροδοῦθο (αρ, α:; ...» 4,) φίδο» δι» ...» δι) 51 οὐδίθπθ βοβύυϊ αθπαο 

(θι., θη» .... δ} δι ορῃΐ ὑθυτηΐηθ δῆτ δός, δῆτα, ἀρραΡρύοπθηΐο δα 811᾿ ΘΒ γΘββϑίοῃηθ 

ΠΣ το τὸ ὑπερ ἐδ δῆς δ φίδο; δ; ΤῊΝ δὴ) Σ 

ΘΟΙῚ6 8|1᾿] τ 8 Ξ 

ἢπτα Ἐ-αρ ᾿αάνων 

] οἰρῦεης διττὸν ΡΥ. Ἥρα 

Ἠ--α ἢπ-α Ἴ-πα Ά ᾿-δέτσιξιο, δὲ σγονν «7 ὃν τὶ 

δος 
ὅκα ὅς τὸ ἐρε δος Ι φίδο; δι, ᾽ δ.) 

᾿ 
] 
Γ 

Ἢ -- αὶ Ἠ-(] ἢ --αὶ , δ τ εν δ που πεῖν ἐὐν ΘΟ ππεῦσβοι 

Οαθοῦ ἅπθ τποάϊ ἀϊ ϑβϑρυῖνθ 11] ποβίσο ργοάοῦύϊο ἀδιᾶπηο τιβα!θαῦ ἀϊνθυβὶ 5010 

ἀρραγθηθθιμθηΐθ, ρϑγομὸ ααθηᾶο ἴῃ οἰδβοιμο οὶ ἄχ υἰβα!θαῦ!, ϑβοῖαβθ 16. ὁοηαϊΖίοηὶ 
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ὀαγδ θυ ϑθϊ θη 6 8116, 5ὶ ΡῸΠ6 8] ροβῦο αἱ ορῃὶ ΘΟ ἸΖί0Π6 (ὁ 

ΠΡ σου - [δον οι ἀνὲν 
αθνθ οὐὔὔθπουθ ἴὸ βἕθ 

6.,)}᾽ ε1ῦγϑ, -Εἰ(6ο, διγε:νγ6}) 

ΒΘΟΟΠ(Ὸ 6Π6 ἐρ, ἦι», ...» ὃς ὃ ὑπϑ ρουπηα δ οηθ. ῬΔΙῚ 0 αἸΒρδυ,, 5] 

ὐδν “ἀφ ἐρ᾽ 

6 

Ὁ τἰϑαϊθαύο ἴῃ ὑαθι! 6 ἀμθ 1 οδ8]. 5 

Ιὴ ργαύϊοα ροὶ ὃ ρὲϊι οοπνθηϊθηΐθ ἈΡΡΙΙΟᾶΓΘ 1] Ῥσΐπιο πηθίοαο. 

ΝΟΠ ΟΟΟΟΥΓΘ ΔΥνΟΥ "6. ὁπ 1 Ἰπ θυ ρυοίαζίομθ 4θὶ βίπη 0 11 δο, δι, ....7 ὃ, ΟγΘ. ΔΙ] 

ΤΠΟΟἹ αἱ ϑϑθραΐγθ 11 πορῦτο ριοαούίο. 

16 Θοπδί ἀθιΖίοπὶ ργθοθᾶθηθὶ τἰβροῦνο 81 ργοθίθιηδ 461] ργοάούίο αἱ ρἱὰι οοηαἸ Ζίοηὶ 

οδΡα ον βῦομθ ἀἄδηπο ϑαθὶῦο 16. βοριθαῦ ἀπθ ῬΓΟΡΟΒΙ ΖΙΟΗΪ: 

Τ. αίο ἡ -Ἐ οοημαϊφίοηὶ σαν αἰ ον ϑέϊοῖνο αἰβροδίο ἕμι αὐὴ ογαζην6 φιιαϊιγιιο 

εἰ { ) ) ἴα; αν τ αν ταν θα θυ) {Πα ΞΆνα ΤῚΣ 

οἰμαγιαηο Χο, Χ1; ..., Χ, 5- 1 Τοίέογο αγδίἐγαγίο, 6 ϑιιρροβία [68 ργ 6581 07,6 
)} Χ δ ᾽ δ᾽ Ϊ ἃ 

τ 

ἄρ ας | 

ΑἹ ΣΕ ΞΟ | 
ΚΣ "ΤΑΣ Γ ἘΤΉΣο ᾿ 

0. ᾿ Ὁς 

ἘΞ 
5 8 

| 
] ᾿ 
] 

᾿ 

᾿ ᾿ 
ἅδον ἢ Ι 

[Ὁ ἐδ οβὴ ἜΠΥΞΙΣ ἢπ τι] 
ἸΕΙ 5 τὴ τὴ ] ὔξο ᾽ Ὁ ] 

| Ἷ ΕΞ μταθο 
πὸ τὰ | ἜΣ : 

| | 
᾿ ] ] 

] | 

Ϊ 

ἀ-θς 

μιρογὶ ἐμίονὶ ροϑιυὶ ὁ ποσαξίυϊ, οαἱ ἱροϊέγ ὁδδοηο Ὁ, 5 θὴ, ν .... δὲ. ππα ᾿ θδϑθηο 
ἢ δὲχ "δὲ 

φιυιαϊανψιιο ρογνυμέαφίονιο αἰοὲ ηαιηνθγὶ Ὅν, 1» ....ὄ Ὀς ἑαϊὲ οἶ6 Ὀρ Ξ Ὁ. 5 ... ΞΞ Ὁ,, αὐΐογα ὁϑοΐμι- 

ἀθηᾶο ἐμὲ ὁ ηιογιοηνδὲ ρον οὐ ποη ἃ Ὁ Ξ Ὀρ «}, « ... « ᾿ῬῬ,, 8ὲ ὁοοποίμιαθ οἶα τ ργοαούίο 

ἀοῖϊο ἀαΐο ἡ -ἰ- 1 οοπαϊοϊογιὶ οαναὐξονἐϑέϊοϊιο ὃ πσιαῖο ἃ 

Σὺ Οὐκν,..., Ἃ (δ; δ), 555 ὄρ 

ὅξαιε Πν Τομ. 11]. αἱ 



Ι 
Ϊ Ι 

Ι 
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6886)6[0 
ἩξτΝ 

ΟΞ Σ.: 8 Οὐ κοδςς Ὁ 
Ψ 

οὐδ γίϑροίίο α (Ον, υ,...υ., 8ὲ ργθηαο ἐΐ 8θγη0 -ἰ- ΟΡριιγ8 ---, 8θ0οη 0 οἶκδ, ἱρν χν πιεῖ, ον των Ἔ ΐ ) ἢ 
ρογημμίαφίοηθ ραγὶ ορριι8 ἀἰδραγί. 

ΤΠ. 11 ργοάοίίο ἀοἴϊθ Ὁ -ἰ- 1 οοπαϊαίομὶ οαγαϊίογ ϑέϊοίνο 

ΓΑΕ ΠΑΡ ΤΑΣ ΠΕ ΦΡ ΔΤ Πλ ΕΡΆΘΟ ΟΡ ΡΥ ΤΩ 

8] γριιὸ οβοφινγο αρρίϊοαηο ἰα ργοροϑίφίοηθ ργθοθαθηΐο ανοΐο φιαηάο ἴῊ ἔμοσο αἰ 68ργ98- 

βίοηθ (Δ) 8ὲ οοηϑίογα φιοδί᾽ αἰέγα: 

ππα, ΈΨΕ 
ἀν ᾿ : 

ρῶς 

(Α ἢ γῇ Οἱ ς--} | 

ἘΤΕΣ ᾿ 
ἿΣ ᾽ 1} 1 ] 

20; ἴω ] 

Ι μταν 
ἐΡΘΙ ᾿ 

Ι 

᾿ ὃ. 

20. ἢ χ,ς 

Ι,ππταί) ματα} 1 ρυσπαί) μ-τα!Ρ) 
ἊᾺ γον τ ᾿ ἍΝ , 

5.-- αἴ “.-- αἱ" Ι “" ἀρ). “Ὁ 43.] 
0 8 | κι} ᾽ ΜΑΣ Ὰ τῷ 

| ] : Ἴ 
᾿ ] 

᾿ ᾿ " 
᾿ 

ΠῚ “(0 ρ} ,"ῃνππαὴ} “ὦ τταξ) 
Ε) ἥ ΠΟΤ ] ἘΠ Α 

Τῃ ρυϑύϊοα ἰϑοθπμᾶο 80 4611ἃ ῬυΪτηδ, ῬΓΟΡΟβί Ζίοηθ 5] οἱ πηρϑγὰ ρἰὰ ργθδύο ἃ] γἱ88}- 

ἰαῦο, 6 ἴπ βΘΠΘΡα 16 ὀοηνθυτὰ, ΒΟΘΡ ΘΓ 6. α18 16 ΘΟΠ αἰ ΖΙΟΠΘ (ἀρ, σι; ...γ ἅ,) 4160 118. 41 ἀϊπηθη- 

5ἴ0π6. ῬΠὰ ΡΙΘΟΟ]8. 

ΞΘΌΡΘΠΘ 51 ροβϑᾶ υἰὔθηθρο ἱποίϑα πϑὶ τἰβα! α!] ρυθοθαθηὐ, ὑαύίανία ὃ ορρουῦαπο 

ΘηπΠοΙθ 6 18. Βθριθηῦθ ῬΓΟΡΟΒΙΖΙΟΠΘ: 

1Π.. 11 φοοίῇοϊοηίο ἀοίϊα οοηἀϊοίοηιο οαγαίἑογ δέου (0, Ὀι» .... ΒΡ) 61 ργοάοίέο α᾽ τρια 

ἐἑοημαϊφίοηα σαγαίέογ ϑέϊοα ανοιέγαγία (8, ἃ, .... 82) 97 τῶνα οοηαϊφίοηα αἰφούγίοα οφγιῖνα- 

ἰομίο αἰδ'᾽ 68 ργ688:0η6 ϑῳρηδοίδοα. φίδο, ὃ1; -..» δι) ὁ φμαΐο ἃ 

Σ ΞΘ αρ-- δι.» ἰὼ Ὥρσ τι δι,» “42 Οἵ, τ- ὁ, 1} ᾽ 
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ΟὐΘ 8ἷ αἰἐγὶριιίϑοο ἐΐ ϑόσηο -ἰ- ορριινῈ ---, βεοοηαοο]νὸ ἴρ, 11, .... 1, δ τθλὰ ρογηνμαφίοηο ραγὶ 

ορριιγε ἀϊϑραγὶ, 6 ἄουο ὑ8.--Ὁ;.; 81 --θὼ» .---ν τι, ἰ ὃ ἐϊ σοοβίοίοπέο αἱ δέοτ δι δέντδας, , δόοττύι, 

Ὁ} (δὰ, δὴν...) δὲ)» 

Ὅδ αποϑύδι ῬΓΟΡΟΒΙΖΙΟΠΘ 51 υἱόδνϑηθ απθβύθ Δ]: 

ΤΥ. Ταίο ν-[- 2 οομαϊοϊοηὶ οαναϊξογ ϑέϊοίι6. αὐδροδβίθ ἦγ τι ογαὐἷηι6 ψιαϊογιηιιθ 

ἴηι τον. ἐϑορενα ϑεὶς εἰὐδον οἷον θ χε ὸ του Ὁ φ  ἼΜ) ἢ 

ἑαϊδ οἶα ἴᾳ βορύρια ἀοῖΐο ἴολο αἰἱηιθριϑίογιὶ ἃ τσιίαΐθ αὐ (8 -1- 1) (ἢ --- 5), οὐ 8050 

γα, - δι τττ-Ή, ...,). ὧο τῇ δι, --- εἰ 

808 αοορὐλ οὐυιξαμιοανηθηΐο αὐ 6886, 6886η0 Υ 8, -ἰ- Ὀὼ ---Π, ...,)ὄ ὃρ -- Ὀς, --- πὲ 
11 οοοβῇοϊορέο αὶ χροτδιοτπος, χαοτῦς, τη ηρίο βυΐιρρο 

Σ 

ϑραζὶ 8 

Ι ,»"-τὸς ...--, ] γι ῖς »Ἤ.-- 
 Ἀδεν μδἢ ἀξ Σ [0] ᾽ ὅ 93 ΓἊ τ 

1 

ὍΝ. μὰ 

] 

] 
ππτὸ γος ΝΗ ΓΞ 

Χο ᾽ς Υς Ἶ ψ ἯΣ τς Ὃ 

ποῖ ψιαῖο ὲ 
Ἴ Ἴ Ἶ 

0 ᾿ ω 

ἡ ---- 3 

ΑΔ ἢ Ασχα τς 

δ αἰῤγ φιιογάο α οἱαβοιιη οοο  Ποϊοηίο ἐϊ 8οφηο -1- Ορριγ6 ---, ϑθοοηο 616 1ρ, 1, .... 'ς δ ηα 

Ῥογηνμμίαφίοηο ραγὶ ὁ αἰδρανγΊ. 

βο(ἰα δ αοογέϊ αἴθ ἡ -ἰ- 2 οοπαϊεϊοηὶ οαγαϊογιϑέϊοϊνο 

(αρ; “ο5 ,)» (ο, κοὴ ὁ), (ὁ, Χὴὴ᾽ 6.)» “16 (ὦ, 5ὴὴΣ ὭὭ 

ΣΧ Ξις ΞΟ Ξ ον τη ἀν ΠΣ Ἐπ 

Ὑ. ΠΝ πιώμονο ἀορίὶ 8ραςῖ 

ὲ ἀποῖο ἀαίο ἄα 

ἄουθ δ --- ἴρ, ...,ὄ ἃ,----ἰ,ἰ ὑπάϊοα {1 σοοββοϊομίθ αἱ Χρο ἷος , χασττς ῃρίο βυϊιρρο 

| Ι χϑρπτῦο χε τῆς 
ἴ ᾽ Ἰ ᾽ ᾽ τ 

᾿Ξ ἰ ] 
] ᾿ 

δ 6] Ϊ ᾿ 
ῬΡΈ} " ᾿ 

5 
ηι--οῦ, γῆι ---ὸι ,γυττ γππο 

͵ 9 ᾽ ΤΩΣ {τ 95. κε ὥς 
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μοὶ φψιαΐο Ὦ ὃ ἡ ἀοίογηουϊννανίς αἱ Γαραογηνοηαῖθ αοἴϊ6 Χο, Χι, ...,ὄ Χ, 6 ἄουο 8ὲ αἰῤγὶῥιβοα 

α οἱαβοιη, οοο οϊογέο ἠΐ 8θγηο -ἰ- ορρι} ---, βϑοοηαοοϊιὰ ἰὰ ρογημέαὶογνο ἴρ, 11 ..., 1, ὃ ραγὶ 

ορριιγο αϊϑραγί. 

Τπ ρδυθοο]αγΘ 56. Π6118, ῬΓΟΡΟΒΙ ΖίοηΘ ΤΥ 16. ΘΟΠΑΙΖΙΟΙΪ (ὁ; .-..» 62)» ...» (07... 0) Β6πὸ 

ὑαύίθ Θραθ] ἃ. ςι, 8Π|οτᾶ γα]6 1] βοριαθηΐθ ὑθουθηηϑ: 

ΠῚ μιήμθρο αοηϊδ βραφῖ [5] 8οαἀαθ αοοη αἰα οοηαϊείοηο 

ΤΥ ΤΡ 1: Δ 

6880Ή10 

φΞΞΕ αν -ἴ- αὐ -Έ 1.-Ὲ ας ΞΈ ὅο ἘΓ δὲ -  ... Ξ ὁ, 3Ξ π(8. - 1), 

ἃ ἀαίο ἀαΐ ργοάοίίο αἱ Ὁ! μεῖ αἰθίογηυ)ηαγΐο 

ΘΗΝ 1 
Ρ “ΠῚ (α: - δι, -- Ἀ)}ΠΠὲ. (αν τ ὅ,, --- η)] 

ἐγοναῦθ τοί θνθ 81] παηθνο ἀθρῚ}. βραχὶ [5] βοδαϊδίβοθηθ! ἃ ἀαθ σοπαϊΖίοηϊ. ΒΕ Ρ ᾿ 

Π 4118. Ῥγοροβίσίοῃθ Ὗ βθσῖιθ ἤν 600 απθδῦ αἰὕτ ἰουηο18, ἀοναύα ρα: 8110 ΒοΗυΒεκν (ἢ), 

οἷοὸ 686 1| πυιῆοτο ἀ69}1 [5] βοϑαϊβίδοθηνθ! 8118 οοπα! σίοηθ 

ΕΝ ..-- -“Ἐ1) 
γ κρο Γαγ ας τ 

[ΣΟ ΣΟ ΝΠ δ 3 

ὃ ἀαίο ἀ8 

(α,.-Ἐα; ἘνωτΈ ας -τ 

ἄρ! ακϑἱ ... ἀε! 

ἄονϑ ααἱ 7) ᾿ηαίοα 11 ἀθύθυ πη πϑηὺθ 41 γ᾽ απαθυπιοπαθ το αῦϊνο 8611 8 ΠΌΠΊΘΡῚ ἀρ, α1;....5 6. 

4116 ῬΓΟΡΟΒΙΖΙΟΠΙ ρΘΠΘΓΆ] ΤΥ 6 581 ρόββοῆο ἀθάανι6 Δ] ΓΘ πούθνο!! ΤΌγΠλ016 ομῸ 

Ῥϑι Ὀγθνιθδ, οτηθύίθμηο 41 θη η οἶδ 6. 

ΟΒΒΕΚΨΑΖΙΟΝΒ. --- ΟὈΠΒΙ ἀθυϑηᾶο ἱ 5112 011 δρ, δ᾽» ...γ ὃ, 51 ὃ νἰβῦο ὁῆ6. απδίαπααθ 

οομαζίοπθ Ὡρθοτίοα το ὐνθ 4110 ϑρᾶχίο [8] ὃ πριδ]6 δᾶ πηδ ἔπη σίοπθ βἰπηπηθύγοα 

46116 δο, δι, ..., δὲ ΤΆΖΙΟΠ816 ἰπύογϑ, ἀνθηΐθ ρῬοῦὺ Ρ61 ΟΟΘ ΠΟΙ Θηὐ] Πα] 61] Ἰηὐο 1] (ροϑιϊνὶ 

ο πορϑῦϊν!); οτἃ νἱοθνοῦϑα ὃ ον ἀθηΐθ οπθ σαδίππαθπθ αἱ [811 {πο 5ἰτητηϑύ !0ἢ. 6. 5] 

Ῥαὸ ῬΘηβδυθ ὁοτη8 1] βσηθοϊο τὰρρΡθβθηΐαθνο ἀππηδι ὁθυύα ΘΟΠαἸ ΖίοΠ6 ΔΙΡΘΌτῖοα, ρατοῃὸ 

Ῥουὸ 51 ῬΘηΒ1. Βα  Ποϊθηθθιηθηΐθ συαπᾶθ 1ἰῸ βραζίο ἱοπαδιηηθηίαϊο [η]. Οὐβὶ οἱ ρυὸ ἀϊνθ 

6Π6. θβίϑῦθ ὑηδ ΟΟΥΤΙΒροηάθηζδ, 8 θυ 18, Ὀϊιηΐνοσα ὑγα 16. ΤΠ ΖΙΟΙΪ 5 ΠΟ ΤΆ ΖΙο- 

Π8}1 ἰπύῦθθ αἱ 5. -- 1 να 8}1}1, ἀνϑηθὶ ῥοι οοϑ ἤθη] Ὠσπιθυΐ ἰηῦθυ!, 6 ὑγ 16 οο πα ΖΙοπὶ 

ΔΙΡΘΡΥΊΟΠΘ. τ ]αύνθ 4110 ϑραχίο [8] αἱ [η]. Θυθδία οουυἰϑροπάθηζα, δππίνοοα, ρϑυτηθῦῦθ 

Αἱ ἀδὺ βιθιῦο ἀπ αἰπηοβύγαζίομθ αἱ ααϑαηαιθ ἰογπιοΐα τοἰαύνα ἃ] φυοθίθιηα ἀθρ]] 

ΒρδιΖὶ βθοϑηδὶ, 6 ᾿πο] γ6. ρϑυτηθύὺθθ ΑἹ ἀβϑθρηθιθ ΑἹ ορπὶ τἰβαϊδαῦο γϑ]αὔϊνο ἃ] ρυΌ] πιῶ 

ἀ6011 5ρ8.21 ΒΘ] ἀη0 τϑαύῦϊνο ἃ 4611, ὑὰ] ο] 6. αἹ ΤΠ ΖΙΟῊΪ ΒΤ] γ]0}16 ; οΟϑὶ ΡΘΓ 

(Ὁ Βεοϊένασ σιν ΠΤ ηϊοηφοοηιοίγῖο ἐμ αι Πὶριοηβίοηοη, “ ΜὶΟΓΠ 61]. ἀον Μαθη. (168561}]. ἴῃ Ἠδιηθυτρ,, 1892. 

("ἢ Δησαλιϑοοεϊηνιοιφοη {ἢ Ἰΐηοαγο Πδιονηο Ῥοϊϊονήργον Τηιθη βίου, “Αοἴα Μαΐιῃ.,,, 8, 1886. 
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ααθδύθ ἔπη Ζίοηΐ 5ΙΠΠ16 186. 51 ῬοῦγΘΌΡΘΓῸ Θηπ οἶδ 6 ἱ ὑθου 6 Π}1} ΘΟ ΙΒΡΟΠἀθηδὶ ἃ 616} 

ἀϊπηοδύγαὐ! πϑὶ ραιαρυϑῆ 7 6 8 τίβροίθο 8110 οομαϊχίοπὶ Ὁ] Θ᾿ ΌΡΙὁἢ 6. γοῦν δὰ ἀπὸ 

ϑραζίο [8] ἀϊ [η]. [πῆπϑ ἅ8116 ουηιοϊα ΥἹ ὃ ἔδο  Πἰβϑίτηο ἀθάθννθ τἰβροϑῦθο 8118 ἔπη ζίοπθ 

βἰτηπιούνοα, αποχίθπθο ἄτη ἀούθυμἰπαπῦθ αἱ ὙΠ θυ 4θ σΘ ΠΡ ΠΖΖζαῦο Ρ 61 πῃ ἀθίου- 

τηϊηϑηΐο αἱ γαπᾶουπιοπᾶθ, 1᾿ϑαυϊναϊθηΐθ ϑυ!!αρρο ἕουπιαῦο 4816 ἔπηχίοηὶ 5] την θΌν ἢ 9 

ἰοηααπιθηΐα!!. 

12. -- Οὐπῖθ 5' ῬΡΟΞΒΌ0ΠῸ Βθιαρ  ἤρδγθ ἱ τἰβαϊθαυ! ρυθοθᾶθῃθ! ὁ ΠΙπιοβύγαζιοηθ 

ἀπε ἕοστηοὶα ἰπύυϊῦε, 481] Ριπει. 

Τ4116 φγοροβίχίοπὶ ρυθοθάθηνὶ τϑίαῦϊνθ 8] ργοδούζο αἱ ρἱϊι ὁοπαϊ ίοπὶ οδνδὑ θυ βὑ 089 

τηραϊδηΐο ὑγαϑίου δ ΖίοηἹ Δ] ΘΡΥΙΟ6. 566. ΠΘ ῬΟΒΒΌπῸ ἀθάθυγο Δ] ύγΘ, σΠ16. ὕϑίουα ῬΌΒΒΟΠΟ 

δδδί θη ρΠἤσαγθ ἴα σίοθιοδ. Θαΐ ρον Ὀγουϊ δὰ οἱ {Π||ΈΘ ΡΟ Π10. ἃ ΘΟΠΒΙ ἀθυαρθ ΠῚ 8010 

ΘΒΘΙΏΡΙΟ αἱ [81 ἐγαβίουτηδ Ζιοηΐ. 

Οομϑίἀθυδηᾶο 1] ρυοδούνο ἀϊ ἀπθ οοπαϊφίοπὶ οαγαύ ον βύϊ 6 (αρνα1;... να), (δον ὦ» ....δ.), 

ΔΟΡίδιηο οἶδ {] οοοΐποϊθηϊθ 4611 οομπάϊχίοπθ οανδύ θυ βῦϊοδ (ὁρ, 615 ....γ 6) ὃ ἀρθ8]6 ἃ 

-ΕἸ τὶ ἀν ἥδε τ ΣΕ σὺ δ γοδονς ὅη 5 5 δὲ ἴς 

ἄονθ ΣῊΝ πο δον δυ εν ποτ, δὲ ἐ ποη ὃ αἰΐγο οἷ 11] οοοίβοϊθηὐθ αἱ αρο οί... ἘΣ 

Τ᾿ Θβρυ ββίομο 

] 
ΐ ] 

ὡρεολ!υὴ αὐ παῆ, «πο δ 

6. ἄονο ἱ ἀὰ ἃ οἰδβοιπ ὑθυ ΠΉ] 6 1] Β6ΡΠ0 -[- ΟρΡρῃϊθ ---, Βθοοπαο 6Π16 ὧρ... ἡ; ὃ ἀπ8 Ρ6Γ- 

λα αι ΖΘ. ῬΔ}Ὶ ΟΡΡαΓΘ αἰβρδιῖ. ΑΡΡ]Ιοᾶπᾶο οτϑ [ἃ ὑγϑϑου 8 ΖΙΟΠΘ ψ3ΞΞ ἘΞ (ΞΟ 1.28) 

8} Θβρυθϑϑίομθ (1), θϑϑᾶ δὶ ριιὃ ΒΟΓΙΨΘΙΡΘ: 

δηπεῦρ γ,δι--ῦ ηντπεϑι ] Γ ἡ - τα ΡΣ ΞΡ ΕΠ τ τ ἫΝ 

χητπῦντο χητῦρ τϑ} τ ] 
0 8 ] 

ὃς --ὖρ πο ως γδετῦο 

ΟὨΔ6. 581 οοποῖαᾶθ βδυιθῖΐο ΠΠ βϑραθηῦθ υἰβα!α 
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ΠῚ οοοβῇοϊοηέο ἀοίία σον ἰφίογιθ (60, ὁ1» ...ν 6.) γο., ργοάοίίο (8, 1» ..., 8.) (ον, θ1» .... ΡῺ0) 
ὲ πσιαΐθ ἃ 

Σ ΞΕ σιο--- (ἀρ -  δ0-[- 8) -Ἐ ΔΜ, δὴ, --- (α1 -  δο-|- 5) - Ἴ,...γ.0ὲ, --- (α,-Ἐ- ὅν -Γ 8) -Ἐπὶ, 

ἄονο 

σι, --- (ἀ0-1- δ. Ὁ 5)“ π, σὴ, --- (α, -Ἐ ὅο -Γ 8) -ἰ ἢν...» ὁ, --- (α, -Γ ὅς -Ἐ 8) "Ἔ η1 

δὲ ἐἰ σου ποϊορηέθ αὲ 

γηι.. ο σεηαος,ς οι, ταν ὀνεῦηεν 

γι οἰ} 68)688107)6 

ΠΟΣᾺ ΤῊ πντν, ἐῶ βρινραν ρθε 

Ὁ τ λτον Πρ ειν ἡ. ἥν. ὐαιάπονσαη 

, ] 
! 

᾿ ψᾳντῦν, ψὰντῦο, ον, ψθντῦο ΕΣ ΝΣ 

6 ἄουο 8ὲὶ ἀὰ αὐ οἱωϑβοιιηι σΟΟ Ποἰθγί6 {ϊ 8ογηο -Ἐ- ὁ ---, 8θοοηο οἶδ ἴρ, ἴ1, ...γ 1, δ τὐτα 067- 

γημέαφίοηο ραν, ορριν9 αἰβραγὶ. 

ΝΟ ΟΟ6011}6 ΟΒΘΡΥΆΙΡΘ 616 ἴῃ ργδύϊοα, βαγὰ ῥ᾽ὰ αὐ1160 ΔΡΡΙΪοᾶΡΘ ἀπθϑύα ῬΓΟΡΟΒΙ- 

Ζίομθ ἰῆγϑοθ 6118 ρῃῇοροβίσίοπθ ΠΠ, αἀὐδπᾶο ἱ πυτηοτ] ὁ: --- ὦν, ...» ὁ, ---- ὅν Βίδπο 1Π ΘΡΙΟΥΙ 

δ] ΠαπηθΡὶ ἢ --- ὦς, ....) 5. --τ ὅν. Θαθδύδ, ῬΓΟΡΟΒίΖίομθ ροὶ 51] ραὸ βα1ῦο οβύθπαθυθ ἃ] οὔθ 

46] ργοαούζο αἱ ρ᾽ϊ οοπαϊζίοπὶ οδγα θυ βυϊοῃ 6. ι 

Οοτη8. αἰ θυ οΡΘ. ΔΡΡΙΙΟαχίομθ 4116. ὑρδβ ΟΡ μα Ζίοη ΡΡΘΟΘάθη δ] 51 ρᾳὺ ἀϊπηοβύμαυθ 

18. βθϑιιθηίθ ἔουμηοϊα ἰηὐαϊύα, 48] Ριβπὶ (ἢ): 

(ἀρ, ὧ1, ..... 66} (η1------8-----ἶν, η,-----8----1)--τοῦν, ...,. 5.----ς1.---ἰ,, η) Ξξξξ Σι(αρ---ἶρ, αγ--τί,, ..., α,--τῇ), 

ον ἴὰ Βοιημηδ, 51 ϑϑύθπαθ ἃ ὑαύδθ 16 50] αΖίομὶ ροϑιθῖνθ ὁ μ81}10 4611 Θαπια ΖίοηΘ 

᾿Ξ ΝΞ τεῦς κε γ βερ ἢ 

Βοἀα ΙΒ οΘ Ὁ] 8116. ΤΘΘΌΡΙΖΙΟΙΙ 

ἢ: (αν -τ- 0). -Ξ 9 Ξ},....,, ἢ -π (, τα.) τ Ί γΞ ἢ, 1, Ξἢ. 

Ῥου' 1ὰ αἰπηοδύνφίομθ ὃ οοηνθηϊθηΐθ ΒΌΡΡΟΡΓΘ 7---α, ἢν, ἀρ: ἢ, ΤΟΙ ΖΙΟΩΪ ἢ 6 ΠΟ 

αἰ] α]βοοηο 1ὰ σϑηθυ 1 ὰ 4611. ποβῦλα ἴουτηο]α, ρορομὸ ὃ ουϊἀθηΐθ 618 56 θϑϑδ ὃ νϑ]1α8 

(ἢ αρβία ἰουτποὶα ᾿πδαϊῦα 4] ΡῬυοΐ, Ῥιβκὶ τὴ] νϑηπθ ἄα Ἰὰϊ σϑηθ]πηθηΐο οογηπηϊοαῦα ΡΘῚ πχθ 220 

46] Ῥτοῖ. ὅθσβξ. 
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ἴῃ ααθϑύα ἱροίοβὶ, ὃ ρα} [816 ἴῃ ἀαδίαπαιθ ΔΙύγὸ οαβο. ΓΙ οΐδηιο δηχίθαδῦο ΡῸῚ Ὀγθ- 

νιὐὰ οοη ΥᾺἢ, Υν) 16. ἔπ ῖοηἹ Θ]ΘΡἢ αἱ στϑᾶο ἢ π6116 νδῦ 801} 20, Χ1ν ....» ὅν 70» ζΧ1ν ..5 ἦν 

Τἰβροϑυ  γαπιθηΐθ. Ῥοι 1ἃ. ρτοροβίζίομθ ρυθοθάθηθθ δὶ ὑγαθ οἢθ 11 ργοδούῦϊο 

(αν, α1, ...7). 64} (91 ---- 8. --- ἢν, ἡ ---- (8 --- 1) ---- ἢ, ..., ἢ. ---- 1 ---- ἢ, η) 

ὃ πρὶ] ἃ οἷὸ οῃθ ἀϊνθηύε 1᾿ θβρυθϑϑίοπο Κ}), αυδπᾶο 81] ροβύο αἱ ορῃηίὶ ὑθυηηηθ 

γ00 ψρνςςς γῦο 81 ροηρα 18 Θοπαϊζίοπθ οαρα θυ βύϊοα (δι ὖι,, .... δι.), Θθϑθθηᾶο 

ὃς. ΞΞ ἂχ --- Ὧ ΞΞυ Τ ΕΝ 

Οοπδίἀθυδηᾶο ἰπνθοθ 1] ργοοῦθο (α’, α΄1;...» α΄,) σι, ονθ ρ61' Ὀγϑνυιὰ αἰμξεξΉ --- ας ν 

ΦΟΈΞΞΈ ΝΞ ΕῸ 

ὑθυτηΐηθ ἀρ λιν, α'ο 81 ροηραὰ ἴὰ Θοπαϊχίοπο οανα ον ϑύϊοδ (δ΄... δ΄ αν...» δ':,}, Θββθηᾶο 

8), ὯΘ ΒΘΡῚΘ 06. 6850 ὃ οἷὸ ὁ[16 αἰνθηΐα Κ᾽), αυδηᾶο 81] ροβῦύο ἀ᾽ οβρηϊ 

δ᾽, ΞΞῊ αν δι ἘΞ ΞΕ ἀρ δτιο 

Ῥοῃπίδγηο οὐδ ὑγϑ ἴ ὑδυτηϊηὶ ψ00 ψθι,,, γε αὶ Κ7͵ῪῬΨ" 6. αὐΞόο χϑὰςςς ὧϑό ἀἱ Κ᾽) 18 ὁ0Υ- 

Τβροπάθησε, Ὀἰαπίνοου ἀϑῆπίθα 48116 τϑ᾽αζίοηὶ Ὁ εξ ρ',. ( ([:Ξξξ 0, 1, ..., 8}; ὉΠ τὰ δα ορῃὶ 

ΘΟ ἀϊχίομθ οδιθυυου ϑύϊοο, (δ΄, δ'ῃ. .... δ΄.) 61 φροάούζο (α!ρ, α΄,» ...ν α΄.) δ, ΘΟΥΤΙΒΡΟΠαΘ 

Π6]}᾽ ΑΙἴτο ῥγοδούδο 1ὼ Θοπαϊ Ζίοπ9 (6, δι,» .-.ν ὃι,}, Ρ6᾽ οαἱ ὃ' ὃς, Ξξερ- --ὐ.----ὖις (ἔξ 0,1....),8). 

ῬρῚ 16 γϑϑυγ Ζίοπὶ ἡ --- ας Ξ ἢ, αρ Ξ ἢ Βθριθ 6110 56 (δ΄ 9» δ᾽ ῃ, . -.» δ΄.) ὃ ἀπ8 ΘΟΠαΙΖίοη8 

δα ον θύοι ροϑιυϊνα, ἡθραύῖνα. ὁ 0118, ὃ ΡῬὰ ἰδ]6 ἃ ὀοπάϊζίοπθ οοΥἸΒροπαθηΐθ 

ΣῈ 

Μὰ ἀ’ αἰίτα ραγίθ ροὺ 1ὰ ἔουτηοϊα (1 ὃ 

ΟΣ ΡΣ ΡΟ ΞΞξ ΣΕ ΕΣ 

ΟΥΘ ἱ πυπηηθῦϊ ἰηὐθῦὶ ὁ'΄ βοἀαϊδίαμο 8116 γΘΘΥΡΊΖΙΟΙΙ 

δ΄. - δ΄. -Έ ... -ῇ δ', ΞΞ (8 - 1). ἡ --- (ρ - αἱ τι ... - α,) --- ὦ 

ὁ Ξ δ Ξρ ΞΞεῶς ἢ Ξε ἄρ τς, ἢ κε ρος ΤΑΞΘΣ ΞΡΕΧΣ 

ΟΠ 5] οοποῖπαθ ὁΠ6 11 ργυοάοῦϊο 

(ἀρ, ὧι» ..... 4) (7) ---- 8 --ἡ, ἢ -- (ὁ --- 1) --- ἢ, ..., ἢ ---- Τ --- ἢ, η) 

ὃ ἀρτιδ]θ ἃ 

Σ (0, ΣΈ ΤΕΣ τ δὴν 

ΟΥ̓Θ 16 ὅν, ὅ,, ..., ὁ, Βοἀ αἰϑέθῃο 8110 γϑβύυ: Ζίομὶ 

δο -ἰ ὁς -Έ ... τῇ ὃ, ΞΞ ὧρ -τ αἱ τῇ ΓΞ... τῇ α, --- 8.ἢ 

ἄμ ΠῚ Ξὰ, -πῇ (ἘΞ τ Κα ΤΣ ΚῊΣ Ὁ ΣΝ Ν ὃ, α, --- ἃ; 

σοὺ να ]6 ἴὰ. ἕουιηοϊα ἰηὐυϊ τα ἀ8] ΡΊππι. 

----- 
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18. Νυμιθτο ἀθρ]: βρϑεῖ [5] βοδαϊπέδοθηυθ δὰ ἀπ οοπάϊζίομθ οαγαίζθ- 

τἰβεϊοα δτοιϊἐγαγία 6 ἃ οοπαϊσίομὶ οαποηὶοιθ 46] σΥΌΡΡΟ ς, ΟΡρυγθ ἃ οοπάϊσίομὶ 

οϑμοηίομθ 40] βρυαρρο σ. -- Βοτγιποῖα Θβρ!οἷδα τοϊϑύϊνα 41 φργοδοϊέο ἀϊ ρἱὰ 

οομαιζίομὶ οατα ον δύο. 

ΟἹ 50 010 

ΘΟ πον, πα ΣΡ Ὁ Φ ΥΤΝ 

Εν ἡ οΥ π μαν, πων ἣξ 

ΒΟΠῸ ΠΈΏΠῚΘΙ] ἴῃ οΡῚ 08} ὁ6Π.6 

9 -Ἐπ -Ε ...τ γῆς Ξξξ ἦρ -Έ ἦι -Ἐ . ..- ἦι 

1πἀ ] μθυθπιο ἀπὸ πηχίομθ αἱ ααθϑὺϊ πυπηουῖ, ἰὼ α0816 σοἄθ 46110 βοριιθηδ Ῥγορυιϑίὰ: 

ἰἰο πο Ν ον τ τ πῃ ΞΞῸ, 

56. ΠῸΠ 5050 ψογβοαῦθ 160 ἀἰβαριθρ)δηΖθ 

ροξΞ», Ξέ-Ε1, 0 

αὐϑιαπαιθ 518 1᾿1π6166 

ὈσπΝΟ Χ {γὴν 71) τῶν ΠΥ ΤΟΣ ἤν ΠῚ ΠΝ  ΕΞΞΕ ΘΟ ΠΤ ΠΑ  ΤΥῚ ΩΣ ΤῸ» Πτρ νι ΠΩ 

ΘΒΒΘΏΔῸ τιν ἤϊλῃ γ...γ ἤν:, πηδ, ααθ] πα 16. ῬΘΥΤῚ ΆΖΙΟΠΘ ἀθὶ ὨΠΠΊΘΥΙ 7700) 7721; ...γ) 77). 

ὌΝ ἽΝ (ἤν ἥένν τον ἥμενον Πα τες ΠΩ ΞΕ ΧΟ ΠΡ τον. Τῆς ΓΗ δ; αν ν᾿ Ύ ΠΡΟΣ 

86 οΞΞξῦ. 

40. Χίρηλο, λιν... ΤδνΣ ἴδ», ἴγγ...1) ΠΏ ΞΕΕΣ, Χ (ὴ0---- ἴο, δλ1 --τ- ἴχγ.....,.,--ττ αὶ ἢν»... ὅμ.)» 

ΘΒΒΘΙῸ ἴρ, ἰ1ν ...5. ἐς, ΠΌΠΙΘΡῚ 1 ΘΡῚ ὑ8}} οἢ6 

Ὁ ΞΕ ΞΕῚ;:, ΞΕ ΘΝ ἰο-τ ὦ -Έ ... -ῇ ἐς Ξξξ ἤμ 

Ὅν": ἐϑε ὑ Ὁ ἘΞ 

υ] ρϑι Ὀγονινὰ δὶ οπηθυψογὰ 4] αἰ πΠοϑῦγαΡθ ὁΠ6 1ὰ [πη ΖΊΟηΘ 

το ἤπιε ττο ἤπεν Πὰν Πα τ ἢ 

ΘΟΒῚ ἀθῇπιΐα ὃ ἀπ]οᾶ 6 ἱπο]ῦγθ βοᾶθ ρᾷγθ 461160 βϑριθηῦ αἰΐτθ ργορυϊθίὰ: 

60. -αι πα τλος ΝΝΥ Τὸν ἐδ τν τον ΕΞΞ κἢν Τὴν λον πο, ἡ γη νν); ἤδρ): 

{Π) ἈΠ, δας ΤΣ ΠΣ ΟΡ Ή),ΞΞΞ 

--- ΧΙ -Ἐ 1 --τῦῖρ, ἐ-Ἐ 1 --- γῦ,;...,) ἐτῇ 1 ττιηῖς; 8-1 τ-- ῦρ, 8- 1 --- η,..., 8):-Ε1.---λὴ. 

θη -Ἔ γῇ τῆτον 
80. “Χ(ρῖο, 1, ...) Ἠλ,; ἴρ» ἦχν.....) ἢ) Ξξ -- 5 ᾿ 

ᾧσηιο, ὅηγν "ον Τῆς} δ, οἰὐξν ἐμρ: ι) γηρἱ Ῥῃ των ηιε} 

Β6: Προ ΞΞ πΈΞΞΞ-, 
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ΤηοΙ το 

] Δ ύμο; λα... ὅδε; ἤσυ ΤῊ ἘΠ 

ὃ 1] ὨΌΠΊΘΡΟ 46116 5ο] αζίομΐ ἀ6] βἰϑύθιηδ α1 ϑαιδζίοηΐ: 

᾿ » ! -- ᾿ » .», -Σ 
ὥρο -ἴ- ὥοι τ .--- -Γ ἄρε ΞΞΞ ᾽ν ὥρο -ἴ- ὅτ τΓ -.. τΆ ὅν ΞΞΞ ἦρ, 

ἅτο τ: ὅλ τ ... τῇ ἄμ ΞΞ ἡ.) ὧσι Ἢ απ ΞΕ ας, Ξε 

α,ο τ ὅὴι τῖτ ..- ΞΈ ὥρι ΞΞ η,, οι -ἰ ἄπ τί... -Έ ἄρ ΞΞ ἤῃ 

ἄονθ ἱ υμηθυὶ ὧς ἀθΌΌθΟΠΟ Θ656Γ6 ὉρΡΌΔΠ ἃ ΖΘΙῸ, ΟΡρυϊ6 δα πο. 

ὍΙϊ ααἱ 5ἱ ἀθάμποθ οἢ6 11] βπη 010 

ΝΠ ΝΡ ΠΩΝΣ 

ὃ 1 οοοίβοϊοθηθθ αἱ δ'λο δῆς, δ'ιν, Π6] Ῥγυοδούίο Σ)ν Ση, ... Σλ,. Οη 6 Ῥ61 [ἃ ῬΓΟΡΟΒΙ ΖΙομΘ Υ͂ 

Ὧ0] 8 11 51 ἐγᾶθ [ἃ [ουτμο]δ: 

Ι () (αν, αν «γὴν αἡ ζὴρ Θἢ) «0. Θη; 3ΞΞ σῆκεν Χίαρ ---ἶρ, ἀιτ-τ α,-ποὶρ ἧρν αν... δδ, 

ααϑηᾶο 58 
8(5-ἘῚ α0 1 αι 1-..-α,-- 5 Ὁ τος ΙΕ τῆ: 

Ἷ βορῆο ροὶ ἀϊ Χίαρ --- ἷν; -..γ αν τ ὑρ; ἴον» --., ἢ) ὃ τ ὁ τττ, Βθοοπο 10 ἦρ, ἐλ» .... ἦ, ὃ 

ἀηδι ῬΘυτ αὐ ΖίοηΘ Ῥ8Υ, ΟρΡαγο ἀἸβρδυῖ. 

Αρρ!ϊοαπᾶο 1] ρυϊποίρίο ἀϊ ἀπα!δὰ π6110 ϑραχίο ἑοπαδηιθηΐα!ο [5] 6 βουϊνθηᾶο ἀηᾶ 

Θοπαϊχίομθ οαταὐἑου βύϊοα, 8110 δύθϑϑο τηοᾶο αϑαῦο 26] ὃ 6 8ὶ τον 1] βοριιθηῦθ γϑαϊθαῦο: 

86. υἱ ὃ τη πτῖθγὸ ἤηίο αὲ βραοὶ [5] 8οαἀαϊδϑῥαοοηεϊ αἰ οοπαϊοϊοπὶ 

(ἀν, ἀν 11. τἀ Αι: -Ἶτας, Ἢ ιν οι ἃς, ἘΞ Ἐς ΞΞ ΑΤ ΩΣ ὡἰ τ Ξ ἤρα τῶν ἀκ, 1: 8}, 

σλο» ὅλ,» ᾿ σλ .} 

αἰΐογα φιιοδίο Ἠλιοῦ ἃ ἀαίο ἄα 

() Σ -Ξ Χο --- ἴρ» ...., Ὁ. --τ- 8 ----- ἴ ---- αἱ, -ττΐῃ, 8-1--αι, τ - ,-ττακ, -ἴ- Ἰ --- ηιττοτταχ,» 

“ὦ Ἠπτοΐρπτοι ,πτῖα -ὅττας πῦρ πο ηπττίγτται, ἘΠ ύρ. ον ας» .05 Ὁ, τος ἐγ -αρ--- ἔμ. - αν- 1) 

Ἡ-πταρ τ -1--τῖ, 9 χρν.....) Ἡπττῖῃ, 5.ΑἹ ἴμρ, ἦγ... ἢ) 

ἄουο αὐ ογηὶ ἐογηἶγνο ἀοἴϊα βοηιηναίογία δὲ ἀὰ ἐϊ ϑόσηο -ἰ-, ρριιν6 ---, βθοοηο οἾ)6 ἴα μθγ- 

Ἰημαφίογιο ἷρ, ἷι» «..» νι 1 ὃ ραγὶ ὁ αἰϑραγῖ; φιιοδία βογγηποῖα (2) ναῖδ αἸ07)6 86 8ιμ, -1- 5.ΞΞΞ π, 

Ῥιυγοϊιὰ πρὶ οἱηιδοῖδ Χ (...) 81 οοηϑίαογ)ηλ σοη6 ργΐγηηο ἐθν}Ἴ0.6. τι---ἶκ,---8,.-1-1---Ἰ,. ς α, ΞΞ 

Ξῇ -- ἃ -Ε1.---ἰρ, 6 ναΐθ ριιν6 γιαμᾶο ὃ ἃρτεεῦ, 86 ηοὶ βὐηιδοῖὲ Χ (...) 8ὲ σοηϑίαθγα, 

μαΐθ ἐογηυῖηο ργοοθαοηίο ἐΐ 8690 ;, Ὁ ---ἶτι---8ρ---ἶν--6-- αν--1 ΞΞΞ ἢ ---Κὶ ---ἴρ-...-᾿ 

Ῥαΐ ἄπο τἰϑαϊ ας ρυθοθάθηνί, θοποπᾶο οοπύο 46110 φτοργϊϑύὰ 75, 85. 46] βίτηθοο 

«Χ(νηο, ..., γος τ ἤν ..., ἢ), βϑθαομπο ἱπ ρϑΡ ίοο]αρο ααοϑῦϊ δ] ον: 

ὅϑβπιμ ΠΠ. ΤΌ. 1]. " ᾽ 

᾿ 

, 
" 
ἢ, 
Ἵ 

; 



Ϊ 

Ϊ Ϊ 
Ἷ 
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ΠῚ πιρρόγο αορῖὶ ςραςὶ βοἀαϊδῥασομίέ αἰΐα οοη ἀϊφίοηο 

(ἀρ, αι; - - -» ἀρ) ς 

θ886η 10 

ἀπ αι Ἐ .. Ὁ νι ϑοσξ τες 

μη πιριθνο ἡηέονο, ὁ ἀαίο ἄα 

49}! (7- 9 (Ν 

οὔθ φιιὶὲ Τὴ ὑμάϊοα ἐϊ ἀοἐονηυϊηαηέο ἀΐ Υαηάθνγμοηάα γοἰανδυο αἱ πιηηογῖ: 

με κι τον ΝΌΣΞ, 8ιες αι λοον απο πο αν 

ΠῚ πιωρόνο ἀογίὶ 8ραεῖ 8οἀαϊδῥαοσομεϊ αἰΐα οογιδίοηθ 

ἣ Ν 
αν ΞῈ ἀι-- 1; αμ,-Ἐ Κνυογας τ ἴδοττ- 1γ....5Χ.6.,-}- ἥρ δ τε; Ξ 538) σηνεβδγη 

(αν, α0-- 

θ8860η 10 

ζιαρτῖ- (4 -τ- δι) ας, ΞΕ»: πα τ (8 ---- ἀν -ἰ 1) α; 
Νεε 

μι Ἰϊώμογο ἐμέογο, ἃ ἀαίο ἀαὶ ργοάοίίο αὶ 

ΝΙ 

(Δ ».---- 1 (ΥΞ α;,}} ΔῈ Δ» -- ΠΥ ΤΣ (Ν-ς--Φ.:Γαρ)].. (Ν--5---1}} 2:-Ἐ ας, 

»οῖ ἀοίογηνπαηέο αἱ Ὑαηαογηιοηθ νοϊαϊένο αἱ γαρηθγὶ, ἀοὶ ψιαϊδ οὶ ἀοηποηυμιαίογα ἀοῖ- 

Τ᾿ οϑργ580η6 οὐῶ 80γία 81 80η0 ὁοῃϑίἀογαίθ ἰ6 {ιριφὶοηὶ ζαϊονϊαϊδ, οἱοὸ ἀοὶ την: 

ΝΞ Ξε ΝΞ Ξ,... ΝῈ:-9--.-2 Ὁ ἂν, ΝΕ Εἰ 5355-}ἢ ΤῸ ἂν, Ν΄Ἐ Δι:-Ξ 8-Ὁ ὅ0,.... 

Ν-ἀ,---9- ἃ - ἀπν. ..ἡ. ΝΞ, --- 8-- 1] Ὁ ας. Ν -Ἐ  , -- 8-ὦ Ψ ἂχ, 1ν 6.0) 

ΝΕ ποτε ΝΞ. Ν᾿ ἀκ, Γι ρὺς, ΝΕ -5,.Ξ-8:--1; 

ψιαηᾶο ἃ 80 τε  θ, ἀαϊϊα βογὶο ἀοὶ γμηηθ) ργθοοαοηἐὲ 8ὲ ἀθυοηο 6ϑοίμιογ6 

ἮΝ - τ ϑρξΞῖῖ, ΟΝ ΞΕ ἘΣ ΣΝ, 8,535 2: δὴ 

6 ποῖ. ἀομοηιιαίον 6 (οἴ ὁϑργοβϑίοηιο ργοοθάθηξο δὲ ἀθυοῆο οαηοοίϊαν ἱ Καϊίογταϊὲ 

(Ν --- 9 --- 2 -Ἐ α0}}...... (Ν ----9}}(Ν -- 8. --- 1}; 

φιαηᾶο ὃ 8, -ἰ- 5.Ξξ π, ἀαΐία ποϑέγω 80γῖ6 ἀοὐδίανηο ἐοφίογ ὁ γιρθιον 

Ν-Γ ακ., Ν-Γ ἀκ, ΓΔ, ον, ΝΡ ἡ -- 5--΄ἰ’, 

6 ποῖ. ἀομοηουϊμαίογο (οἰ οοργοϑϑίοθιθ ργθοθάθηίο ἀοὀῥίαηιο οαγιοοίίαν6 ὁ ξαϊέονἑαϊὶ 

(Ν -Ἐ ἢ --- 8 --- 1)1«ςν (ΚΝ -Ἔ ἀκ, -Έ 1)} (Ν -Ἡ ακ0)}}. 

((υΐ, ὁοιμθ αἰύτονθ, 5ἱ βΌρρομθ 8118 ορηί ἔραζίοηθ 1] οαἱ ἀθποχηϊπϑίονθ ὃ 1] ἔαὐ- 

ἰουίαϊθ ἀ Ὧπ παπιθῦο πθρϑϊνο). 
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Τῃ ρδυύϊοοϊαυθ 56 ἴῃ απθϑῦδ ῬΓΟΡΟβί ΖίοηΘ. ῬΟΠΪδΠΊῸ 

η Ξε (κ -Ἐ- 1) (ἢ --- 1), 85: κ( ἢ, --- 1) ---Ἱ, Νςξὴξ 

6 Αϊ οοπβθριθηζϑ, 51 Θοηβί ἀθυα α 1816 ΘΟ ΔΙ ΖΙ θη 

(συ; 0 -Ἔ Ἵ,...... ὅς, -Ὲ 9) 

18, οοηδίσίοπο αἱ ἀϊπηθπβίοπθ σοῦὸ (ἢ, ἢ -Ἐ 1,.....ϑ (ὦ -Ἑ 1γ(ἢ ---- 1)), 51 οὐδίθῃθ 18 βϑριιθηΐθ 

Ῥτοροβίσίομθ ἅ61 ΟΑβταινσονο (Οἶν. οἰδαζίομιθ ἴῃ ῬΥΪΠΟΙΡ10): 

Ῥαίο ΠΚ γοίίο ἴηι το 8ραφῖο α ([κ -- 1) (ἢ --- 1) αἰηιοηβιογοῖ, 11 τμθηθνο ἀοσίὲὶ βρα!ὶ 
5 

[κα -- 1Ἰὴ -- 1] οἶνο βοφαμο ὑρ ρινεξϊ φιιοδέθ γοίέο ἃ τἰριαΐε α 

1 --- 1)}{51) 
- Ἢ! Ἷ 

ΟΘΘΟΥΓΘ ροΪ ΟΒΒΘΡΥ ΔΙ ΟΠ 1 Β1η00}1 Χ' (γη, ...» 7)ης; ἤν, «οὐς ᾿) 50η0 50 ΠΟ 0] 6 0] ἃ 8.6 

Ῥίὰ ἔονιιο 16. Θβρι οἶδα τα ἶνθ ἃ ἡπδ]βίαϑὶ ρροάούνο αἱ ρἱδι οοπαϊ σίομ οδν δ ΘΒ. 10Π|6. 

Τηΐα δ Δρρ!οᾶπᾶο 16 ἕοστηοῖα (Ὁ) ἀ6] ὃ 4 ὁ 1] ρυϊποῖρίο αἱ ἀπδ! δὰ 51 οὐδθηθ 61 

ΘΒΘΙΏΡΙΟ: 

ϑῖαηο 

(χα πον αν ἀν ρα τ αν) θ᾽ ες παι 

Ῥ-Ἐ 1 οομαϊφιογυὶ οαγαϊέογἐδέϊοϊνο, αν δίέγαγθ 6 (ὧν, οι, ...» 6.) τῶν φιιαϊμηνηγιο οογϊφῖοηο ὁο- 

γαϊίογ ϑέίοα αἱ αϊιηοννβίονο πγιαῖο αἴϊα 8οηθηα ἀοῖίε αἰημοηδίογυὶ ἀθῖίθ Ῥ -ἰ- 1 ργοοοαφηεὶ 

οοηαϊαϊοηΐὶ, αἴΐονα, ἀοίέα ἴω, 1ι, ...ν ἵ,.-οα τώῖα φιαϊδίαϑὶ γογηημαφίονιο αἰοὲ γιργθγὶ 0), 1, ..., 

ἢ -- 5--Ἰ ὁ. ἴμον ἷμν. ..» ἱκμν ([ ΞξΞ 1, 2,....2) ᾿ιὰ φμαϊδιαϑὶ ρον μα 0.6 αὶ γρρηθν 

0,1, ...., 5,. ἡ σοοββοϊογιίο αὶ (ον, οἱ» ...» 6.) ηοἷ, ργοάοιέο ἀοἴϊο ἀοίίο Ῥ-Ε Ὶ οοπαϊεϊοηὶ ὃ ἀαίο ἀα 
κε, 

ἘΕ, , ᾿ ! : Ἢ .{1) ", Ἱ ᾿ ᾿ 

ΣΕ Χ(οῖ, , χ- ας -τῆν..γοἱρτίταἷς  τηρη-ταὶ - πο»... τταῦ.- ὦ ,ν... τ αβρ᾽.-- ὐ 0γ...7.--αὐθ}.---ῦ,,), 

ἄουο ἴα 5οηιηαίογία ἃ οβίοϑα α ἐμέξο ἰ6 ρογημιξαφίομὶ ἀοῖϊο 1, αἰξγϊδιιοηο αὐ οἱαβοιιι {6)- 

ηηῆηο ἡ δοφηο -τ- Ορριιν8 ---, βθοοηοο]ιὰ αἠ πιιοδίο Ὁ -ἰ-1 ρογημιαδίοηὶ οἱ ὃ τὲ ἩΜΜΊΘΥῸ 

Ῥαγὶ ο πὸ αἱ μογηνιξαφίονιὶ αἰδραγῖὶ, 6 ἄουο 

ΟΣ ΕΟ ΞΩΘΟΣ (ὑπ δες ε Ὁ περϑι) 

8070 γἱϑροίἐναηιθγιίο ἴὸ οοπαϊοϊοηὶ «παϊὶ αἱ 

ΠΝ ΘΕΣΕΟΝΣ (γι --- 6.) Ἢ -ττ- ὃς. αν...) Ἢ τ Ου). 

(Κιβροίίο αἴϊα οογαϊοίοηα ἀναῖο ἀνα οοηαϊφίολο οαγαϊίογἰϑίϊοα οὐ». 8. ὃ). 

Ραν Ὀγονι δὰ οπιθύθοιθμιο αἱ ϑπαποίαγτθ δ]οπθ ποῦθυο! ἴογπι0 10. Ῥδν ΘΟ τΊ, 10 

4.811 ρουῦὺ β0πὸ [80 1}}} ἃ ὑγονδυβὶ. 

ΝΟΠ ΟΟΟΟΡΘ Βρίηρϑυο ῥἱὰ οἱδγθ 16. ΔΡΡ]]θαΖίομὶ 6119 Ῥτγοροβίζίοπί ἔοπαδηιθηΐα!! 

46] 8. 11; 16 ἤογιμοϊο ϊ ΒοηυΒΒΕ 6 αἱ ΟΑβτθινσονο, 6Π6 ΔΌΡίδιαο ἀθαούθο ατι8}1 οδδὶ 

ῬΑΡΌΙΘΟΙαΡῚ αἱ 416110 ριοροβίσίοηΐ, οοϑυϊδαίδοομο ἱπαϊοὐθαπιθηῦθ ἀπᾶ Ῥτονα 4161] οβδὺ- 

ἴθζζ, 6 4611 ἱπιροτύδπσα 46] ΟἌἍ] 6010 Κη 0 ]160 ἰπυγοάοῦθο 4810 ΘΟΗ ΒΕΕΤ π6 116 (ἴθο- 

τηρύσα Νυμηθυδίϊνδ. 





ΒΌΝΖΙΟΝΕ ΒΙΟΠΘΟΙΟΑ ΠΕ, ΟΑἸΜΤΟ 

Ἔν ἘΣΤῚ ΒΞ Βσ'ΈΦΟ ΣΕ Α΄ 

ΠῚ ΟΛΙΟΙΘΊΙΟΝΕ ΝΈΠΠΑ ΟΟΛΟΌΠΑΖΙΟΝΕ ῬΈΕΙ, ΝΟΤῸᾺΝ 

ΒΙΟΒΕΟΗΒ ΒΡΕΒΙΜΕΝΤΑΙΙ 

ῬῈΙ, 

Ργτοῖ. ΧὔΙΘΟῚ ΒΑΒΒΑΤΑΝΙ 

ρργουαία ποῖ᾽ αἀπιαπσα ἀοῖ 1δ Οἴμσηο 1902. 

ἘΣ θυ ίβϑίπιο οὐρα 6Π6 Π61}1ὰ γτϑασίοπο ϑησίπιδίϊοα αἱ ΘΟΔΡ] Δ ΖίοΠ 9. 46] βϑπριιθ ὃ 
᾿πα Ἰβρθηβα 16. [αὶ ῬΙΘΒΘηΖδ, αἱ ΟΔ]οἷο; πη, 5θηΖδ ψΟΪΘΡῸ ἀἰβοαῦθιθ ΘΟ1η6 ἰπέορνθηρδ, δα 
π᾿ 816 πηοπηθηῦο 6118 τϑαΖίομθ, ὃ ρουὺ ουίο ΠΟΘ Ο᾽6 [1 οΑ]οῖο ἄθνθ θββθῖθ 8110 
ϑύαθο ἀϊ ἴοπθ, ρογοῃὸ ἃ' ψφαθβίδ ΘΟ πο αβίοπθ οομποθναπο 16 τηΐθ ΤίοθΡομ6 ἀπέογίουὶ Βα] 
οἰδναο ἐνίβοάϊθο; οἂ ἃ χαθϑύδι ρι8 οοπάποοπο ἴθ τί θοΡῸΠ6 αὔδα}, ϑϑῦθβϑ 8. ὑαυθϊ ἱ 5811 
ἉΥΘΗΙ δχίομθ δη οοαρταηίθ. 

Τα φαδηθ ὰ, ἀϊ οα]οῖο-ἰοπθ βα Ποϊθηίο ῬΘΡ 1ὰ ΘοΟδρι]αΖίοπθ 6] βσϑηρθ ὃ δβθδὶ 
Ῥίοφοοϊα, τποῖθο πιΐπορθ 6118 ααδηϊ θα ΘΟΠΙρΡΙ δβῖνα αἱ οδ] οἷο (Ἰοπθ, ὁ π0) 616 ὑϊονδβὶ 
ΠΟΥΙΤΉΔΙ θη Θ. Π6] βϑηριιθ; τη8, 8. ρα δὲν ἀϊ οοπαϊ σίομϊ ρου ππθηΐα!! ὃ ἢδθδ. ΥἹ ὃ αὐϊηα] 
ἀπῶ ΘΟΠποθη Γ ζίοπο αἱ Οδ-ἰοπθ τηϊπΐτηδ δα οίθηδθ ρθι ἴδ Θοϑρ] Ζίομθ 46] ϑϑῆρτιθ, 8] 
ἀἰδοῦίο ἅ9118 4816 1] βϑηριιθ γϑϑύδ Ια ᾶο, 6 ἰβ]ο τοδί ἤπο ἃ 6168, θοῃ πιϑζαὶ ΟΡΡοΙ- 
δαπὶ, ποῃ δἰ τἱδ]χὶ ἴῃ 6580 1] γϑῖουθ ἄ6118 σοποοπύγαζίοπο ἰοπίοα Ὧ0] οδ]οῖο. 

Οὐ ααοβύα, ἱρούθβὶ δὶ βρίθρϑῃηο Ὀθϑηϊβθίμηο 6 οογαϊπαὐθμηθηξθ πὰ ΒΡΘἢ ΠΕΠΊΘΙῸ αἱ 
ἔλθ! τϑιαθινὶ 8118 ΘΟΔ ΘΔ Πὰν 49] βϑϑηρτιθ, ἱ αα8]1, ρνίπιδ, ἄ᾽ ΟΓδ, ΒΘ ὈΓανϑπο αἸροπάθγ8 
ἀδ ἀϊνθιβθ ὁδιβθ; τπθηΐγο οὐδ ῬοΒβίδπιο ΤΊρον 1 ὑα ϊ Ἰορ] οαπηθηΐθ δια ππᾶὶ οδτιβδι απΐοϑ. 

19 Ταίίο 16 οαιι58 ἤβίομθ, ὁ16. ἀϊπηϊπαΐβοοπο 1] ροτϑᾶο α] ἰομί σζαζίομθ, ῬΟΒΒΟΠΟ 
ῬΤΟάΌΡΡΘ ἱποοθρ ] ὈΠἸδὰ (ἐρϑα ἅο, οοποοη τ ισίοπθ τη ] ΘΟ Ια 10 δγδΠα6). 

29 ΤΆΔΕ 1 σϑϑυθνὶ 918. 60] οϑ]οῖο ἔουπηδπο 58] αιδδὶ ἰῃπβο] 0111, δὶ ὁῃ6 ἰπ ΙΟῸ 
ῬΓΘΒΘΉΖα, 8 ΘΟπΟΘη τ Ζίομθ ἰοπΐοδ 46] οα]οῖο ἀϊγθηΐα, τηΐπορο 46] γϑίοσο τηϊπίπιο πα ῆ- 
οἰθαΐθ ρθ ἴὰ ΘΟΒ ΡΠ] ΖΙΟη6, πηϑη ΘΠΡΌΠΟ 1] βϑηῆριιθ Ἰίᾳαϊάο οἷὰ ἃ ἀοβὶ πποϊύο Ῥίθθο]9 
(οββα] αι, Πποτανὶ, οαι θοπαὐϊ 8] 6 81π|). 

Ξε τ σν 



---- -.- 
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89 ΤΟ ααοϑὶ τϑαύῤνὶ ὁΠι6. Του πο 561} ]1οθηηθηῦθ 5811 αἱ ὁδ]οο ῬΟΟῸ ΒΟΙΪΌΌΠΙ, 

Ῥιοάποοπο ἃποονα ἰποοδρι δ, πιὰ 5010 δὰ αἷΐο ἄοβί, αὐϑηᾶο οἷοὸ ἃ ἀϊπηπαῖνο 18 

δοποοπίταζίοπο ἰοηΐοα ἅ6] οα]οῖο ἰηὐθυνίθπθ, ϑοοδηῦο 8118 5010 βοῦγδα, 1 ἸπΠ αθηΖῶ 

4611. οοποοπένασίοπθ τηοθοοίατο οἰθναύο (βο] αῦο αἱ βοᾶϊο, [οβέαϊο Ὀἰβοάϊοο, 966.). 

45 Πα ααθὶ σϑαὐθν! ὁπ πο ργθοϊρίθαπο 1] οδ]οῖο, πιὰ ΟἿ} ξου8 Π0 ΘΟ 6580 

τη ]θ00 16. ροοο ἀἰββοοῖδ]}, Ῥγοάπσοπο ἅΠΟΟΡ8 ηδ ἀἰϊπιϊπυζίοπθ πο ]]ὰ ὁΟποθηΡ ΖΙΟἢΘ 

461 Οδ-ἴοπθ, 6 ροτὺ ὅποῖθ ἴὰ ἱποοδρυ]δθ! ἃ 4161 5ϑηριιθ (οἰϊναῦο ὑγιβοάϊοο, 660.). 

Τ᾿ Ιῦτο Ἰαΐο, αυδπᾶο 11 βϑηρσιθ ὃ τππαδῦο ΠΙααϊάο ρθν ἀθἤοίθηζα 41 Οδ-ἴοπθ, ργομ- 

ἰδιηθηΐθ οοαρι!ε ἰοβῦο οἷ 51 τἱδ]Ζα ἴῃ Θ550 18 οοποθηὐγδζίομθ ἰοπίοῦ 46] οϑϊοῖο ἤπο 

Δ] νΆ]ογο πηηΐπιο ΒυΠοίθηΐθ ρ6ι 18. τϑδζίομο ϑῃζίπηδυϊοδ. ῬῸΡ ΤΡ ΘΙ ΠΠρΡΘΙΘ. αὐθδίο 1η- 

ὑθηῦο ῬόββοΌπο Θ55618. βΒ{Πο] θη] πιθχχὶ ἤβ101 ὁ τοϑθθῖνι οἰϊπηϊοὶ ἀϊνουθὶ ἃ βθοοπᾶδ ἀθὶ 

ὁδδὶ : ἢ τἰβοδϊ ἀδυηϑηΐο, ἰὼ ἀΠαχίομθ οοπ ϑοασδ, 1᾿ἀρδίαμὐα, αἰ ρίοοο]6 αυϑηθ ὰ αΪ 58}1 

Ἰοπί χα ὉΠ αἱ οα]οῖο, 1᾿ἀροίαπύα, ἀϊ τϑαῦθνὶ οὁμ6. βοϊο!ροπο 11 οδ]οῖο ἅ8116 516 οομηθὶηδ- 

σἴοπὶ ἰπβο! 0 Π1 (αοῖάο οἱονίἀτίοο δα δοῖάο οδυθοπῖθ0 16] βδηριθ τηϑηὐθηαῦο Παῦϊᾶο οοη 

φαγθοπαύο 5οάϊοο), 1᾿ αρρίαηῦο, αἱ τϑαυθνὶ ομθ 10 ΠΡΘτᾶμο 4816 ΘΟΤΊΙ πϑσίοηϊ ῬΟ00 α15- 

ΒΟΟΘΙΔΌΠΙ βοπὸ ἐαξθϊ πιοζχὶ αὐὐδὶ ἃ ῥτονοθδνο ἴα. οοδριδΖίοηθ, πηθΖὶ αἱ οα] Ῥούτθιηο νἃ- 

Ταΐαγο 1᾿ ἱπιρογίϑηζδ ποῖ οδβὶ βρθοίδ]]. 

Τῤἡροϊοσὶ οἶνε ρον ἴα σοαφιιαπίοηο ἀοῖ βαησιο ἰα ἱρηιαὐδρονυδαλὶϊο ἐοηι6 Ἡν)Ἴη10 δι Ποἱογιίο 

“πα ἀοιογηιίπαία οοποοηίγαφίομθ ἑοηῖσα «οἷ. οαϊοῖο, ταϑαῦτθ ποη οομ νι ἅ166. ἃ Ὠθββϑαπο ἀθὶ 

Φα 1 οἰσαγταιπθηῦο αἰπηοβῦμ αν, βρίοσα οοοναϊπαύδιηθπθθ ὑαῦ! ἀ010}} βορρᾶ τἱοου δῦ, 6 

τπο! δὶ αἰδεὶ δποονα; ὑόν πϑὶ οδδὶ 5ΙΠΡῸΪ ρροσθῖο 4819 οἄΐθιπο [θ0116 46116 Βο]υζίοπὶ; 

οοπᾶποθ δᾷ τπ8 5ἰπῦθδί, οἰ αἰ υϊπιθπθϊ Βα ΘΟ 6. ἰπηρΟΒΒῚ 116; 6 ἴα Ἰηὐταννθαθιθ Τ᾿ αἰΐα 

παηροτύδησδ, Πϑϊο]ορίοα ο6 ἄθνοπμο γ0 6 Ῥ6Ρ 16 [πησίοπὶ νἱθα}] ΒΡΘΟΙ͂ΘΙ δῦ! αἱ] θαυϊ- 

ΤΡτῖο τη] θοο δ. 

56. ἴο βὐπᾶίο ἅ6116. ργθβϑίοπμθ οϑιηούΐοθ μὰ οοπαούϊο 8114 ἰθ5θθ αἱ ἰδούοηϊα ἀθὶ 11- 

4141 461] οὐραπίβιηο, ὃ γα 0116, θα ἴο ποὸπ π6 ἀαθῖο αἰΐανίο, 619 ἴο βύπαϊο ἀϊ βρϑοίδ! 

ΘΑ. ΡΥ ππο]θο αν, δια ΘβθιηρΊ0 η6] βϑηρτιθ, οοπα τὰ ὃ τἰβαϊθαῦ αἱ σαὶ πο Ῥού ΘΙ ΤῸ 

Ῥγθυθᾶθγθ δἄοββο ὑπθύα 1 ἱπιρονίδηζα. ΕἾΏ ἀ᾽ οἿδ ΒΒρρίϑηιο ῬΘ"ὺ 60} ΒσαγθΖΖζα, ἢ 

ΔΙδοΡα πο Θπομ6 αἱ ροοο 1] ταρρουύο 46] οϑίοῖο, γἰβροῦθο 8511 81 1 5811, 5] Πϑηηο τηο- 

ἀἰβοισίοπί ἐαπσίοπα!! ἱπιρονδη ἰβθίπιθ ὁ ἀϊνθυβίββπηθ ἃ βθοοπᾶδ 6116 ἴδ ψΥ ΙΔ ΖΙΟΠΘ ὃ 

Ρἱὰ οὐ ἴῃ Π6Π0. 

8 Αἱ «ιρϑῦϊ Γαυ 1 τοὶ οοοαρονὺ ἔνα Ῥρθνθ ἴῃ ἀπᾶ ὑθῦΖδ 5601 αἱ φίοθΡοΠ 6, 5]ὰ απδϑὶ 

ἀουταϊηδύδ; Ρ61 οἵα, γοϑύδηο ἃ] βϑηριιθ, θα οϑϑιηίηδπᾶο βοῖο ἰὼ ὁοποθηὐγαζίομθ 9] 

Οδ-ίοπο ταϊπίπηδ, Βα Ποϊθηνθ ἃ ρΓΟάΌΣΓΟ ἃ οοδρι]αΖίοΠ6, ποὶ ῬούγΘΠΊΟ Θοπβί ἀθυαρθ η6]- 

Τ᾽ αζίοπο δηὐοοαρυϊαηῦο οὶ ἀϊνϑυβὶ 5811 αἰ ὑγϑυυθαηθί οαδὶ ΒΡ ΘΟ 811 αἱ Θαα} 1 Υ10 τη ἸΘΟΟΪΔΡΘ 

Θααϊρο θη] τἰβρϑῦῦο 8] οδίοῖο. 

56. αὐϊθηΐδιαθηΐθ 81 οομβίάθγδμο 16 βοβίϑῃζο 58]]1η6, 16 αα811} ἀρϑίαηΐθ ἃ] βδηριθ 

ἴῃ νἱνγο π6 ἱπιρϑάϊβοομο ἴὰ οοδραϊαχίοπθ, πούϊαπιο βιθῖῦο ὁΠ16 1ῃ ΟἸὨἰτηΐοδ, δη δ 0108. ὑαῦῦθ 

Πϑηπο. ἀπ Βρθοίδ]6 ἱπηρονίδησαι, ρϑ: ἴδ τίοθτοα απα! δύνα ὁ αυδηυ αὐνα 46] οδ]οίο. 

Τιὰ τηϑροίον ρᾶρίθ αἱ 6580. 50Ππ0 ἰηὐθυθϑβδηνὶ Ῥογοπὃ ρΡΘοΙρί απο Ῥἱὰ Ὁ πιθηὴὸ ὈΘΠΘ " 



τ 
9 ἘΌΝΖΙΟΝΕ ΒΙΟΙΟΘΊΟΑ ΡῈ, ΟΑΤΟΙΟ ΘΗ" [οἱ 

δ ]οῖο, δΙσιηθ ΡΟΟΠ 6 ἴπνθοθ ρϑυομῃὸ ἱπιρθάϊβοοπο 46] {πὐζο, οα οαὐδοοϊδπο στϑπαθιηθηῦθ 
ἴθ σϑαζίομὶ ργθοϊρι θη 46] οϑ]οῖο ; οοβὶ ὑδπῦο 1᾿ οββαίαύο, βδροπὶ 6 ἥπουιτο βοάϊοο, οΠ6 
ῬΥΘοΙρ ύαπο 11 οδ]οῖο, οουηθ ἱ οἰδραῦ!, ὁ[6. ρᾷγθ ποὸη ἰο ργθοϊρίζβπο, ργοάθποομο ἱποοδρι- 

ἸΔ ΡΠ δὰ 46] σαπριθ οἷὰ ἃ ἀοβὶ πηοϊδο ρίθθο]6; τη ὁοπι6 {Π οἰ πηῖοο οἰ αββίῆοα ἱ τϑαθθνι 
ῬΓΘΟΙρΙ ϑηνὶ 46] οδ]οῖο ἴῃ οὐ αϊπθ 8118. βϑηβι Πὰν ἸΟΡῸ, ΟΟΒῚ ΡατΟ 1] ἤβΙΟ]ορο, τἰβρϑύῦϊο 8] 

Ῥοῦθνθ διηῤιοοαραϊδηΐθ, οἰ αβϑῆσα 16 βύθϑθθθ βοβύδηζθ ἴῃ ἀπ ρταρρὶ, ἃ βθοοπᾶδ ὁΠ6 δρὶ- 

ΒΟΟΠΟ 8. Ῥί660016 ὁ 84 8106 ἀοδβὶ; 1᾿ϑηϑίορίδ οπίτηΐοδ, 6 ἢβίοἱορῖοδ ὃ Ροὶ ϑησοτῦϑ Ρ]ὴ βύροὐῦία, 

Ῥοϊοπὸ ᾳαθὶ τϑαὐδινὶ ργθοὶρ θα! οἢθ Β0πῸ. οοπβίἀϑραῦϊ οἱ ΒΘΠΒῚὈ1Π1, 50Π0 Ρ]] βύθϑϑὶ οἢθ 
Ῥυοάποοηο 1᾿ ἱποοα οι] ΠἸ δὰ ὧι ἀοϑὶ τηο]ῦο ρίοοοθ, τηθηῦτθ α116111 οἢ.6 Βοπὸ πούου !ϑηθηῦθ 

τϑαύοϊν! ργθοϊ ρθη] ροοῸ 565 101} 461 οα]οῖο, ργοάποοπο ϑησοῦδ 1᾿Ἰποοδρ ΡΠ, τὴδ 
5010 αἀπδηᾷο 5᾽᾿ ΔΡΡΙΠΠΡΟΠΟ 8] βθηριιθ ἴῃ ἴουῦθ ργορουχίοπθ. ΤᾺ] βοπὸ δ ΘβθΠΊρίο 
ὮΙ] βοϊέαθο αἱ βοάϊο, ἀ6110 Αἱ πιδρπθβῖο, 11 ἔοϑέαψο αἱ βοᾶϊο; α61}} οἷἱοὸ 16, ϑιββί 1116 

8] ΟἸΟΥΙΤῸ 5οάϊθο, νΘΗΡΌΠΟ ΘΟΙΠρΡΡΟΒὶ βούδο 18 ἀθποιηϊπαζίοπθ αἱ 5811 πϑαΐρὶ. ἢ ροτὸ 

ααθϑύδ, ΘΒΘΡΓΘ 

586. ἴῃ οαΐ ὃ ΘΟΠΊΡΙΘΒΟ 11 οβίαθο βοάϊθο ογαϊπανῖο (Ὀἰβοαῖοο), {1 απ816. οὨἰπηἰοαπηθηΐθ 

ἴοπθ πΊο]ῦο ᾿ΠἸΡΙΌΡΙΙα, ΡΟ ὃ Θ0η Θ588, 5] ἀθβίβμδ ᾿ἢ ΡΤΌΡΡΟ αἱ βοβύϑῃζθ 

ὃ ὯΠ 5816 δοῖίᾷο, 6 πὸπ ὃ ΠΘρΡΡΓΘ πθιιῦτο 8116 οαγῦθ αἱ θογπϑ5016, 51 οαϊ τϑαρίβοθ ἃ]- 

ΟΔ]πο; Δ] 1 5811 ροὶ, σϑυθιπθηΐθ πϑαθγὶ, (οββϑαδὶ, ΠπΟΡΡΙ) ΠΟῚ 50ΠῸ ΘΟΙΠρΡΘϑὶ ἴῃ απθδῦο 

ΒΓΌΡΡΟ; 600 αἰθϑύδ ΘΒΡΙΘΘΒΙΟΠΘ 51] οὔθ ἔρδ, 5811 ργθοϊρ ὑϑηὐὶ 46] σα] οῖο ἀπ8, ἀἰδυϊΖί 016, 
ἴὰ «816 πο πᾶ ταρίοπο αἱ οββοῦθ πὸ ΟΠ πη! οαπηθηΐθ, πὸ Πβὶο]ορ οαπηθηΐθ, ροϊομὸ ῥα 

Πᾶπηο 1] οαγαύνογο Ομ πηΐθο ὀοιπππο ἀϊ ἄδιο 5811 Αἱ οδ]οῖο ροθὸ βο]α}}}1, 6 ββίοϊορίοα- 
Ἰηθηῦθ ἐα] πϑπηο ϑίοηθ ϑη οοδρι!θηῦθ. 1.6 αἰ θυθηζθ Ομ ποθ. ὁ ἤβίο]ορίομθ 5000 

Βοϊϑηθο αἱ συϑᾶο 6 σϑηηο Ρ81811616, τἰβροῦϊο 8118. βοια Πὰν ἀθὶ 5811 αἱ οϑ]οῖο θᾶ 8]- 

Τ᾿ αχίοπθ δηῤοοαραϊαπίθ. Α βὸ 8010, Θο16 5816 πθαῦγο, ἀουυθῦθ6 γϑϑύαγθ 1] ΟΙΟΤΙΓΟ 50- 

αἴοο αἱ οαἱ οἱ οσουρθύθημο ἃ ρϑυθ. 

Θομτηϊαῦ ρατθ τἱπηῖνο ἴῃ πἢ. ἀΠΐθῸ ΡΥΌΡΡΟ ὑαθ! 1 5811 δὰ ἃσίοπθ ϑῃθοοδριδηΐθ; 

Ἰηδ Ῥ6Ρ πῇ οοπορίϊο 46] ὑπο ορροβίο ἃ 416 110 ομθ συιΐᾶβδ ποὶ αὐδαδιπηθηΐθ ; 6511 οοτι- 

Ῥαῤέονα 1ὰ. ἐθουῖα αὶ Αὐέμαβ (1), οἶτοα 1 ἱπιροτίδηζα ἀθὶ 5811 ἀϊ οδ]οῖο πο 118 οοαρα]α- 

Ζίοπθ; πϑραᾶνα 616 1᾿ οβϑδϊαῦο ργροάιοθαβο Τ᾿ οἤθυθο ϑιιο ἀθοϑ]οἰοαπάο 1] βᾶπριιθ; οἰδανα 
ἴῃ Ῥῆονα ἱ οἰδραθὶ ΘΙΟΘΠΠηΪ, ὁἢ6. ἃ Ῥίοοοθ ἀοϑὶ ργονόοδπο 1᾿ ̓ ποοδρι 8 1Π10ἃ, 6 ΠΟ ΡΓΘ- 

οἰρίθαμπο 1] οα!οῖο; ρϑηβᾶνα ὁῃ6 ὑαῤέα ἀπᾶ βου αἱ 8811 ὃ οαρᾷοθ αϊ ἱτηρθᾶϊτο ἴα ὁο8- 
Βα] Ζίοπθ, Ὁ] οι 5010 δα 106, δ] ὉποΠ6. ἃ Ρίθθ016 ἀοβὶ. Αὐὐπαβ. ροΐ, τηϑηΐτθ ἀϊπιο- 

βῦγανδ, δα ονϊάθηζα 1᾿δΖίοπο ἀθοδ]οἰοαπῦθ ἄθρ}] οββαϊαὐϊ, Ηπονρανὶ 6 βαροπὶ Ὁ] ΟΆ πὶ, ΠῚ 

βᾶρθνδ Ὀθη0 αἰ θη θυϑὶ 4811 ΟὈ θ᾽ Θσίοπθ οἤ6 1 οἰὐγαθὶ πὸ ργθοϊριίαπο 11] οδ]οῖο, θα 81- 
Ἰηθέξονα ὁἢ6 1 οοβὶ ἀθυθ! 5811 πϑυῦν! Δρίββθρο ἴῃ ὑπ πιοᾶο ἅ61] ὑαϊίο ἀἄϊνγουβο ἀ8ρ]1} οβ- 

588], Ππονατί, θοο. Να 1᾿ ΟὈ ἰΘσίοπθ ἃθὶ οἰδυδθϊ ογτὰ ὃ δΠοηΐαπαῦα (2): ϑϑϑὶ 601 οα]οῖο 

ἔουταθπο τη0]80016 Ῥοοο ἀἰββοοῖ 1}, τἰβρθὺθο 41] οδ! οἷο, αἰταϊ πα] βοοπο απἰπα!] 1ἃ οΘοποθη- 

ὑταζίουιθ 6] οδἹοϊο-ἰοπθ, 1 ομθ Πϑιο]οριοθιηθηΐθ οααΐνα!θ 8118 Ῥτθοϊριδαζίοπθ; θα οὐδ, 
ἴῃ ααθδύο 56η80 ΡΙὰ Ιαῦο Ῥοββίϑιηο ΘΟΠΊΡ ΘΠ ΘΓ. ἴῃ ΠΏ ὉΠΙΘῸ ΡΊΌΡΡΟ Αἱ δη οοθρ θη 

(1) Απτηῦβ Μ., 1Ζὰ οοαφιαξίον ἄτι ϑαη δὲ ἴθ5 86ῖ5 ὁ οἸιαια, “ ΑΥ̓ΘΒ. 46 ῬΗγβίο].,, [6], 8, 47 (1896). 

(2) δαββαφακι ἴν., Θ,]᾽ αφίοηο ανιϊοοασιιανέο οῖ οἰέγαἰο ἐγ ̓ ϑοαϊοο. Οοταυιαϊοασίομϑ ἕαξία 1] 19 σίαρτιο 1900 
ἅ118 Βοοϊοίδ, ὅτα ἱ οαἸδουὶ 46116 βοίθησο τηθάϊομο ὁ παύαγα!! ἴῃ ΟδρΊΙατὶ, “ Βο]]ούξπο ἀ611 βοοϊοία, ,» 
1899:-1900, Ῥ. 139-140. --- Οαἰοῖο ὁ οἱξγαίο ἐγϑοαϊΐοο ποῖϊα οοασιϊαφίονιο ἀοῖ. ϑαπψιιο, ἀοῖϊα Τἔρζα ὁ αοἷ Ἰαΐέε, 
ΘΟ ἅ611α ΕΒ. Αοο. 46116 86. ἀϊ Τουΐμο .» 70]. ΧΧΧΥ͂Ι, 18 πον. 1900 - “Ασομ. 18]. 46 Βίο]οσίθ ., 

ὃ, ΧΧΧΥῚ, ἔμβο. 1Π (1901). --- 16 οαϊοϊιηη-ἴογν ἀανι5 ἴα οοασιαξίον ἄπ βαησ, " Οοταρῦ. γϑπᾶ. ΒΘ άοτῃ. 
ἄθβ βέβηρθ 46 Ἰὰ ϑοοϊόξόέ 46 Βιοϊορίθ.., Ν. 21, 20 7Ταἴπ 1902, ϑέαποθ ἀὰ 14 απ. 



216 ΠΠΟῚ ΒΑΒΒΑΤΑΝΙ { 

φαῦθϊ αιοὶ 5811 οι, ρυθοϊριὑδηάο]ο ο πο, ἀἰμηἸ πα]Βοοηο ἰδ ΘΟποθη Ρ  ΖΙΟη9 46] ΘΆ]Ο10-1 016. 

ἘΣ ρθὺ αποϑίο οἷο ὑβηῦο οὔ, Θοπιθ Π6116 ΤΊΟΘΓΟΠΘ τηῖθ ϑηὐουϊονὶ (1) Θ011ἃ ἔπη σίοπθ Ό10- 

Ἰορίοα 6] οα]οῖο, ρᾷγῖο βϑηιρρο αἱ γϑαῤέἠυϊ, αἱ 8οϑέαριϑ ὑηηηονιδῥφϑαρε τΐ ὁαϊοῖο ὁ ποτ αὶ 

τοαὐινὶ ργθοϊρίθαηθ! 46] οϑ]οῖο (2). ΝΘ110 βύπαϊο 46] τηθίαϊοβίαθο βοάϊοο γϑάγομιο ἔγϑ 

ῬΟΘΟ Θ0Π16 5ϊ8 γϑιϑιηθηΐθ βρἰαθῦο αὐθϑῦο τῶνν] οὶ δι! Θηΐο, Ῥοϊοπὸ 11 πηϑυαϊοβίέαθο βοᾶϊοο 

Ῥγθοίριθα ἀἰγουύψαιηθηῦθ 11 οα]οῖο, τηϑ ἴῃ ΠΙΘΥ 8. Θ600880 ἴο τ] ἀἸβοῖορΊθ ὁοτηρ!ϑὑδιηθηΐθ : 

ΘΌΡΘΠμΘ, βία Π6] Ῥεΐπιο ὁᾶ80, ϑΠ]Πορομὸ 11 οα]οῖο ὃ ρυθοϊρ αῦο, σΟπι6 Π6] ΒΘΟΟΠαΟ Ο880, 

ΔΙΠΟΡοπὸ 5 ὃ τἱ ἀϊβοίοιθο, ἱ σουηπηὶ γϑαῦθνὶ ποι βυθίδηο ῥἷϊι [ἃ Ῥγθβθηζδ 48] ο8]1010, Θ0Π10 

ἴῃ οοπαϊσίοπὶ οταϊηενῖθ, δα 11 βϑῆραθ ποῖ Θοαρ 8. Ῥ]ὶ. 

ΘΟΒΤΑΝΖΕ ΟἨῈ ὈΙΜΙΝΟΙΒΟΟΝΟ Δ ΟΟΝΟΒΝΤΕΛΑΖΙΟΝῈ ὉΕῚ, ΟΑΤΟΙΟ.ΊΟΝΕ, 

Δ) -- ργοοϊριαπάοῖο: 

19 Ππολιτο βοάϊοο ; 

39 φοϊξαύο βοάΐοο; 

μὲ ΤηΔΡΉΘΒΙΒΟΟ ; 

89 ογοπηδίο αἱ ρούδδϑβίο; 

49 ἐοβέαϊο βοαϊοο; 

ὅο ρενθοπαῦο ΑἹ βοάϊο; 

θ0 οαϑϑϊαίο Αἱ βοαᾶϊο; 

79 οἰθαιαῖο αἱ βοάϊο: 

89. οἰθαῦο αἱ βοάϊο. 

(1) βαββάφανι ἴω, Ζηριφίοηο δἱοϊοσίοα ἀοῖ, οαϊοῖο; Ῥαγίθ Ῥυῖτηα: Αφίοηθ απίαρφονϊϑέϊοα Κα οἱἐγαΐο ἐγ- 

βϑοἥϊοο ὁ οαἴοῖο, “ Μοτιαοτῖθ 4611 Β. Αοο. 46116. 50. ἃὶ Τουΐπο ,, 88υῖ8 Π|, ὑ, 11, 26 ταδρρίο 1901. -- 

1ν., Φηρογίαηφα αοῖ. οαϊοῖο οἶιο ἐγουαδὶ γοἴϊα οογθοοῖα οογοῦγαῖο, “ Ἡϊνὶδῦα Βρθυϊταθηΐαθ 41 Ἐγθηϊαύνϊα 6 

αἰ Μοά. Τιϑρα]ο ,, νο]. ΧΧΥ͂ΤΙ, ἴαβο. 1Π-Ὁ (1901). --- Το., Οἰέγαίο 6 ηιοέα [οϑήαίο 80αϊο0 ἐγ, γαρ}ογο αἴϊα 

Γιοισίοηο ἀοῖ οαἰοίο, “ Π Ῥο]ἸοἸΙπἴοο-,, νο]. ΤΠ. - Ο., 1902. -- Τρ,, Οὐηιθ 8ἱ ἀοδδα ἐρέ6) γ᾽ δέαγ7 Τ᾽ αφίονηιε 

απέαρφονίδέίοα γα {ϊ οαϊσῖο οα ὁ γοαξέίοϊ οἶο ἴο ἑνωηποδιϊφααηο, “ Ἠϊνιϑία, οὐἰδίοα αἱ ΟἸϊπΐου Νραϊοα,,ν, 

ἃπποὸ ΠῚ, ἢ. 15, 19. ἀρυῖ]6 1902, γὰρ. 348-845. 

(2) Ἐπιμρεντηλι,, 6866. πῶ αὔδα Δ] οιη6. Θαρϑυ θη 6. σΟμ Ραγαῦ 8 50}18 ἐοπδι οι ὰ 4611 οββοϊαῦο, ΠΟΥ ΤῸ 

8. ϑδροῃὶ αἱ 5βοάῖο, σ᾽ αβϑαμαθηῦθ τιβὰ 1 ΘΒΡΥΘββίομιθ τϑβυυι θῖνα, “ καϊμζαϊοννάον ΜΊεοΙ,,, (ΒΆπερεντηλι, Ἡ,, 

τοῖο)" αἰο αἰ Γιοὶ»Ἰουνιῦ ἀο7) Βοίογι τρια ον ἀπάργοη, Πα] ὩΠ]ονιάονν ΜΊοῖ, “ Ὑ ΘΥ μα λα]αηρθα ἄἀθὲ ῬἈγβῖο- 

Ἰορίβομοπ ΘΘβο]]βομα χὰ Βου]ϊα.,, Βιύσαπρ ἅπι 9 Νονοιαθον 1900; “ ΑὐοΠ, ἐύν Απαῦ. τ. ῬΏγ510].,, 1901, 

Ἡδῖ Τα. 1). Τὐἐνινιο ἡ ὰ οὔιϊνυίοα ἀοῖ, οφαϊοῖο του ὃ ῬοΪ 6556 16 ἀββο]τιῦαν, ΘΟ π1 6 Πτ|118 ὃ ἀββο!αὐαμηθηῦθ 

ἸΠΒΟ] 0116; τὰῶ αποϑῦδ, ΘΒΡΥΘΒΒΙΟΠ6. ΟΥ̓ Βροπθ Ὡοθαβύδηζα, ὈΘπ6. 1 Οα5] ῬΥΔΌΪΟΙ. 

Α Ῥγοροβῖδο ἀϊ αιθϑῦθ υἰσθυομο ὈΪΟ]ΟΡΊΟΠ6. 80] οὐ]οῖο ἄθθ»ο οτῶ τυἱθουάανθ ἃ]οσπὶ ἸᾶνοΥ ΟΠ 8 8080 

γοπαῦὶ ὃ τηΐῶ ΘΟΠΟΒΟΘΗΖδ: 

ΒοτταζΖι Β'., Θ,ΝΠ]᾽ αϑίοηιο Πειοϊοσίοα ἀοὶ δαρονιὴ, “ Βλνίδῦα αἱ Βοίθησθ Ὀἱοϊοσίομθ.,, Ν. 4-6, νοὶ. Π 

(ἀρυ!]θ-πααρρίο 1900). 

ΤῸ ΕΒ ΤΆσΟῦΕ , Οη “ομ-ργοίοια φονιροινιθ ἡ ἐΠιοῖγ γΟϊο ἦγ {76 ηιθοϊιανῖο8. οΥΓ {6 }}} γα, 

“ Ατπθυΐόδῃ Τοῦση. οὐ ῬΆγβΙοΙ. ,, νο]. ΠῚ, ΒΘΌγαανυ, 1, 1900, Νο. ΥἹΙ. --- Ιρ., ὕοῦογ" ἄϊοὸ Βοαοιξιηᾳ 

ον" Οα- τι. Κ- «οηόη, {1} αἴ Η νοι] εἰ ίροῖ!, “ ΑΥο. ἐᾷν ἀϊθ σθβ. ῬΈΥβο]. 9, ΒΑ. 80 (1900). --- Το., {9εὍ 67 

ἄρῃ Τϊρηγι55. ἄγ᾽ Το» ἐπ φηροὶέ τυ νισρίίοῖιον Ἡοῖβο ον οἱοϊοίγ ογιοη, Τιαατοι τον “οποη ἀμ {76 απήϊ- 

ἐοαίϑοῖο ἩΡίγριοι, “ Τνὶ,, Βᾶ. 88 (1901). --- Το., Οη; αη ὡρραγομέϊῃ γιοῖῦ γον ηλ ο77 ημιιβοιῖαν ἐργἡ αν 

(εοπέαοι ἐγγὴαδε ἐν, 8) ργοαιοοα δῃ ϑοϊιέϊονιβ ΟΥ δαἴέθ. (ργοζοναϑῖῃ δοάδιοη 8αἷ5) τοΐιοϑο αηΐοηβ αὐὉ Ἰαῦῖε 

10 ὕονηι ἐμϑοϊνδῖο οαϊοίνονη, οοηηριριθ, “ Αταθυ. Ποῦση. οὐ ῬΕΥΒΙΟΙΟΡῪ »» Υ0]. Υ, Τ]γ 1, 1900, Νο. ΥἹ. --- 

Ι»., ϑμμδοβ οη ἐδ ρ]γεϊοϊοσίοαϊ ΟΠ οοί5. Ὁ {76 ναϊοηον αηα ροϑεῖδιμ {|6 οἹοοίγἱοαῖ οαγο8. ΟΥ̓ ἱοη8 1- 2 

ἐοαῖο ανια αγοἐἑοαῖο ΟΠ] οί5. Οὗ ἰοη8 αϑ αὶ Γιριοίίοη, οΓ ἐ)ιοῖγ'" ναϊονιομ απ ροϑϑιδίψ ἐ]ιοὶγ" οἰφοίγοα! οἤαγρο, 

ΦΤΥῖ,, γΟ]. ΥἹ, ΕΘΡτυδγυ, 1902, Ν. ΥἹ. 

ΑἹ ΤοΘῸ ἱ ταϊθὶ βἰποθυῖ τἱπρνασίαπηθηθί ῬῸΡ 11 σγασίοβο ἰηνίο Αἱ αποϑύϊ θα ΠΟ] Ἰη ουθββδηθὶ Ἰᾶνουΐ 

8101 51.116 ῬαΥ ΠΟΘ Π68Ι. 



9 ΕΌΝΖΙΟΝΕ ΒΙΟΠΟΘΊΟΑ θῈ1, ΟΑΤΙΟΙΟ [ὩΣ] μα -ι 

Β) --- ὠμοΐνο ϑόηϑα ρμγοοϊρίανἶο: 

99 γηρίεξοπίαθο βοάΐοο; 

109 ρἱγοΐξοσίαψο βοάϊοο; 

119. οἵὐγαῦο ὑγιβοάϊοο. 

Ταύίο ᾳαθϑίθ βοβύδῃζθ, οἣ8 ἰηξθιθθβθηο 11 ΘΠ ΐπηΐθο ΡῈΡ ἰ8 τίοθιοα, αι α να ὁ 
«αϑηθ αύϊνα, 40] οδ]οῖο, ργονοθδπο ἴῃ ΥἱῦρῸ ᾿ποοδρι 8 1Π ἃ 46] βϑπρτθ (1); ὃ αὐἰηάὶ 

Ἰθοῖθο ρϑηβαιθ 666 4ιθϑῦϊ 5811 τἰθβοᾶπο δα ἱπηρθᾶϊθθ [Ὁ οοαριασίομο 46] βδηριθ ἴῃ 
ἀαδηΐο ἀἰτηϊπυΐβοοπο 1ὰ οοποθηἐγαζίοηθ 6] Οδ-ΐοπθ ἤπ βούθο 81] Ππηϊζθ τηϊηίπιο βαῆ- 
οἰθηῦθ Ῥ6} ϑϑϑᾶ, (2), 6 ὁΠ6 ΔΌΡίαπο μοὶ δσίομθ δηῤοοαριίαπίο ῥᾷπΐο ρἱὰ ἱπύθηβα ααϑηΐο 
Ῥἰὰ βοῆο τϑαϑυϊνὶ βϑηβί 1 ἀ61 οα]οῖο. Οαὶ Ῥογὸ ογϑᾶο αὐ1]6 αἱ ὀβϑθῦνδῦθ Βα ίθο 6}, ἴῃ 

ῬΘ]αχίομθ ἃ ἀαϑηΐο πὸ ἀθύξο ἥπ ααἱΐ, Δ] ραμίο ἀϊ νἱβύα οἰ μηϊοο 1᾿ αζίοπϑ ϑη ]οοδρι- 
Ιϑηΐθ ἤὸπ ἄθνθ θβϑβϑϑιο σἰ όσα αἱ 5811; τὴ αἸρϑὑυδιηθηῦθ ἃ] ἰουὸ δηϊοπὶ (οββϑ!θο, ἴο- 

Βονϊοο, 600.), αἱ αδ!! βροῦνα γουδιιθηΐο 11 οαταύθουο αἱ ἰουιηαρο 581} ἀΪ οα]οῖο Ῥοοο 
ΒΟΙΆΒΙΠ). 5010 ἴπ ἃΙουμΐ οδδὶ 18. ργθβθηζα ἀϊ ἢ ἄδθο τηθίϑ]]ο ραὸ πιοάϊῆοανο 1] συϑᾶο 
αἱ Ἰοπἰ χχαζίομθ 6 ἴα. ΒΟ 1 Π1ὰ ἀ6] 5816 αἱ οα]οῖο, 6 Θομ θη ρου δ μθϑιηθηΐθ ραὸ ᾿πῆπὶν6 
51] αχίοπθ δηθθοαρ α]αηῦο. ΟὐΒῚ δα οβϑηηρῖο 5᾽ Ἰπῤογρυϑύαπο 16 αἰ ἤουθησθ οἤ 6 ἐγουθυθιηῸ 
ἔνα βοιίαθο ἀἱ βοάϊο 6 ἀϊ πιδρηθβίο. 

γϑαΐϊδπιο οὔ πϑὶ δ δὶ βρθοῖδ! χαδηῦο 4611 οἴουθο δηξθοαρα!αηὺθ αἱ οἰαβοιπδ 46116 
δοβύδηζθ βοργὰ γἱοοράαίο ὃ ΤΙ 6. 10116. 8118 βοὐίγαζίοπθ αἱ οα]οϊο-ἰομθ; πιὰ γϑγϑιπθηΐο ἃ 
Ῥρονὰ Ῥἱὴ ουϊἀθηΐθ αἱ ἀπδηΐο πὸ ἀθύϊο ἥπ ααΐ ποὶ 1᾿ἄνυθπιο 48] υἰβυϊθαθο οομηρ]θδδῖνο 
461] Θβρονίθηχθ, δὶ ἀδϑὺϊ ΘΟΙΏΡΑΡΑὐΝΙ 66. Ῥούγθηημο τ πηῖγΘ ἴῃ αἰ τηο. 

Θαθδῦθ ϑβρθυίθηζθ, πιὸ βοργδύτψθο ατ16110 601 οδοπαῦο ὁ Ῥἱοανθοπαίο βοαίοο, 60]- 
Ἰονδο- ρίρο- ὁ πιϑύα-[οβίαίο Β061600, ΠθΠΠΟ ΡοΪ πᾶ ἱπηρουύδηζΖξ, Βρθοῖα!θ Πβιο]ορίοα, 6 ἔδι- 
ἸηδΘΟ]Ορ θα, ἴῃ ααϑηθο οἱ πιοϑίστϑπο ἀπ Ἰαύο πόνο 6119 αιθϑθϊοηϊ ἱπουθηθὶ 81] αχίοπο 
ἴογο ἢβίοϊορίοα 6 ῥοβδίοδ; οἱ δἀάίξαπο δαδία πὰ βϑυΐο ἀἱ τίθοσομο ῬΙΟΙΟΡΊο 6 ἀὰ ἔδι6, 
ἴῃ ΡΒΡΡογύο 811 δζίοῃθ ἴοῦὸ ἀθοϑ]οιποδηΐθ; οἱ ἴδππο ἀπ ίξαιθ ομθ ὑαθίθ ααθϑύθ βοβύϑῃηζο, 

ΘΗΪῸ ΟΟΡΕΙ Πἰπϊ{], ροθθᾶπο ἀνΥΘΓΘ ππ᾿  Ζίομθ Τοπἀδιηθηία]θ Θοτηπηθ, ἀΙρθηθηΐθ, ΘΟ 116 

ΒΘ. 1 οἰδναδὶ, οβϑαϊαθί, βαροηὶ, Ηπουττῖ, ἅδ, βοὐἐγασίομϑ 4ἱ οδ] οἷο-ἰοπ6 1Πα]ΒΡΘΠΒΕ116 πϑὶ 
ἔθποπιϑηΐ νίῤα]]. 

ΤΠ. 

ΝΘ116 βϑριιθηθὶ Θβρθυίθηζθ, ἴῃ οὐ ἰπύθυθββανα, ΠῸΠ 5010 βύπαίδιο Τ᾿ ἀζίοπο δηίίοοα- 
Βαϊδηΐθ αἱ ἀπ ἄδίο 5816, πιὰ οἱ ἀποοτα ἀϊ ρούοθν 31:8. σοπίροπθϊ ἔγα 1 ἱπέοπϑι δὰ ἀ6]- 
Τ᾿ αιχίοηιθ Ἰοῖο, αϑϑϊ βθιηρΓῸ ΒΒ ΠΡΊΙΘ ἈΡΟΡΙΟΒῸ αἱ οαπο, 6 αυδηᾶο πὶ ἴα ῬΟΒΒΙΌ116. οοπ- 
ἕροηύδὶ 1᾽αχίοπο αἱ ἀϊνουθὶ 58} ΘΟΠ ΘΙΏ ΡΟ ΘΠ ΘΘΙΘηΘ. 5111 ΒδηρτΘ α᾿ ἼΠΟ βύθϑϑο ΘΗ Πη816. 
ἘΠ Π6]]᾿ Ἰηδϑηῦο αἱ δ]]οπξαπανθ Ῥθι αυϑηΐο Θἃ ῬΟΒΒ10116. ΟΡῊΪ ὀδθα ἀ᾽ ΘΡΓΌΓΘ, ϑάορθιδὶ 

(1) Ροὺ 1ὰ ΙΒ Οστδῆδ, νϑᾶδδὶ 1᾿αυύΐοο!ο: Οὐασηίαξίονι ἄπ βαηψ, αἱ Τι. ἘΠΕρβπιος, π6ὶ Πρ οῥἑογιγιαῖ)"ο 
ἄο Ῥ)φοϊοϊοσῖο, Ῥᾶν Ο. Βισπεν. Ῥαχῖβ, ΑἸοδη, 1898, ὑ. 1Π, ραρ. 880-859. 

(2) ἢ δουύο, θοπιθ γϑάγοιπο πϑὶ ομβὶ ΒΡΘοΙα] 1, Θμ8. ῬΘῪ ΔΙ 8611 θηύσαπο ἴΏ σίποοσο αἰ τὶ Ταὐθουΐ, 
ἴλϑ Ῥθυ δαθεϊ 6 ῬΘὺ 16 ἀοβὶ πιϊμΐπηθ Βα Ποἰθαεϊ 1᾿Ἰποοαρι]α 1 ὰ ὃ ἀαύα ρυϊποιραϊταθαΐθ 811 ἀθοι]οὶ- 
βοασίομο ὁ16 Ῥργοάποομο. 

ΒΈΒΙΕ 11. Το, 7]. 
ο 
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ἀαδδὶ βθιιρΓΘ οδπὶ τηϑβοιΐ, ἃ αϊρίαπο, ἀδ σαΐ ργθπάθνα 1] βδηριιθ 4418, ἈΡ(θυΪα ἴθιμο- 

τα 16, τηϑοὃ ἀπᾶὰὶ οδμπαΐα αἹ γϑῦγο ᾶ ἀπ ἴα αἱ ρομπητηδ ἰθπρο 1ῦ ΘΘηὐ ποτὶ οἰτοϑ. 

Παρ ἀαιηθηῦθ τϊβασανδ, Θ0η Οἱ πᾶρο σταάαδῦο ῬΟΥΖΙΟΗΪ ἂϊ οἵη 20 ἀϊ βϑῆραθ, 6 

ἀαθοίθ νϑύϑᾶνϑ ροὶ, ϑριθδηο 601 οαγδ, ἰπ νϑϑὶ αἱ νϑίμο θη ῬΆΠΗ δα ἀρπδ]1, οοπΐθ- 

πϑηδὶ ααδη  ὰ νανῖ6 ἀΪ 5811, βοίοἱυἱ Ρ6 1 οβ τὶ ΒΙΠΡΌΪ, ΘΒΡΘΙΊΘΠΖα, ΒΘΙΏΡΡΘ 6118 βίθϑϑα 

ααδηὐ θὰ αἱ δοχαδ: ἱ σαπιρίομὶ αἱ βϑηριιθ ΠΟΡΠΊ81Θ, 061 ΘΟΠΥΓΟ]]Ο, γΘηΪγϑη0. Τηθ 500 8.0] 

ὁ0η ϑόααδ, ἴῃ ᾿πο4ο0 ὅδ τϑπᾶθιθ ἴα. αἰ Πασίοηθ ἀρτια]θ ἃ 4061} 4611 ἃ] 11; αποδίδ ἅ1Πὰ- 

χίομθ ὁῃ6 ϑ 866 1} ϑϑπριθ οοβυϊθαϊβοθ ἅπῶ οϑιθα ἀ᾽ ΘΥΡΟΓΘ ἱπον ]Ά}}}16, οΠ6. Ῥορὸ ἴῃ 

ΘΙ Θϑρθυίθηζα ὃ οοβίθϑηϊθ. 

Αἀορθαὶ βθιηριθ 5811 ραν] 46] ΘΟΠΉΙΠΘΡΟΙΟ, ὁ ἀὰ ΠιΘ βθβ80 ῬαΡΙΠοαῦ, 6. ΒΡ6550 

πὸ ργθρᾶγαί 4616. Βοϊαχίομϊ 8] συϑιωτηο- ΠΟ] 600 18, ομθ ἱ ΘΟμΕΡΟμδΙ ἔοββθρο Ρἱὶι [8611]. 

19 χηιογο αὶ βοσέο. 

Τὐαχίομθ δα οοαρα!αηῦο ἄοὶ που αν! ἃ] οαΠ πὶ ὃ βύαῦδ βυπαϊαία ἀὰ ΔΈΤΗσΒ 6 ΡΑΘΩΒ (1), 

ἱ αι811 πδηπο ἀϊπποδύταθο ὁπ, ρθη ἃ] βϑηριιθ Π6] ΤΆΡΡοΥΤΟ Αἱ οι. 1, -- 2,0 ΡῈ} 

1ἰὐτο πὸ ἱπηιρϑάϊβοοπο ἴὰ οοδρπασίοπο, 1ὰ 4816 ὁοπ ρα 6 ΡοΪ ΡῬῃοη δι θηῦθ οοη δρο τη ὐδ 

ἀϊ οα]οῖο. Οὐπϑί ἀθγδηᾶο 1 ἄοβ6 αἱ ρυ. 1,5 ἀἱ Νὰ ΕἸ (ρ. τγπη. -- 42) ρϑὺ Πύτο, ΘΟ ίϑιηο 610 

[15 ᾿ 
᾿ 42 

Ι Παονοτὶ Δ] Οα]Π πὶ ἃ. ααθϑύθ ἀοβὶ τίθβοομο δη οοαρ δ η}] ἴῃ αἀαϑηΐο ῬΡθοϊριίαπο 1] 

5050 5{Ποϊθηῦ] ρου... - πιο]. 0,095 7 

οα]οῖο; τη ἃ ἄἀοβὶ πιδρϑιουὶ 1᾿ ϑΖίομθ ἰοσῸ ὃ Ρἱὶ ὁοιηρ]οββδ, θα ΑὙ 8 βύθϑθο ὀββθυνανϑ 

“48 5115 ἠχοηῦ ἃ ὁπδιχ, 115 ϑιηρδοπθηὺ θη. οαὖιθ ἰὰ Πη180 6 ΠΠρορθό ἀθ 1ὰ παοϊέο- 

“ ἸΡαμηἶη6 Ζυμορὸηθ., (2), οα ἴῃ τϑἰδζίομθ ἃ απϑϑίο αὐῦο αἱ ]πιδιηθηΐθ πα Ῥα ὈὈ]1οαἴο 

6116 5' ριὺ ΓΙΘΟμΟΒΟΘΓΘ 6 ἀοβαγ 1] ἢρηϊηΐοριηθηῦο δἀορουδηᾶο ἀπ Ράβιηδ, Παονᾶῖο ἃ] 

8. Ῥ6ὺ πη1116 (8). Ο16 11 ἤποταγο βοᾶϊοο ποη βἰδι 1Π 5ΘΠΊ0]160 ἀθοδ] οἰ βοδηῦθ, ἴο ρα 10 

Ῥούαο οοπούαναιθ, βὺπαϊδηαο οοιηραΡρα ϊ νϑιηθηῦθ 1᾿ χίομθ 461] οϑβαϊαῦο, βϑρομὶ, οἰδραῦο 

βοάϊοο (4), οᾶ υἱθπηδπηθηῦθ ἃηοη 9. 46] πιοίαξοβίαϊο᾽ βοᾶϊοο (5) 5.1 οουύθοοϊδ σΘΡΘΌΤ 6; 

Ῥοϊομὸ ὑαθθ. φαθϑῦθ βοβύδηζθ, δι ϑοθθζίομθ 46] ΠΟΤ, ῬΓΟνΟΟΆΠ0. δα πηθηΐο 461] ΘΟοἱ- 

φαθ1Πὰ οἰούθνϊοα ὁ Βοορρίο 4ἱ οοηναϊβίοπὶ ϑρι]θυθίομθ; 11 ἤπουαρο ἴπνθ00 ΒΡ᾿ΘΡ ἃ ἃΖί0η0 

ἀθριοϑβδῖνα, δηϑίορσα ἃ 40.611. 46] ὈΡΟΙΠαΡΟ, ΡοΪοὸ Τ᾿ ἀσίοπο 461} Ἀ]ΟΡΘΠΟ ᾿ ῬΤΘν 19. 588] 

Τϑποιῆθηο αἱ ἀθοδ] οἱ Πα Ζίο 6. 

ΤΙ ἤποττιτο οδ᾽οῖοο δὶ βϑοίορ!θ πο]! ᾿ δοασα ἴῃ τϑρίοπθ αἱ ρ. - τὴο]. 0,.00020 Ρθ. 

Ἰηῦ ἢ 180 10) 

(1) Ῥεὺ 1ὰ δ᾽ ]οσταῆς τοϊαὐνα νϑᾶϊ: Απτηῦθ Μ,, Μὰ οοασιμαΐίον απ, 8αηρ. Ῥαγὶβ, Οαγγέ οὐ Ναυᾶ 

(“ Βοϊοιύϊω,,, π. ὅ). 

(2) Απτηῦβ Μ., 1. ο., ραρ. 89. 

(8) Απτηῦβ Μ., ἴηι γόαοι χιναϊτ αι οὐ χιαρ ας ἅτ ἢν νι [ογηιθ)ι!; 16 ρμίαδηια 6 ϑαηρ 6 οδιίθη 

Μιιονό ἃ 8. ». 1000, “ Οοταρῦ. τοπᾶ. ὅοο. 6. ΒΙοΙοσίθ,,, 15 πον. 1901, ρδρ'. 962-965, --- ἴν,, πιο ϑιω" 

φοραί, ἱνὶ, 6. ἀἸοθταθγθ 1901, Ραρ. 1024-1027. ἴα ργοάμοίίον ἄν Πδγῖη ον λον ἄαρι8 ἴθ ϑαάηῃ ὀαένατέ ὅ65 ναὶ. 

{7 γόμοίτ χιιανιεϊέαι ἄτι Πὐν ρον ηιοηέ, “ Τουν μα] 46 ῬΆΥΒΙο]. οὐ ἀθ Ῥαΐμο]. ρέπόνα!θ.,, ΤΥ (1902), 

Ῥαρο. 1-11; ΠῚ (1901), ρερ. 887. 

(4) ϑαββασανι [,., πηρογίαηψα αοῖ οαϊοῖο οἷο ἐγουαδὶ γιοῖϊα οογέθοοία οογοδ αῖο, 1. 0. 

(δ) δαββάτανι [..,) Οὐδγαΐο ὁ ηιθέαξοδζαίο 8οαϊοο ἐη γαρρονίο αἰΐα Κμηιφίογιο αοῖ δαϊεῖο, 1. α. 

(6) Κοπηπαύβον ΒΕ. ἃ. Ηουποῖν ἴν., θὰ5. Ποϊἐνογ σον (6. ΠΟ γοἴψέο ἐμϑϑοϑομάθνο (160 1, διεηρολι. 

Τιοϊρσίρ, Β. α΄. Τϑαῦπθυ, 1898, 5. 202. 
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29 οίγατέ. 

ΠῚ βοιίαίο πραΐγο αἱ οδίοῖο ὕδϑοι, ἃ 1859 Ο., ὃ Ροῦο 5011}110 π61]᾿ δοαιδ: β:. - 

100]. 0,015 ἴῃ 1000 ομηϑ ἀϊ βοϊαχίοπθ (1), θά ἴῃ τὑϑἰαζίομθ 818. βο  α 11 αἱ ααθβῦο, 1 

ΒΟΠ ΔΕ ΔΙΟΆΠηΙ δᾶ 11 βοϊέαϊο αἱ πηϑρηθϑῖο 5010 ΤΘΑΡΟΝΙ ΡΟ00. ΒΘΗΒΙΌΠ) 468] οδίοῖο, 6 

ἀθὑθυπηίπαπο 1 ἱποοαρα Δ ]Πδὰ 6] βαπριιθ 5010 αὐδηο 5] ἈΡΡΊ ΠΠΡΌΠΟ δι Θ550 ἴῃ ἴουδθ 

απϑηὐ θὰ. 

Εἰϑρογίογμφο οοἱ βοἰαίο ἀϊ 8οαϊο. 

ἘἜΒΡΕΒΙΕΝΖΑ [δ᾿ 

Βρουϊπιθηξαὶ 60] βο]έαθο βοᾶϊθο ρατο ἴῃ Βοϊπισίομιθ ογ.-1η0]. Ρ6ι τὸ (Ν 450, - 1ΟΗ Ὅ Ξξ 822; 

συ. 82,2. ἴθ 100 ομιῇ ἀϊ 5ο]ασίομθ) βοργὰ 11 βᾶπρτιθ αἱ ὯΠ Θ,ΌΒΒΟ 68Π0 τὴ. 4] ΟἸρΥ. 21,600. 

᾿ ΣΧ. 

ϑαπριθ Βοιαίο ] ΗῸ οὐδοπαΐο 

Ἶ, τῇ δὴ ] ἂν ποῦτο, ἐδ ΟΒΒΕΕΨΑΖΙΟΝΙ τρρο, 

ἴπ οπαδοῦ ] ἴῃ ομαῦ 

0 20 - 10 Οοαρτϊα ἴῃ 7’. 8 

1 20 τ τρττι ΠΡΌΣ 9 
2 20 Ὁ ὍΣ ΤΤ ΡΠ ΟΥ̓ Πα 9 

8 20 ] 8 τρῖδιὴ ᾿ τντῦμδο ἐς ὙΤῪ ΓΑ ΤΣ 4 

4 20 4 6 || 81 ἔγονὰ οοᾶραϊαῖο ἄορο 24 οὔθ. ΕῚ 

ὅ 20 ὄ ᾿ ὄ Οοαραϊα 5010 ἄορο 16 24 ουὐβϑ. - 

θ 20 { 4 ΟΞ Ῥορο 24 οἵδ ργθβθηύα 5010 Ρί66011 ΘΟΔρΡῚ]Ι 

] δὶ Τηθη]50}]. - 
ΤΠ 30 γ 8 ΟἹ ς τ ἐ- οἰ ῆν 
8, 2 8 ὃ Ϊ ΒῚ 50η0 ΘΟμβθυγαῦ. Β[δ ὈΠπηθηΐθ Πιααῖα! -- 

9] 50 ] 9 Η ΘΊΟθα] Ῥθπ9 ἀθροβι αὐ! θἃ Δάθγοπθ ἃ] ἔοπᾶο 

10 ΕΝ ] 10 ἘΞ λ΄ -- ρ]αβιιδ ἀπαβὶ 46] ἐαδίο Ἱποο]οτο. - 

Π 3δῆρτιθ 6] Ν. 6, ἄορο 24 οὔθ ρϑι ἀρρίπηΐα αἱ τπ ρο᾽ αἱ ΘΔ 013, ργθθῦο οοδρτ]ὸ ἰηὐθνἃ- 

τηθηΐθ: τηὸ αἸθθ. ῬοῸΪ ροο ἸΒΒΊ 10 5161. 

ΤΠ βδῆρτιθ 6] Ν. 7, ἄορο 24 οΥθ, ἀϊ]αϊίο ὁοπ οπιὗ 80 αἱ] δοαπᾶ αἰ 5 Παΐα, οοδρτ]ὸ ῥγθβί8- 

510 6 ἄϊθᾶθ μοὶ ροθὸ 5ἰθ1Ὸ. 

Νοὶ Ν. 8 6 9, ἀρρίαηΐο οἸοΥ Ὁ αἱ οα]οῖο, ΔΠ0Π6. ἴπΠ Θ666580 ξογίθ, ποθ 8ἱ ΘΌΡ86 δῇαοίίο 

Θοδρσθο. 

Εϑρογίογϑο οοἱ, 8οἴξαίο αἱ πιαφηοδῖο. 

ἘΒΡΕΆΙΕΝΖΑ [150 

Οὐοπἐθιμρογαπθαπιθπίθ ἃ] 5ο]ΐαΐο βοᾶϊθο, βρθυϊπηθηύαὶ 1] 80] αῦο αἱ τπᾶριιθβῖο 1π 50] 21 01}0 ΡῪ.- 

10]. Ρ6." Πΐγο Αἴ ᾽ - ΤΗῸ Ξε 246; ον. 24,6 ἴῃ 100 ομπἢ αἱ Βο]χὶοπθ) βορτὰ 1] βδᾶπριιθ ἅ6110 

βύθθ580. οᾶπ0, αϊ οαἱ 81] Θβρϑυίθησα ρυθοθᾶθπίθ. 

(1) Κοπυπαύβοη τ. Ηουβοιν, 1. ὁ. 

πος: τς: Ξ ΞΞΞΞ ΩΣ 
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] ] 
βδηρστιθ ᾿ βοϊίαο Ι ΒῸ 

ΝΟ θεοὶ τ ἴῃ οπχϑδ ἈΥΑΖΙΟΝΙ 

Ι ἰπ οἱ 

] ] 
᾿ Π : 

0 20 -- 10 Οοαριϊα ῥγοπ ββίτηο. 
15] 20 Ϊ Ἵ; 9. ᾿ Ῥορο 34 οἵοὸ πὰ ἃρροπὰ ὑγϑοοῖδ 41 σοδρ]. 

Ὁ 20 2 βόυο, 
δέ ον ρθε Ἐ8η 8 γ ι δες ἐστ - σας ἐν τες ἐλντς 
ἣν 20 ᾿ δ ΞΌΠῸ Υἰμηδϑὺϊ βυὈΠ]πιθηΐθ Ἰιαυα] --- οἹΟα]1 ὈΘΕΙβϑίσπο 

Ε 90 ᾿ Η μ ἀοροβί αθϊ θα φἄθυθηῦ Του θυαθηῦθ ἤτω Ἰοτο, 6 οἱὸ ἐαπύο 

δ ] 20 ὃ ὰ ΡΟἰὰ Τοπδοθηηθηΐο πὶ βαρ ῥἱὰ τἱοοη] αἱ βο!αῖο, πρὶ 

7 ̓ 90 7 3 απ}, αρίῥαπᾶο οοη [ὈΥ28, 51 υἱιβοῖνα πι8}6 ἃ βἴδο- 

8 | 50 | 8 Ι ᾿ς ΘΒ ὅ8] ἰοπᾶο 6] γαβο --- 11 Ῥ]αϑιθᾶ ὃ απαβὶ 6] 
2 ἕ Ι ᾿ὐκαίην : 

9 50 ] 9 Ἷ ψαϊδο ἱποοίοτο. 

10 20 ᾿ 10 Ξ᾿ 

ΑἹ βδηρὰθ 6] Ν. 1, ἄορο 24 οἵθ, 8ῖ Ἀσρ᾽ ΠΠΡΌΠΟ ἃΙθαηθ βΌσΟΙΘ αἱ ΟἹ ΟΥΤΙΤῸ ΘΔ] οῖοο 46] γϑὰἃ- 

σοπθαγίο, 6 ἄορο 25 γηϊπυιθϊ οοαρ]α ὈΘμϊββϑίτηο, 6 ἅὰ Ῥοὶ πιπὰ ΤΟΥ ἰβδί πα ααδηνι ὰ ΑἹ 5161Ὸ. 

ΑἹ βᾶπρτιθ ἅθ] Ν. 2, ἄορο 24 οἵδ, ἀροίᾳπρο οταἢ 80 αἱ ΗἾῸ, ὁοῃ 686 ὁοᾶρα]α 6 ἀὰ μοὶ 

τηο]δο 5161Ὸ ΤΌΒΒΙΘΟΙΟ. 

ΑἹ 8ᾶπρτιθ 6] Ν. 8, ἄορο 48 οἵδ ἀρρί προ οπιἡ 8. ἃ] βοϊτιχίομθ Πουυη8}6 αἱ ΟΔ0]"; τὴᾶ ποι 

οὐὔδθηρο οοδρτ]ο. 

ΑἹ ϑϑῆρσαθ 6] Ν. 8 ρᾷγθ ΔροΙ ΠΡῸ ΟἸΟΥΤΙΓῸ Οδ]οἶθ0 ἃ ΡΟ6Ὸ ἃ ῬΟ00, 1ηἃ ὉΠΟΠΘ ἴῃ απθϑίο 

ΠΟΙ ΟὐὐθηρῸ ΘΟΔΡ]Ο. 

δὰ ᾳαρβῦϊ ροοδὶ βαρρὶ 51 νϑᾶθ ὁμ86 ἃ ργοάιθ ᾿ποοδρι 8 1}1Ὁὰν ΟαροΥΤΌπΟ Ρ:. 96,0 

ἀὶϊ ϑοιαϊο βοάϊοο ρον {Πρὸ αἱ ϑϑῆρτιθ, ορρυγθ ρον. 24,6 αἱ βοϊίαθο 41 τηϑρηθβῖο, 1] 6110 

ΘΟΥΤΡΙβροπᾶθ δά ἀηὰ ἀπδηθ δ, τη ΟΙΘΟΟΙΆ ΓΘ τ γο]ῦθ τηϊπονθ. 5] νϑᾶθ ᾿πο] 70. οἢ9. ὁ0η 

ΟΙονατο οδ]οῖοο δὶ ραὸ τἰργβύϊπανθ [ἃ οοαρα ]ΘΡ Π ὰ βοβρθθῶ αὶ 051 ΡΊ60016 αἱ 5βο] ϑθϊ; 

πῖϑ, 686 11 οδ]οῖο ὃ ἰηϑα!Ποϊθηθθ ααδηᾶο ἃ] βϑηριιθ βἰδι βῦαθα ἀρϑιαπύα αηδὶ ααϑηὐ αι, αἱ 

βο!αῦο πηοϊῦο επϑρϑίουθ 46] Ὀἰβορηθνοθ, οϑᾶ ἴῃ οἷὸ Δρθίϑηιο πῃ Ταῦθο ἃπα]οθῸ ἃ 4110110 

βϑρηδίαθο ἄα Αὐὐμαθ ΡῸΡ 11 ποιὸ βοάϊοο. 51 νϑᾶθ ρᾷσθ, ὁοπιθ ὃ πούο ἀδ' ὑθιηρο, ο[9 

ἃ τἱρτιβϑϊπανγθ ἰὼ ὁοα ρα] ΒΠὰ ρα Θ5561 Βα Ποίθηῦθ 1ὰ ἀἸΠπιχίοηθ 46] βαηριθ θη ϑοαῦδ, 

Οτᾶ, ρυθβοϊπάθηάο Ρ6᾽ ἀἢ τποιηθηΐο ἄδ αποϑύ α]δπηο ἔαύθο, δ. οα] Ἰηθθυργθύαχίοηθ 

Ῥαὺ τἱαβοῖρο ἀπθΡίοβα, οὔρθᾶο ὁΠ6 1 Ἰποοδρι] }1Π10ὰ οὐὐθηαῦα ὁ0η ἀοϑὲ ρίοοοίο αἱ βο!ζϑιὶ 

Ῥοβδδ θββοῦθ δύψε!αἱνα, δα ἀπὰ αἰμπηϊπυισίομθ Π6118. σοποθη τ ζίομθ Ἰοηΐοα 416] οΔ] οἷο 6116 

ἀαοϑῦ 5811 ΡτΟ ἀπ Θ0Π0 6] β8ηρθ. 

Τὰ ποῖο οἴ6 ἱ βοι ἔδυ! ἴῃ βοϊασίοπὶ ὁοποθηύγαθθ ρΌββοπο οβύϑοοϊανο σγϑηαοηηθηΐθ, ο 

τπιρϑᾶϊνο 461 ὑπῦῦο 19 τϑαζίοηὶ οαγαύου ἰδ 106ῃ6. 46] οδ]οῖο. θα τἂπ Ἰαῦο νϑαϊϑιηο [ηἰαύυ 

οἷ Τ᾿ οββα!αῦο οδ]οῖθο δὶ βοίορ!θ πϑὶ 581 πθα] ἀ] τηᾶρπθϑῖο (1), 666 ἴῃ πηϑ ΒΟ] αζίοπθ 

βαύαγα, αἱ βοιαῦο ρούαββίοο πιϑποδ [ᾳ Τϑασίοηθ ρυθοϊριυαπῦθ ἔνα οββϑὶαῦο ΔΙΠΠΠΟἢΪ00. 6 

βοιέαῦο αἱ οδ]οῖο, 1ὰ ἀπ8]6 51] ἢ 5010 ᾿θηθδηηθηῦθ Θ0η ἢ ΘΟΟΘΒ80 Αἱ τϑαϑυϊνο (2), 6Π6 

(1) Ὑιτυθτειν α. Ο᾽,, {76 ογ ἀἰο ΤΥ Θγυγυι ἄ65. ἸΚαἴ]ο5 ὑόν (ον Μαρηοδία, “ Ζρ βοῦτ, ἔς ἀπο! γὑ. ΟἼθιη. ,, 

Ταμγρ. Π| (1868), 5. 818. 

(2) Επμειδοημα Εν, Τ θη η,, τορίοιο απ ἄθηι νον δοϊυϊοάθηθη, Υ για έονι α67}" Οπαϊαίε σι ϑοϊηοοζοίδαι- 

γοριραῖϊὶ δον, “ Δοϊύβοισ, ἔν ἀπαῖγῦ, Οθια..,, σαμυσ, ΧΧΧΙΙ (1894), 5. 197. 
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Ἰὼ τϑδίοπθ 901] οδβᾶίαίο τιᾶποᾶ, οὐ ὃ βοδυβίβϑπηδ ἴῃ βοϊαζίοπὶ οοποθηίσαίθ αἱ βοιαΐο 

αἱ τπηᾶρηθϑῖο 6 αἱ βοᾶῖο (1). ΠΔ]ΠΠ᾿ αἸέτο Ιαῦο νϑάϊδηιο μοὶ οῃθ π61 βϑηρὰθ ὑγαῤίαϊδο οοπ 

ἀαθΒΌ1 5811 πηᾶποδ ἃ ΤΘδΖίομθ θηζίπηδύϊοα, αἱ οοαρα]αζίομθ, ἰἴᾳ απ1816 ΘΟΠηρδτΘ ργοπίδ- 
τηθηΐθ Ρ6 1 δρριαηΐδ, ΑἹ οϑ]οῖο. 

Τδηΐο 1᾿ ασίοπθ δηὐϊοοδρι!δηῦθ, οΠ6 1 ἱπιροαϊπηθηΐο 8116 γϑαζίοπὶ Ομ ἰτηΐοΠ6 ϑαϑαοῦζο, 

ὙΘΡΟΒΙ ΤΠ πθηΐθ αἀἸρθπάομο ἀ8ι απἃ αἰπηϊητιχίοηθ ΟΠ 6 απιθϑὺϊ 5811 ἀρρογύαπο 531] ονυϑᾶο αἱ 
ἰοηϊσχαχίομθ 46] οϑ]οῖο; ρθ 18 Ῥγθβθηζῶ ἴογο ἴᾷ οοποθηναζίομθ ἀθρ] ἰομὶ αἱ οα]οῖο 

γίθηθ ἃ ἀϊπηϊπαΐγθ πο δα ἀπ νΆ]ου6 ρῥἱϊι Ῥαθ80. ἀΪ ἀ18110 6116. οουυϊβροπᾶδ 8118 5ο]α- 

ὈΙΠ Τὰ 461} οβϑαϊαΐο οα]οῖοο, δᾶ 8]1οὐαὶ πιᾶποαῦ 18 ὑΘαΖίοηθ Ῥγθοϊρι δηῦθ 4611 οββαίαῦΐο, 

Τ᾿ οββα]αῦο οα]θα 18. βύθϑϑο 5] βοίοβ!θ; [ἃ σοποθηἐαζίομθ ἀ6] οα]οῖο-ίοπθ βοθηᾶθ ἃ] ἀἰβούξο 

46] γϑϊονθ πιϊηΐμηο βυ ῆοίθπξ ρον ἴὰ οοδρι]ασίοηθ 46] βδηῆριθ, δᾶ 11 βδπραθ τϑϑίϑ 

Πααῖάο. 

Οοβὶ, γἰδυθηᾶοοὶ ἃ ἰθποιηθηὶ ἀϊ τϑυροσθβϑίομθ 46] οδ]οῖο, ροββίϑηηο βρίθθϑνθ θ6Π6 

Ταδυ] ααθϑυϊ ἕαυθϊ, 6 ροββίϑιπμο βρίθρανθ ριιγθ Ῥϑγοϊὸ 11 βοιΐαίο αἰ τη ρπθβῖο ΟΡ ἀζίοπθ 

Ρἰὰ Ἰηύθηβα 46] βοϊΐαύο βοᾶϊοο. Απαίοσα αἰ βθγθηζα δἰ ποία τἰβρϑῦδο ἃ] ρούθυθ ὁῃ6 ἤδῆμπο 

ΠΆΘΒΟΪ 5811 αἱ οβύθοοϊανθ ἃ ὑϑᾶζίοηθ ργθοϊρι ὑθηΐθ 46] οδ]οῖο 901] οβϑϑίαῦο δπηπηοηΐοθο, 
94 ὃ ἴμοι19 νϑᾶθιο οἷὸ, βϑιῆρῃβδ οὔθ ἀϊ οοπέγοηθο ἰπ ἄπθ βθγθ αἱ νϑϑὶ δὶ βρϑυιπηθηδὶ 
88 γΟΪΈΠΙ ἀρ 8}1 αἱ ΒΟ] αΖίομὶ ΘΑ ΠΟΙ ΘΟΟΪΔΡῚ αἱ βοϊΐαῦο βοάϊοο 6 τηϑρηῃοβίδοο, ρυϊμηᾶ 

ἀΠΠαϊδθ, ροὶ βιιθοοβδίνϑιηθηΐθ 5ΘΠΊΡΓΘ Ῥἱὴ οοποθηύγαςο. 

δἰασθατηθηᾶο ἀοὈΡίϑιηο τἱοοσ δυο οἷθ 16 τηϑηοαύθ τϑᾶζίομὶ οδυὐου βϑύϊοηθ, ’οὸ βοῖο- 

δ᾽1ορδὶ αἱ ργθοϊρι θαυ! ἰπβο] 111, 1 Ἰποοαρι Δ Ὀ1Π δ βὔθθθα 6] βδηριθ ἰπ ρύθβθηζα ἄθὶ 

ΒΟ] ΓΑ] βοηο οοηβθριιθησα αἱ ἀπὰ οοποθηὐτζίομθ αἱ Οδ-ἴοπθ πιοϊΐο θαβθδ. Νίπηδ τηθγα- 

ΥἹβ] Τα αὐἰπαϊ 56. ἴδ. 5ομη ΡΠ 166. ΔΙ Πασίοπο ραὺ ρρονόοδῦο 18 οοδρυ]ασίοπθ 6] βδηρΊ6, υἷδ]- 

Ζϑπᾶο 1] συδᾶο αἱ Ἰοηϊζζαχίοηθ 46] οϑ]οῖο. 

99. Ογοῃιαΐίο αἱ ροϊαϑβίο. 

ΠῚ ογὔογυηδῖο πϑαΐρο ΑἹ οα]οῖο, δ νρΟΣ, 5] βοϊορῆθ π6]]}᾿ δοαπα 5581 ρἱὰ 46] βοϊ αΐο: 

87. - τὴ0]. 0,08 1ὼ 1000 ομη8ὃ αἱ 5οϊαζίοπθ ἃ 189 (Ο (2). 

ἘΒΡΕιανΖα {ΠΡ 

Οὐοπἰθιμρογαπθαιηθηὺθ 8116 ΘΒ θη 6 οοἱ 5010] 6 851] βᾶηρτιθ 418110 βύθββο οᾶπθ [18 58 νὶ Ῥ6Υ 

486116, Θρουϊπηθηίαὶ 1 ἀσίομθ 6] ογτοιιδίο αἱ ρούαββδίο ἃ11ὰ ἰθιαρθγδύπσα δμιθιθαΐθ αἱ 12-145 Ὁ, 
ἀβδηο πὰ ΒΟ] Ζίοη6 σἹ.-Ἰη0]. ρον Πίγο (Κ᾽ Ογούξξ 194,5; συ. 19,45 ἴὰ 100. οπιῦ αἱ βοϊππίοπθ). 

(1) βαββαι 

(2) Κοηγπαύβοη Ε᾿. ἃ. Ηουβοκκ ἴ,., 1. 6. 

τι 1,., Οαϊοῖο ὁ εἰἐγαίο ἐγ ἰδοᾶϊσο ποῖα οσοαρφμϊαςίοηο, 6οο., ἰοο. οἷδ. 
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ϑαθριθ  ὑτοιθαΐο ΗῸ 

Ν, ἴῃ οαὐϑ | (ἱ ρούαββίο ) τῃ οχηβ | ΟΒΒΕΕΑΥΑΖΙΟΝΙ 
᾿Ξ Ὸ: ] 

ἴπ οπηῦ Ϊ 

ἀπ δεν ει ἣ Ὶ | 

0 20 ] - 10 Οοαδραϊα οοπιρΙοίδιηθηίθ ἴῃ 8'. 
1 5, 20 Ι | 9 ᾿ " ἐροιϑ'; 
"Ἢ 20 2 ] 8 Τὼ ὀοαρτ]ασοη6. ὁ ΘΟμ]θύα 5010 ἄορο 24 οὔθ. 
8: 20 9 ] 7 
4) 2: 4 ] θ ὙΣΣ ἢ ᾿ ᾿ Ἵ 
»᾽] 20 Ῥ ] μή ΝΟ 81 ὃ ἀγαΐο αἴαϊίο ὑγασοῖα ἀΪ οολρ]] --- ἄορο 
ὅ 20 ᾿ ὅ ᾿ ὅ ζῇ υ ραν τ χφ ὉΣΩΣ 
ὃ 5.0 ὃ ἢ 24 οὐ. πὶ] Ν. 8 Ἰὰ ἀϊ]παχίοπθ οοπ οὐαὗ 80 ἃ ΗΟ 

ῆ 90 Ι " 8 Ῥγυογοοὸ οοδρτ!αχίοηθ ἴῃ ΤΠΘΠῸ ΑἹ ἅτι6 οἴ. 
] 8 ἡ τὶ, Η ε ΑΝ Ν 

8) 9η ᾿ 8 ο Τὐαρρταπία ΑἹ ΟἹΟΥΙΤΟ οδ]οῖοο ὉΠ6Π6 ἴπ ἔοσύθ αααηἰϊὰ 

9. οῃ 9 ] Ἰ 6] Πα]. 4-ὅ-6. πο0η ργογοοθὸ 18 ὁοαστ]ΖΊΟΠΘ. 

10 20 10 ] ἔς. 
᾿ 

Ταῦ απροϑῦϊ ΒαΡΟῚ ΑἹ βαπρτιθ ροὶ, ϑοσϑύψιιαϊο 1] πουτηδ]6 (Ν. 0), ρυθβθῃθαιΌ πο ρυθδύο τππ ὁ60- 

Ἰουϊθο Ὀσαπο, Ροὶ Ἰδθοθα, ὁῃ6 ἄορο 48 οἵδ βύδ τλοὶθο ἰπύθηβο. ἃ γϑπᾶθυθ Ἱποοδρι] 0116. πὰ Π1{1Ὸ 

ΑἹ βᾶπρτιθ Β0ΠῸ 50} ΠΟΙ Θηὐ οὐ. 29,17 4] ογοιηδῖο ροίαββίοο. 

49 Κοϑδίαϊο ϑὲβοκσῖοο. 

Ρούγθιιμηο ΘΟ 51 ΘΓ ΓΘ. βθρδιαύθιηθηΐθ 1᾿αζίομθ ἀοὶ ὑγθ ἴοβίαθι ; τὰ Ῥ6}. 1᾿ ἰηὐθηΐο 

ποϑύγῸ οΓΘαο βαυ Ποϊθηῦθ ϑϑϑιηῖηδγθ 1᾿ αΖίομθ δηὐοοαρα!αηΐο 46] ἐοϑίαθο Ὀϊβοάϊοο, οἢ 6 ὃ 

ἀ 6110 Ρἱλ Ομ απθιηθηΐο Δαἀορογαῦο. 5᾽ΘΟΟΠ16 ροὶ ἴϑδοθπάο ὑθαρΊΓΘ 1] ον ΓΟ οδ] οἷθο 88] 

ἰοϑίαϊο Ὀιβοάϊοο 51 ὑθπᾶθ ἃ ἴουηδτ 46] ἐοϑίαθο ὑγ]-οα ]οἷθο, οοϑὶ ὕθυγθηιο οοηΐο ἀ9]]8 

ΒΟ ὰ ἋἹ αποδῦ᾽ αἰδπηο, γἱοοράδπαο ὁἢ6, 56 απθϑῖο ὃ ργθοϊριίαίο αἱ γθοθηΐθ, 8 

ΒΟ] ΟΠ ὰ νίθηθ νϑ]αύαϊα ἴῃ Ὁ. 8 ρὸΡ 100000 Ρ. ἀϊ δοαυδ (1), ἅδ᾽ οἱὸ 51 οδϑοὶα ἴῃ 

8δ1.-Θααϊναϊοπίθ 0,00154 ρο 1010. 

ΠῚ ἰοϑέαϊο Ὀἰβοαΐοο ροΐὶ πᾶ π᾿ ϑζίοπθ δηθοοδρι]δηΐθ τππο]ῦο ρῥἱὰ ᾿Ἰηὐθηβα 6511 ΔΙῚ 

5811 οοβι ἀϑυῦ! πϑαῦ!, τἰβροῦθο αἱ ἀπ} ἀὰ ἀπ 5816 πϑαΐγο αἱ οδ]οῖο πιοϊ]ῦο τη6ΠῸ 580- 

100116. 

ἙΒΡΒΕΙΕΝ 2 [γ. 

5Ὁ] βαηρτιθ 6110 βύθϑϑο ὁπ ΟΠ16 56γγ] Π6116 Ῥγθοθά θη ΘϑρΟΥΊΘη76, 6 ΟΠ ΘΙΩ ΡΟ ΠΘΘΙΠ θη 6 

δ θ586, βαρρίαὶ 1᾿ δζίομθ 46] ἐοβίαίο Ὀἰβοᾶϊοο ἴῃ βοϊασίοπθ ὑ{, οΥ.ἼἼ0]. ΡῈ. Ἰἰὐτο. (Νὰ ἮΡΟΞ -Ἐ- 

120 ---8ὅ8; ργυ. 17,9 ἴπ 100 οπιῦ ἀϊ 5ο]αζίοπθ). 

(1) αὐάπεβοηι 1., Οοηημοηίανγο ἀοῖία Ταγηπαοοροα Ἰΐαϊέαηα. 'Γοτῖπο, Ἰπίοηθ ἐρορσταῆοα, 1897, νο]. 1, 

Ῥαγίθ 2", ραρ. 179. 



{8} ΒΌΝΖΙΟΝΕ ΒΙΟΠΟΘΊΟΑ ῬΕῚ, ΟΑΤΙΟΙΟ 

ϑαηριθ 6 Εοβίαϊο ] ΗἿῸ " ὴ ἢ 
Ὧνν.} μ ᾿ ᾿ ΩΝ ΟΒΒΕΕΥΑΖΙΟΝΙ ᾿ 

ΙΪ ἴῃ ομιϑ ἴῃ οι ] ἴῃ απ | ᾿ 

ἄς {τερον ἐξορτος ἐδ τς αὐ αβξινδουαιο δ, Ἶ 

Ϊ 0 ιν ΣΤ Ξ 10  Οδαραϊα ἴα θ'. ᾿ 
Ξ 20 ᾿ δ 9 Ἃ " 
2 20 | ᾿ ] 8 δ ἹΠΉ Θς Ϊ 
8 20 ] ΘΟΣΤΩ 7 ῦΟ} Θυρβῇ 8 5αροὶ ἀϊ βᾶπρτιθ 80ΠῸ υἱτηδβέϊ Πααϊα], ὁ ἄορο Ἱ 
Ξ 20 4 Ι { 24 οΥΒ Ῥιθδθηΐδγαμο ἱ οἹορυ]  Ὀθηθ ἀθροβιίίανι -- Ι 
ὃ 20 ὄ ] ἔὔτοι ΒΙθΙῸ Ἰθορθυπηθηΐθ τ βϑιθοῖο. 

Ῥορο 24 οἵὐθ ἴ] βδηριιθ 46] Ν. 8 νἴϑπθ ἀϊ]αῖϊδο οοῃ ὁπ" 80 αἱ ΗἾὟ, 6 ἄορο 8 οἵδ οἶγοᾶ 8ὶ 

ἰσογὰ ἰπὐθυδηιθηΐθ οοδρα]αΐο, 6 ἄα] οοᾶρτι!ο Π10116 81 βθρατὸ ροὶ Δ θοπᾶδηζθ βῖθτο. 

ΕΒΡΕΒΤΕΝΖΑ Ὁ. Ϊ 

ΟΟἹ] βδῆρτιθ ἃϊ τπ οδπθ τη. αἱ Οπρν, 6,700. Θϑρουϊτηθηΐο Τ᾿ αχίοπθ 46] οϑίαθο Ὀἰβοᾶϊοο, πϑᾶμᾶο Ἱ 

ῬΘ: αὐθϑίο πᾶ βοαζίοπθ 81} 8,95 ἴπ 100 οτη" αἱ βοϊασίοπθ (ἡ σγ.-τὰ 0]. ρὲ 1ἰὐτο). 

π᾿ ' 
ϑαῦριθ ξβοβαίο 3 ΗῸ ᾿ 

Ν. ] ἐὰρε ὑγιϑοῦτοοῦ ὁ" τὴ δην αἱ ΟΒΒΕΕΥΑΖΙΟΝΙ ᾿ 

] ἴῃ ομιῦ 
] ἢ 

ΡΕΞῚ ΒΕ ΎΓΕΝ 

0 20 - Ι 10  Οοεραὶο ἴῃ 
ΣΙ 20 ἣ ὌΣΕΤῚ Υ ἴῃ 
2 920 2 ᾿ ὃ ] τ ἴῃ ὅ΄. ὶ 
Ἐπ οἱ οὔδιτο ρος 9... οὐ πομῖε εἰ τόνοχεθθε ἀρέσθί, ᾿ 
4 ] 20 Ϊ 4 ] ΘΕῚΣ Η ἴπ πη Οὐ οἰχοᾶ. " 
ὃ 20 ὅ Ι ὅ ΗΝ ἷπ ΟΥΒ 4 ᾿|. οἶτοᾶ. ᾿ 
8. [3 ἐρῦ 655. ἀεθυ ] 
ΠΣ ἤν. ΤΑ τ δηξαις" Ὶ 
8 20 8 | Ἄ Βοβίαπο βἐδθιταθηΐθ Πα αὶ. ᾿ 
9 20 9 Ἶ 

10} 20 10 ΞΙΣ 
᾿ Ϊ 

Ῥορο ὅ οἵθ, δοηβθυγϑηᾶο ἱ βαροὶ ὁ. 6 10 ΡῈ} σομπίγο!]ο, δἱ ππιπιθυΐ 7, 8 6 9 ἃρρί ΠΡΟ Ομ 1,7 ἱ 

ΑἸ βο]ασίομθ 91.-ἸΠ0]66 018, ρον Πὐγο αὶ ΟΔ0]". 

Οοβὶ οὐξθηρὸ ο8 1 παιηθυὶ 7 δᾶ 8 οοαρσιίαπο ὈΘηϊββίπιο ἰπ 20΄ ταϊητθὶ, οϑα 11] 9. ἴῃ 80’ τηῖ- 

πα] οἶτοᾶ. 

Ι Ῥδ αιθϑῦθ ϑβρϑυίθηζο 81] γϑᾶθ οἷο 1] ἰοβίαϊο Ὀἱβοάϊοο φγοάπιοθ ἱποοδρα δ} Π0ὰ 46] Υ̓ 

βΒθηριιΘ. οἷὰ 4118 ἄοβο αἱ σι. 26,85 ρὸν Πἰὐγο; 6 δ 1] βϑᾶπριθ οοβὶ ὑγαύψαϊο, ϑΠΟ]6 ἴῃ Ὶ 

ἀοβὶ δἱχαδηΐο τυλροίου! αἱ ἐοϑίαῦο, σοᾶραϊα ρυοπύδιποηΐθ ὁοη ἀρρίαπύα αἱ οδ]οῖο. 



Όϑ ΠΙΟῚ ΒΑΒΒΑΤΑΝῚ Ὶ [Ὸ ΕΘ 

ὅδ. Θαγφϑομαίο 6 ϑιοωγδογιαίο βοάῖοο. 

ΠῚ οαγθοπαίο Αἱ οδ]οῖο, Οα ΟὉ8, ὃ Ῥθῃ ροθ0 5011}0116 π6]1᾿ δοαᾳὰδ μαρὰ (1) 6. Ῥοοβῖβ- 

Βπηο ἴῃ ργθβθηζ αἰ ΑἸ νυ 5811. Γὐ δοίάο ον θοπίθο «αϊπαϊ ΡῸΡ 18 σ8160, θα 1 ὁ ΟΠ 

πανὶ ὉΙΟΔ πὶ ρον ὑπαθθὶ ἱ 5811 αἱ οδ]οῖο β0πὸ θοοθ θα] γθαύθνὶ ργθοϊρἐδηὐϊ, πβϑῦ αἱ 

ἐτϑασθηΐθ ἴῃ ομίπηΐοα δηδ 1168. Α. απιθϑύο Ῥγοροβίθο ρϑτὸ ὃ 1πᾺ ]5ΡΘη58 0116 τἱοου διθ 18 

ἀἰἤογθησα 6Π6. ραββδὰ ἔγα ϑοῖο ὁ θοπΐθο 6. σαρθοπαῦ, τἰβροῦθο 8118, ὑθαζίοῃθ 60] ἐδ 16]ο, 

αἰογθηζα οὁμ6 ὃ ΑἹ βσνϑηαίβϑίσηο ᾿πὔθγθϑβθ Ὀ]Ο]ΟρΊοο. 

ΤΆΔΕ ἱ 5811 1 οα]οῖο σϑηροπο ργθοϊριθαθ ἀα δα ! 1 ὀδΥθοπδῦ 5011}}}, ΠηΘη 06 

Τ᾽ δοῖᾶο οα οπίοο.. ὃ βθησᾶ 8 Ζίοπθ βοριδ ΑἹ οβϑὶ, 6 οἷὸ ρϑγοπὸ 1 οδΡθΟΠδῦ 501.}}}}1 Β0Π0Ὸ 

πορτηϑ] τηθηΐο ἀἰϑβοοίαυ, πιθηῦο 1᾿δοῖ 40 οδΡθοηΐθο, πιο] ῦο ἄθ0016, ἴῃ 50] αζίοηθ δοατιοβδ 

ἀὰ 5010 ἀπὰ' Ρ᾽ οοο! βϑίτηδ αὐδηθὰ αἱ ΟΟϑ-ομθ, ὑαπΐο Ῥίοοοϊα, ὁμ6. ποῦ οβίϑηϊθ ἰδ 

Ῥγθβθηζα, οοηἐθιηροσϑπθα αἱ ἀπ ἔουῦθ απδηθὰ αἱ Οδ-ῖοπθ, ποπ νίθηθ τδρρίπηῦο 1] γὰ- 

1οῦ 6 οὐὔἱδίοο 4681 ριοδοὐύϊο αἱ βου Πὰν 46] οδθοπαῦο οδ]οῖθο, ὁ πῸὸη 51] ἢὰ Ρ θοῖρὶ- 

ἰαῦο (2). Οὐϑὶ ταϑηῦνθ δὶ ργοάποο οοηὐϊππδηιθηῦθ ἀ61]᾽ δοὶᾷο ὀδι θοπῖθο ΠΘΡῚ] ΟΥ̓ ΡΔΗΪΒΠΙΪ 

γίνθηθ, απϑϑῦο πὸ ραὺ [ορ] 6.6 ΙογῸ ἀπ6 118. απϑηθ θὰ, αἱ οδ]οῖο-ἴοΠ 9 6Π16 ποι η] πιθηΐθ 

ΘοΟΠὐΘηΡΌΠΟ 6 016 84 6551 ὃ πα ]ΒρθηΒ8}}116 (9). 

Με οοπδίἀθγθηᾶο ΡῸ᾽ οὐδ βοϊύϑηῦο 1᾿ δζίομθ οἢθ 1 ϑοῖαο ὀδυθοηΐοο ΠΠ06γῸ Θα 1 ὁδν- 

Ῥοπδὺϊ δ] 111 μϑηπο 51.118. οοαρα] 1Π10ὰ 46] ϑαπριιθ, ἴῃ ααϑηῦο Β0Π0 τϑαυῦν] ργθοῖ- 

Ρἰ απὺϊ 461 οδ]οῖο, ρο 16 ὁοϑθ ἀϑύθ ογᾶ 58] δοιηρυθπάθ βαθ]ῦο ρογοπὸ 1᾽ ϑοῖάο ΠΠΌθΘγῸ ὈΘη 

Ῥοοο ἱπῆπϊδοῦ 5.118. οοαρα Δ Π1ὰ (4) 6. πιοῖῦο ἴπνθοθ 1 οαΡθΟΠ Ό Δ] 8 }1π|. Δ. Ῥτοροβίίο 

ἀθὶ 4811} ροὶ ὃ οννίο 81 ἄθθρα ἴϑγθ πὰ αἰβυϊησίοπθ πϑὺθα ἔλα ΘΒ ΠΟ παὐ] ὁ Ὁ ον θοΠ δ, 

Ῥοϊοῃὸ, οοπιθ ὃ ἀϊνουβο 1| σοτηροῦ δηηθηΐο ἸοΡῸ τἰβροῦϊο δὶ 5811 αἱ οδ]οῖο, οοβὶ ὃ ρα γῦΆ}16- 

Ἰατηθπίθ ἀΐνουβο 1᾿οὔουθο ἋἹ οϑϑὶ 5.118. σοδρα] 1] 10ἃ, 46] βϑηραθ. 

Βρουπηθπίαπαο αἱ οοπΐγοπξο 60Π ΒΟ] ασίοηϊ Θααΐνα] θη]! αἱ δ θοπαῦο 6 θ᾽ συ θοπαΐο 

Βοαῖοθ0 βοργᾶ βοασίομὶ αἱ οδ]οῖο πιοϊῦο ἀ!Παϊΐ8, 601 οανθοπαῦο δ᾽ μῷὶ ὑοϑύο πὶ ἰηδονὈ]- 

ἀδιηθηΐο τ] θναηίθ 6 ροὶ ἀπ ρτθοϊρίυαῦο Δ Ροπάδηΐθ, πηθηῦγο 60] Ὀϊοδθοπαύο 1ὰ 5011- 

χίομθ γϑϑῦα Ππιρίάα, 6 5010 ἄορο ἂπ οθῦῦο θιηρο, τϑϑύαπαο ϑβροβύδι 81} αιϊα, ἃ ῬΟ0Ὸ 

ἃ Ῥοοο ἰπίογθὶ δ, ρϑιομὃ ρϑρᾶθ δοίάο σαθομῖοο. ΝΟΙ Ῥυτηο ὁδ80 5᾽ ὃ ξογτηδῦο 46] ὁδν- 

Ῥοπαῦο οδ]οῖοο πϑαΐτο, απδϑὶ 46] ὑαῦδο ᾿π5010}}1186, Π6] βθοοπᾶο οᾶ80 416] οδιθοπεαῦο δοῖαο 

ἀἰδογθίδιηθπίθ 501}0110; 6 απθϑύο δ, ΘΟΙηΘ ΟΡΪ ]ΌΓῸ 5816 5010}110 αἱ οδ]οῖο, 16 τϑᾶ- 

(1) Ῥοιθυμιίηαῦα 1ὰ βο] αἱ τὰ ἄὰ Ηουμεμανν οοη ταϑύοαο οἰ υγο 160. 81 ΘΌθ6 

Ἂν 1 ἴῃ 99500 

ἃ 289,8 1 ἴθ 80040 

(Ηουμεμανν ἃ. Ἐς, 68. 

Οἤθτα. ,, 1898, ΧΙ, 

ὑρμμη αΟ7' Γι 51 1ο]ιροὶέ ϑοργονιανηίον ἐριϊδοϊίοῖον ϑοῖεο, “ Ζοϊβοι. ἔ, ῬΏγΒΙΚα]. 

125): ΘΆ]0010 ααϊπαϊ 411 ἰοιιρογαύασα διαθίθπίθ συ. 0,01249 γον 1ἰὐτο; 

25. συ. --- ϑφαυϊνα!οηίο 0,000 

(2) Οϑτνγαι» ὟΥ., ΕἸορεθηεὶ βοϊοηε οὶ αὲ οιύγηίοα ανοϊ σα. Τυααυσίομιθ 5011 85. θα, ἐδάθβου 46] 

Πού. Βοιαβ ἃ. Μῆδπο, Ηοθρὶὶ, 1901. 

(8) ὅο1ο ἴῃ οοπάϊσίομὶ βρϑοῖδ! Ἰ᾽δοϊᾷο, οαὐ Ὀομΐοο ΠΙΟΤῸ ΠΘΡῚΪ δηῖτ}} ρυιὸ ΤΊ αβοῖ 6 ἃ ἄατθ ἀπΆ 10} 6 

ταϑηϊϑδύδφίοιιθ ββίοϊορίοω τἰ βου 0116. ἃ βουυτασίομιθ αἱ οα]οῖο. 

(4) ἴῃ ᾳαθβῦο 861η80 581 ρούγθρθ ἰπύθυργθίασθ ἰηξαθοϊ 1α. ταΐπουθ σοαρ.] 11 ὰ 416] ϑαπριιθ γ6Π080. 
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210 ΠῚ 5016 οαγα ιονβυϊομθ, ἀὰ ἰοπὶ αἱ δ] οἷο ἴπ ῬΓΟΡΟγΖίομθ γ]θναπίθ (1), 6 ρϑγοϊὸ, 

ΘοΙη6 ρ'ὰ μο ἀϊπηοβίγαϊο (2), 11 ὈΙοδυθοπαῦο αἱ οϑ]οῖο βοῦνθ αἰύγουύϊαμηθο Ῥ6Π6 ΡῈ ἰὰ 

ΘΟϑρ ] ΖΊΟ 6 46] βϑηρτιθ, ΘΟΠ]6 ΟΡῊΪ ΔΙ Ὸ 5816. 501.110 (οΙογατο, δϑοθύαο, ἔοβίδίο). 

ΡΑΡΑΠ]Π ΘΙ αιηθηΐο ἃ ααθϑίθ ἀἰβογθησθ ΟὨΙ 106, δηχὶ Θ᾽ ααθβίθ, αἰ νυ ββίηο ὃ 

Τ᾽ οἴἔουθο οἴ δὶ οὐδίϑηθ οοῃ οαυθοπαῦο ὁ Βοαυθοπαῦο βοάϊοο 5.118. Θοαρι ΘΠ ὰ, 6] σϑπριιθ. 

ἘΣ τηθηὐρθ ἃ ἀοβὶ τηοϊθο Ῥίσοοϊθ 11 σαν θομπαῖο ργοάποθ ἱποοαρα Δ 1Π10ὰ, ρον ϑίβθθηθθ 46] 

Βθηριιθ, 11 ὁῃ6. νίθπθ ἀϑαΐραϊῦο ΘΟΠΙΠιιατηθηθ πΠ6118, ὑθοηϊοα Πβιο]ορίοα, ῬῸΓ ῬΓΘηΘΙΘ 

ἐλϑοοῖα Ὁ] τπηϑιποπηθύριοἱ 6118, ῬΓΘββίο 6 Βϑηριρηδ, 11 ὈΙΘΔΡθοπαύο οοτηϊποῖθ ἃ ἀ8 6. τΠ 

ΤΙ αΡο 505 1}0116. Π6118 οοαρ ] ζίοπθ βοϊυθηῦο ἃ. οϑὶ το] δο τηδρΡΊΟΥΪ, ΒῚ ὁπ6. 1᾿ οἴϊθυϊο 

Β00 ὃ ρ᾽αδίδμηθηθθ ῬδΥΔΡΟΠΒΌ16. ἃ. 6110 ἀθὶ οοβὶ ἀθυθὶ 5811 πϑα]; πιδι να δηη0 

ΟΥ̓ΤΗΔῚ Δ]ΟΠΘ. ΘΘΡΘΙΊΘΗΖΘ. ; 

ΡοΡ 4ιαθϑῦθ 5ρθ880 δάορθοιδνδ (16] δῦ θοπαίο Βοάϊοο ῬαΓΊΒΒΊΠηΟ, ΔηΪαγῸ, ΡΘΓ 1ὸ Ρἱὶ 

ἴῃ βο]ασίοπμθ 8] ὅ 510, 6 απϑπᾶο ἀοθϑίάθγανα ἔδυ βαρϑὶ ἄϊ οοπίγοηθο ἔτα οϑυθοπαῦο 6 

Ῥιοανθοπαῖο, ἀϊν!ἄθνα 18. ΒΟ] αζίθη6 ἴῃ ἅπθ ραγϊ, δα ἀπᾶ αἱ θ5886. βαύασανα οοτηρ οία- 

Τηθηῦθ ο0η πῶ ΟΟΙΤΘηΐθ αἱ ΟΟ53; οοϑὶ οὐὔδθπθνα ἄτι ΒΟ] αΖΊΟηΙ Θααϊν θη] τἰϑρούϊο 8] 

ΒΟαΊΟ, ἀπὸ αἱ οδγθομαύο 6 1᾿ αἰύτα 4Ἱ ὈΙοαιθοπδΐο. 

ἜΒΡΕΒΙΕΝΖΑ Υ1". 

ὕδπθ πὶ. αἱ ΟἸρυ. 18,400 ; 5] γϑοοορ]θ ταρὶ ἀδηηθηΐθ ϑϑηρτιθ ἃγϑθυῖοβο 481]8 ἔϑιηουα]θ ἀθβίγα, 
9 δὰ απθδίο 5] βρϑυϊηηθηΐα 6 οοπ ομΐο 1᾿δζίοπθ 6] οαγϑοημαΐο 6 416] δίσαγϑογιαίο εοαΐοο. 

ϑοϊαχίομθ αἱ ον θοπαῖο βοᾶϊοο ἃ] ὅ ὅ.. 

᾿ . ΒΟ] ΖίοΠ6 
ϑαθραθ | τὸ ἘΥΡΕΟΥΤΕΙ 

Ν. ἴῃ οπιδοῦ ξυοτ ᾿ ἴα ἘΦ} ΟΒΒΕΚΥΑΖΙΟΝΙ 

| 1: ἴῃ οχϑ Ϊ 

Ε 'ϑε: ] : ἘΤαΤ ἦ Σμς ἐδενν τι 

ἘΠ 20 Ι ὡ- ] 10 ] Οοαραϊα ἄορο 10’ --- ἀὰ ροὶ ΔΡῃὈοπάδπίθ 5|θγῸ. 
2: 20 1 9 Οοδρτα ἄορο 88' 6 ποὸῃ ἀὰ αἰαϊθο 5ἴθτο. 

] !] ᾿ Ὶ 5 Ν “ . 5 . 1: 

; ἂν Ι : ] 8 ὶ Ξοπο υἱμηδϑίϊ βία ]ταθηΐθ δα ἰπίθγαιηθηΐ Πα πα! --- 

“" ; ] ἣ ᾿ς Βορο 84 οἵδ, ἀρ αξϊ, ρυθϑθπΐαπο 1᾽ αβρϑύῦϊψο ἄϊ ἀπὰ ὅ 20 4 6 ἀὐὐεαο ὃ 
δ 90 Η ] 5 τηδϑβδ, γίβοοϑδ. 

] 

ΤΟΝ 1 σδιηρίοπὶ ο16 οομίθπθύαπμο οδθομαῦο 80 160. ΔΒΒΊΙΠΒΘΙῸ 8588] ρυϑϑίο ἃϑρϑύθο 4] Ἰδοθᾶ, 

6616 τρί ἀδιηθηΐθ 5ἱ ἔθοθ ρὰλ ἱπύθῃβο πὶ παμηθυὶ 410]. (ποτα ρουδηθδιηθηΐθ δὶ πούαγα πη Ἰβίμοὶ- 

Τηθηΐο ἔου ἰββίπηο ἀθὶ σ]ΟΡ]] τοββὶ. 

ρηἐϊααδίνο ΟΥΘ ἄορο 5] οδιπρίομὶ ΑἹ βϑπρτιθ Υἱπηδϑεϊ Ια] 4] ἔθοὶ 811ὰ ἐθιιρθυαύαγα 81η- 

Ὀιθπίθ ἀϊ 12.,.».5 1 βϑριιθηθὶ βαρρί. 

(1) Βορτιάβνρβκ (ἃ., {705 6)" αἰο Γι ϑϊο]ιροῖέ 6)" ΕἸ ἀαϊπαϊ ραν ϑογιαίο ἦρι Προ] θη ϑ μι ο]ιαϊέΐφονι ἩΤα5867, 

“ Ζοιίβοιν. ἢ, Ῥῆγ8. Ομθιι..,, ΒΑ. 8ὅ (1900), 5. 28-82. 1 οαΥΡοπδδὶ ἃ] οα] πο-ἔουτοβῖ, π.6116. ἸΟΤῸ ΒΟ] ασί οὩΪ 

ἈΘαΌΟΒ6, δὶ ὑσονᾶπμο ποῃ 5010 8110 βἰαῦο αἱ οἱύϊγο! δὶ, ταὰ ἀἰββοοίαθι ἅπομο Ἰατο! ϊοαταθαΐα ( βτεμ). 

ἴμ8 βοϊαχίοπὶ αἰ οαγθομαΐο οα]οῖθο οοπύθηροπο πΟᾺ 8010 οα]οῖο- 6 ΟὉ..-ἴοπθ, τα ἀπομα ΗΟΟ8- 6 ΟΗ -ἴοπθ. 

(2) βαβμβάτακι ἴ,.,) Οαϊοίο 6 οἰξγαίο ἐγίϑοαίοο ποῖϊα οοαρσιαφίοηο, 660., 1. 6. 

ὅξδικ ΠΠ0 'Τομ. 11]. ο 

, 
Ὶ 
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Ῥτθὶθγαὶ οχαῦ 2 αἱ Ἰίαυίᾶο 48] Ν. ὅ ὁ νἱ δρσίαμβὶ οπαῦ 6 αἱ βοϊαχίοηθ ἢβιο]ορσίοα; τη8. ΠῸΠ 

οβίαπίθ Ἰὼ ἰουῦθ ἀἸ]σίομθ ποπ 8] ΘΌΡΘΙῸ οὔαύνο ΘοδρΊ]1. 

Ῥτοβϑὶ ομαῦ 10 49] Ν. 8. 6 νἱ ἴδοϊ φουρΟ ΓΘ. θ061 ΔΙΘΠΪ τηϊππαθὶ ἀπὸ οοΥγθηΐθ αἱ ΟΟ ", 6 ἄορο 

᾿7ς ογἵὰ οἶγτοῦ 51 ὑγοσὸ ρϑγ θυ ψαμιθηῦθ οοδρα]αίο, 6 α18]0Π6 θη ρ0 ΔΡΡΙΘΘ80 ΘΟΙΏΪποϊὸ ἃ ἀδγ6 5107Ὸ 

ΔΙΌ οπαάδπίθ. 

Τ οταῦ 20 γοβύδην 46] βϑαρρίο 8. 11 αἰνίβὶ ἴῃ ἅπθ ραυθ θρυα}1, 6 δὰ ππᾶ ἃρρίαπϑὶ οπχ 8, 

811 αἸέγα οχταῦ 2 αἱ βοϊαχίομθ ἃ] 2.5). ϊ 8015: ἄορο 40 πυϊπαῦὶ 1ἱ ὑγοναὶ θηύγδη οἱ οοδρ] δ]; τοὰ 

ΑΒΘ δ Πποοὰ ἄοΡῸ 24 ΟΥΌ ΠῸῚ ΔΥΘΥΔΠΟ αὔο 5]61Ὸ. 

Ῥινίβο 11 Ἰἰαυϊᾶο 416] βαρρίο 4) ἴπ τθ ραυθ ΑἹ οὐπἢ 10 οἰδβοιπα, θἃ ἀρρταμύν! τἰβρούθιγα- 

τηθηΐθ ομηἦ 2, 8 86 4 4611 5ο] υζίοπθ οτὰ ἀθύψα 4] οδ]οῖο, ὑατίθ ὁοδρα]δγΌπΟ ὈΘΗϊββίπηο ἴῃ ΤΠ0ΠῸ 

4] ἅπθ οἵϑ; τὼ ποὸη ϊθᾶθγο οαυνο βῖθυο. 

Ὅορο 48 οἵδ αἱ οββθιυνδζίοπθ 48] Ἰἰααϊᾶο ἅ6] Ν. ὅ ργθπᾶο ἐγ ραυϑὶ αἱ οτηἦ ὅ οἰαβοῦπα, οᾶ 

ὉΠὼ ΘΟΠΒΘΙΥΟ Ὀ61 ΘΟΠΥΟ]10, τηθηΐγθ Π6116 ἃ] τ6 ἅπθ ἴϑθοῖο σΟΓΡΌΡ] ΔΘ. τἰβρϑυ γαυηθηΐθ 61] ἃυῖα 

6. 4611 δοῖᾷο οδυθομῖθο ΡῸῚ δ]οιπὶ ταϊητῦϊ: ἴπ απθϑῦ Ὁ] Πτηὰ 5018 51] ΘΌ 06. ὀοαρτ]δίομθ ργοηΐα 6 

Ῥτγοδασίοπθ ΔΌΡοπᾶδηνθ αἱ 5ἰθγο. 

ἄς ὙΠ, ἘΒΡΕΒΙΕ 

Οοπίθιμρονδηθδιηθηῦθ Ὁ] Θβρθυΐθηζα ργθοθαθηΐθ 6 60] βδπριιθ 416110 βῦθϑθϑθο ὁᾶπθ ῬΓΌΥΟ 1δ 8018- 

“ἴοπο αἱ Ὀϊοαυ θοπαῦο βοᾶϊοο 84] 7,92,0 (ΗΠ ΝΔΟΟϑ), βοϊασίοπθ ϑααϊγαϊθηΐθ, υἰϑρϑῦδο ἃ] βοᾶϊο, οοπ 

α06118. ἃ] ὅ “0 αἱ οὀδυθοπαίο. 

] | 

Ι , Βοϊασίομο ᾿ 

Ι βϑαπριθ Ἢ ε ΗῸ Ι 
τς το Ὑ 1}: 5} - » ΤῊ τ Ὁ χα 2 Ν, ἿΝ ὁπ ἢ ἀν ἄν ἴα οὐδ] ΟΒΒΕΕΑΥΑΖΙΟΝΙ 

βου κυ 

1 20 , -- 10. ὔΟοαραϊα ἰπ 2) 6 ἀὰ μοὶ 51610 Δ θοπδηίθ. 
2 20 Ι 2 Ϊ 8 ὕδοαδραϊο ἴπ 4' 6 ἀὰ ροὶ ροθο 5161Ὸ. 
8 20 4 ] θΘ. Οοαρπῖία ἄορο 38’ 6 ὰ ροὶ Ῥοο ἠβδίπμο βἴθσο. 
4 20 θ ] 4  ὀἄοαᾶραϊα Ἰοπἰδιηθηθθ θηΐτο 16 24 οἵ -- ἀὼ ΡΟΘΠΙΒ5ΙΠ10 

Ι ᾿ Ι΄ Β51610. 
ὅ 20 ] ὃ ] 2 Ῥορο 24 οἵβ ργθϑθηΐα 5010 τιῃ Ῥί66010 ὁοδρτ]ο: 
6 20 ] 10 ᾿ - Ὅορο 24 οὔθ ργθβοηΐα 5010 ἢ ῬίθοοῸ]0 οοδρτίο 846- 

Ι τρηῦθ ἃ] ἴοπαο; 1] τϑϑύο ὁ ρου ϑυδαιηθηΐθ Πααϊάο. 

ΤΠ Ἰίασϊᾷο 46] βαροίο ὅς γίθπθ αἰγίβθο ἴῃ ὑγθ ρα αἱ ομαῦ 10. οἰδβοῦμα: δὰ τπᾶ δροΙαΠρΡῸ 

οχαῦ 80. Δ] βοϊασίοπθ ἢβίοϊορίοα 6 γϑϑύα Πααϊᾶο: δᾶ τιπ᾿ αἸύγα ἀροίπαηρο ομηὅ 6 αἱ βοϊπσίοπο αἱ 40] 

᾿ ἃ] 2.50 8 Θοδρτὸ ργθϑίϊβδίπιο, τὴ ΠῸΠ (66 βίθγο: 8118. ἔθυζα ρᾶυΐθ ἃροαΠρΡῸ ἃποοτὰ Ο80]"; πιὰ 

ἴῃ αὐϑηὐ ὰ ταΐποιθ, θα θ888 ρα οοϑρτα 6 ΠΟ ἀὰ 5161Ὸ. 



τῷ [ΩΣ - 16 ΕὔΝΖΙΟΝῈ ΒΙΟΙΟΘΊΟΑ ῬΕῈῚ, ΟΑΤΟΙΟ 

Ἐβρβασανσα ὙΠ|5. 

πο τὰ. αἱ ΟἸρν. 7,500; γϑοθο]ρῸ βᾶηρτιθ ἅ8]} αυίθυϊα [θη υα]θ ἀθβίχσα; ὑθιηρθυϑύασα 81η- 

Ῥἰθαΐθ 189 Ὁ; οι θομδίο βοᾶϊοο δἱ ὅ “70. 

᾿ Βαμραβ ἐθουθα ΠΑ͂Σ, πίωϑὶ 

Ν. ἢ οχαῦ ᾿ Θαχθοπαίο ᾿ ἴα απο ΟΒΒΒΗΥΑΖΙΟΝΙ 
ἴῃ οτηῦ ] ᾿ 

ὐξὰ ἄοβει .---- κι Σϑποτισιοα πρὸ δη θειός τε 

1 20 -- 20 Οοαραϊα ἄορο ὅ΄. 
δ’ πο Ὁ 0,8 ΠΤ ΟΡ 
8. 20 Ἐ9 ] ἘΡΟΕ ἐς ἄορο 2. οὔθ οἰἶτοᾶ. 
4: 20 1.2 ΞῸΣ Ῥορο ὅ οἵδ ὃ οοδριιαίο 5010 ἴῃ ραῦίθ δᾶ [πᾶ θο]οῦ 

| ἢ Ιδοθα Ἰἴθγθ. 
ὅ 20 1,4 0,6 
Ὅν] 20 1.0 ] 0,4 [ οβίαπο βἰδθι]πηθπίο ἸἸα αἱ! --- 1] βαπρστιθ μὰ πῃ αβρϑῦϊο 
Ὁ] 20 1:5 τ] 0 ᾿ ἀθοῖβο ἀϊ Ἰδθοὰ --- οἵἴοθα] ἀἰδίδεἐι. 
8: ΠΟ σῦ τ ἰντὰ διοιτιοοε τ 

᾿ Ϊ 

ΝΕ] βᾶπρτιθ 46] βαροῖίο ὅν, ἄορο 24 οὔθ αἱ οββθιυγδίομθ, ἴϑοοϊο σΟΓΡΌΡΊΙΔΥΘ ΘΓ ὅ τοϊηαίϊ 

ἀπ8 Θογγθηίθ 41 ΟΟἷ: ὑγ8 ταϊπτιθὶ ἄορο θὰ οἱὰ θθηϊββίσηο οοδρτ]δίο. 

ΝΟΙ βδηρτιθ 40] βαρρίο 65, 70 δᾶ 89 ἀροίπηρο ορπὶ 20 ταϊπαν! ᾿[9 οταδ Ἱ βο]αχίοπο αἱ ο]ο- 

ΤαχΟ δ] οῖοο. ΑΙ ὍΟΒΙ τ ΝῸ Ὁ ὁοΉ σὺ θ ἢ ΟΠ ΠῸ ΝΡ ΤΟΝ ΟΦ 11, δὲ 1 Ν 8 ΙΟ0ἢ 

2 ομχδ, Τπ ἌΡΡΙΘ550 ρϑγὸ ἅἄδ αιθϑίϊ ποὸη 5ἱ ἑουτηὸ δαϊψίο 5167Ὸ. 

ἘΒΡΕΆΙΕΝΖΑ [Χἧ᾿ 

Οδπθ πὶ. 4Ἱ Οπρυ. 6. οἴγοα; 5] ρυθπᾶθ βδῆριιθ 48} ἃγίουϊα, ἔθιμον ]6 ἀθϑίσα, 6. 51 βρθυϊτηθηΐο 

81 ΑἹ 6580 6001 ἈΠῸ 50] σίομθ ΑἹ δ Ροπαίο βοᾶϊοο οὐ βία] ἰχχαύο (ΝΟ -ἰ-10Η50) 4] 18,5 "0 

(Θαυϊγπο]θοο αν 6011 50]Ππσίομθ ἃ] ὅ ὃ], 41 οαγθομπδῖο δηϊᾶτγο). 

| | 
] ] 
᾿ βαπραβ Οαγθομαύΐο Αοασδ 

Ν. ΤῊ οηὴϑ Ἐδαϊδο τ πὰ σὰϑ ἢ ΟΒΒΕΚΥΑΖΙΟΝΙ 

1π᾿ οπαῦ 

ἜΘΞΕῪΝ Ὧς περρεβεδλια, τον ἐρε ποῦν σον οὐδδε ριξε μοτε δ νουώδει, οἷν ταῖς Β ππολάχε εὲ 
, 

ἼΣ 20 ] - 2 ᾿ Οοαρα]α ἴῃ 20΄. 
2 40 8 4 π τ ξ " ἘΠ ΉΠΡῈ 
8 40 Ἶ ἼΞΡ ταῖ ΞΌΠΟ Υἰπηδβυϊ βυδΠ]τηθπΐθ Πα α]α]. 

' | 

Τθηθ οὐ ἄορο 618 5 6ΓΠΟ ργθϑὶ ἱ οδηιρίομΐ ΑἹ βδηριιθ, 511 α116}}} 46] Ν. 2 6 8 5ὶ ἔδῃμο ἱ 

βθρτιθηθὶ βδρρΊ. 

Αὐδγαγθεβο ἃ. οἵηῦ 10 αϊ βᾶπρτιθ ἅθὶ Ν. 2. 6 8 ἴφθοῖο ρουρΌρ] υθ ρθ ὅ ταὶπαῦ! ἀ6]1 δοῖ0 

ΘδΥθοπΐοο. Πϊθοὶ ταὶ ἄορο βοπὸ ρϑυίουξαταθηΐθ οοδρτ]αύϊ; τπὰ ΠῸΠ ἄλππο Ροὶ αϑαθθο β[θτο. 

Αὐξγαγουθο ἃ οπαῦ 10 οὶ Ν. 2 6 8 [βοοῖο ρουρορ]αγ ρθν ὅ τηϊπαὶ ἃ6]]᾽ ἃτῖδ; τῆ πὸη 8] 

Οὐδίθμθ ἐγαθοῖα ἃ] οοαρ ]. 

Β 
ἡ 
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Α οἴη 10 ἄϊ βϑδῆριιθ 46] Ν. 8. ἀροίαῃηρο δ Ἰηύθυυδ}}} ρΐθθ0186 απδπϊὰ 4] ἀπὰ βοϊασίομθ 

τι] το αἰ Ππιϊναῶ 6 ὑϊδοϊαύω, ΑἹ δοϊᾶο οἹουϊάτῖοο. Οὐΐθηρο οοδριδσίοπθ οοπηρ]θίω ἄορο ἈΥΘΙΘ ἃροΊ δ 

ἴπ ψαύίο οΥ. 0,018 41 ΗἨΘῚ; ποῃ ΘΌΡΙ μοὶ ἐγδοοῖα αϊ βἴθσο. Νοίο βιθιθο ὁπ6 ἴπ απθϑοὶ 10 ομιἢ αἱ 

58 ΠΟ, ΘΙΆΠΟ σοπίθηαῦ οὐ. 0,045 ἃἱ ΝεΟΟ 5, 1 “811 ΡΘῚ Θ556016. ὑγαϑίοστηδι π᾿ οαυ θοπαίο δοῖᾶο 

(ΝΔΗΟΘΟ " υἱομίθάθναπο σου. 0,015 ἀϊ ἨΟῚ, γϑίογθ οἷο σουγβροπᾶθ δρθαβύαπχα ὉΘπ6. Θ0η 466110 

ἰτογσαῦο 5ρθυϊπιθη α!ταθηίθ. Π| οδυθοπαῦο δοὶᾶο Ῥοὶ Ομ ὁοβὶ 581 [Ὀὐπηὰ 6. 8411 ἄοβθ οοπίθπαίω ἴῃ 

ααθδύο βαρ ἿΟ ΠῸΠ Ῥούθγα δυύθυΘ ἃΙ απ ἃ Ζ0Π6 ἃη ΘΟδρι]αηῦθ, ΟΟΊη6 51 ἄθϑτιμηθ ἅ8110. Θβρϑυΐθηθ 

ξαϊιθ. 601 Ὀϊοδιθοπαῖο. 

Α οπἦ 10 ἀϊ βᾶπριιθ 46] βαροὶ Ν. 2 6 8 ἃροίαπρο οσπὶ 10. τηϊππῦϊ οπι" 0,1 41 5ο]ασίομθ 

ϑ..- τ] ] 600 18 αἱ Οδ0]": οὐδθηρο ὁοαρα]αχίοπθ οοπ ὁπ 0,38, στ. 0,038 ἀϊ ΟΔ0]3, πὶ} Ν. 2, 6. σοῃ 

ομα 0,4, ργ. 0,044, πο} Ν. 8; ποῃὶ ΘΌΡΙ ροὶ 5βἰθῖο. 

Α οχη" 10 6] βϑᾶπριιθ 6] Ν. 2 ἃρροίπηρο οι 10 αἱ δοαπα; ποη ἀγθπᾶοϑὶ ὀοαρτ]ασίοπο, 

ἄορο ἄπθ οἵϑ ἃροίπηρῸ 8] ομηἦ 10 ἃ] δοασὰ (ἀΠ]τισίοπο δᾶ 7,4): ὉΠογα οὐΐοππὶ ἀπὸ οοαρτ]α- 

σίοπθ ὁομηρ θα, τηὰ Ἰθηΐα; Π6116 24 ΟΥΒ ϑ5ιθοθϑβῖγθ πὸη ΘΌΡΪ Ροὶ βῖδθγο. 

ἘΒΡΕΒΙΕΝΖΑ 

Οδπθ πὶ. αἱ ΟἸσν. ὅ,700; γϑοοο]ρῸ βϑηρστιθ, σΟ1η6. ἃ] 50]100, 811’ αγίουϊα θη υα]6 αἱ ἀθϑίτα 6 
5 ΟἹ Θ580 5ρΘυἼτηθηθο 1’ ἈΖΙΟη6. 416] Οδθοπαύο 8060, ᾿ιβᾶπᾶο ρθ απιθϑίο πὰ 5ο]υσίοπθ οΥ.- 
τη ]86018,. ροι ἰὐνο (Να Ὁ. ΤΟΗ Ὁ Ξ- 286: δυ. 28,6 ἴπ 100 οτπῦ αἱ 5ο]αζίοπο). 

| 

ϑ'ΔηΡῚΘ ΠΕΣ ΟΝΝ ᾿ Αραδ 
Ν. πέος ΟΥΡΕΕ Βοᾶϊοο ᾿ των 

ἔ Ι πο Ὶ “ | 

2 ἀπΞρ πα σα Ἢ ποτε, τ νο δ νων τρσνς τάυν εξ ας θαι ετόεηενς Σ 

11 20 -- θεν κα" Οὐ πα σ 18. ἰὴ Ὁ", 
ΖΡ] 40 ] Ἶ ᾿ς 8. 0 Οθαραϊα ἰπύθγαιηθηΐο ἄορο ἄπ οἵ. 
ΒῚ 40 ᾿ 2 2 ἐ 24 οτἵϑ ἄορο, Θββθπᾶο ρου ουϊαταθηΐο Ἰ αἱ αἱ, βρουϊπιθηΐο 
4 40 ᾿ 4 ] - 4. δ Αἰ οδ5ὶ Τ᾽ σίοπθ 46] οἱουγιισο οδ]οῖοο. 

Ϊ 

ΑἹ βαπρὰθ 6] Ν. 8.6 4 ορπὶ 10 τηῖπαῦ! ἀρρίαπρο ομαἡ 0,2 ϊ πὰ 50] σίοπθ οΥ.-πη0]. αἱ 

Δ ΟΙΣ μου Ἰνο. Αρρίαηθ οοθὶ δα ϑηίγαμηὶ οταῦ 2,2 θα δοοθηημδπᾶο 1] Ν. 8. ἃ οοαρτίαιθ, ἐτὰ- 

Ἰαβοῖο αἱ Ὡρρίππρθῦθ 1] οα]οῖο, 6 ἄορο ἅπθ οὐ ἔγονο ὁΠ6 1] Ν. 8. πὰ ἀδίο πιὰ οοᾶρα]ο σομπηραίζο, 

58] αα816, ἑαὐνα, Ιὰ Ὑθασίομθ τη]ου Ὁ ΠἸτηϊοῶ ΑἹ ὙΥ̓ ΒΙΘΒΕῚ Ρ6 ἰὼ ἢρυὶπᾶ (1), 51 ΘΌΡ6 υἱβαϊίαίο 

Ῥοβίθνο. 

ΑἹ Ν. 4 ἴπγθοθ, θβϑϑπᾶο ἰαὐίογα απο, ϑϑρστίδο δ Ὡροίαπροῦθ ἃ ῬΡΟ00 ἃ ΡΟ00 446] οΔ]οἷο 
ἤπο ἃ οἵηῦ 4,6; τὰ ἄορο 12. οΥθ, θββθπᾶο βθιηργθ Ἰἰααἰᾶο, δι 6580 ὩσρΊαπϑὶ οπιδ 4 αἱ 5ῖθγο ὑο]το 

8] Ν. 1 (πουπη8}60): ἅπθ οὔθ ἄορο οοδρτιὸ οοπιραίδο; τπἃ ποὸπ ἄϊθᾶθ δϑανθθο 5βἰθγο. 

(1) 51 ρυθηᾶομο αἱ οοηήγομίο πθ ροζχϑύψὶ αἱ οοαριο, ἀπὸ πουγλα]8 ἀ8] π. 1, 1 αἰύτο φργονοοαΐο 

οοη ἃσρίαηύα αἱ οα]οΐο 48] ἢ, 8, ΕἸ ΒΒ 11 ἴῃ Ὁ]6001, ᾿πο] 5] ἴῃ Ῥαγα ῆμδ, οο]ονα δὶ 60] τηθύοο ὙΥ̓ ΕΙΟΒΕΊ, 

81 οοπδύαυο ἰὼ Ῥυθϑθηζᾷ αἱ βργῖπα, ἴπὶ δηύγαπιθὶ (ἄθνο αποαία τἰσθτοὰ 8118 σϑηδ]οσσα 6] ταΐο οο]]θρο 

Ῥτοῖ. Μ. Ολββαπα). 



ΠΩΣ [ΠῚ ΕΌΝΖΙΟΝΕῈ ΒΙΟΙΟΟΘΊΤΟΑ ῬΕῚ, ΟΑΤΟΙΟ 22 Ὁ 

ἘΒΡΕΆΙΕΝΖΑ ΧΙ". 

Οδπθ τη. αἱ Οπρτ. 6,500; ρύθμᾶᾷο βδμρτιθ 4811ἃὰ οαγούϊθ ἀθϑίγα; ϑρϑυϊηθηῦο Θ0η ΒΟ] ασίοπϑ αἱ ᾿ 

ΟΡ Ροπδΐο βοᾶϊοο (ΔἸ αγ Ὁ) ἃ] ὅ "70. Ἵ 

Ι ἰῷ 
] ᾽ Οαγθοπαῖο 
! ον . 

! Ν. ϑβηθμθ βοάΐοο ΟΡΒΕΚΥΑΖΙΟΝΙ ἔ 
ἴῃ ομιῦ ἴῃ οὐχβ 

Ρῃ ως δα βον μ εν, αρϑαδην ΟΥονΣ Ἂν 

{ 20 -- Ϊ Οοαρα]α ἰπ 4'. 
2: 20 ᾿ 7: ὴ Ι ᾿ νϑ ἘΣΕΙ͂Σ : ρτααν ς Ἑ ἀθδϑύδπο β δ] ππθπΐθ ᾿ϊαα]α!. ὍΣ ΘΟ ἘΡΘΙ ΜΠΗΌ ΕΙΣΒΙΙ 1 

᾿ Ϊ 

Πορο 24 οΥθ ἃ] Ν. 2 ἃρρίππρο ἂπ ρο᾽ αἱ Ἰαύΐθ 1 οα]106 6 δοδρια π᾿ ρᾶγίθ; ἃ] Ν. 8 ὃἃρ- 
Βαπρο ἃ ροθοὺ ἃ ροθὸ 40] δοατιὰ αἱ οα]6θ, δᾶ οὐδθπροὸ οοαριαζίοπθ ἄορο ἀροϊαπία αἱ οπιἢ 8 

Ἷ 
(Θοπ6 8ἱ ρᾳᾳὸ γϑᾶθυϑ δοῃπῆοπίαπαο ἱ βαρ] [αὐ 601] Ν. 2 4611 Εβρ. 9, 1ὰ βθιιρ!οθ ἀπ] ασίοπθ ρτο- ᾿ 

ἀούξα, ἀδρῚ 8 οὐ αἱ Ἰίασίο 58γθ 06 βύαύα ᾿ἱπβαβιοϊθηθθ ἃ ργογοοδνθ 18 ΘΟδρτι] δ] 0168). ᾿ 

1)ὲ. ὑαύίο απθϑῦθ θϑρϑυίθησθ νϑάϊδμηο ἱπηϑηχὶ ὑαύδο ὁη6. τηθηΐγθ 1] Βἱοαυθοπαῦο 

50 100. Πα ἀπ ἀθθο βϑίτηδ ἃχσίομθ δη οοδρα]αηῦθ, 11 οαθοπαίο ἴπνθοθ πα ππ᾿ ἈΖΙ0Π6 

Ἰηΐθηβδ. ἃ ῥγοάαγΡθ ἱποοδρι Δ Ὀ Π1ὰ οοπηρ] θα ουϑπο βα βοϊθηθὶ σὺ. 8. 1... αἱ οανθοηδῦο Ἷ 
ΒΟάΪσΟ δηϊάγο ῬῸΓ ΠἰὐτῸ αἱ βϑηριιθ Ὡυθυῖοβο αἰ οᾶπ6, 6016 τίβαϊα ἄδὶ βϑριιθηύὶ ἀϑίϊ 

ΤΙ ΔΒΘ ΠΟΙ: 

Οδγθομαῦο δπϊᾶτο οοπέθπαζο ἴῃ ΟῪ. 
-------οΡψἮς  »Ο.-΄-...(ἤΨ...Ψ».-Ἑ-Ἑ-ΨΨἜ. ᾿ 

16] ΒΕΡῬΊΟ 

Ἐβρουΐθησα ϑδηρτιθ 

Ῥϑὺ 1000 οπι ἀϊ βαπραθ 
] Ἐπ Σ᾿ τ 

6. 5895 510 ' ἢ ΟΠ 

᾿ 

ἸγεπΝ να ΘΝ ἐταυθδῦ ὈΣ ΟΣ ο 5,0 
Ὑ Πη τ ξ  κὴ ἀδυδιγθονοι μον ἐπί ἘΞ 
ρον ἐξ γρη σλβ χὐ τῶ βρρει μλεσον 8,7 

ἘΘΈΕ ΔΘ ἀπ οὐ 5,0 " 
ΧΙ Ρο 90 | ο07ὅ 5.7 ἡ 

ΟΟἹ ὈΙοαυθοημαῦο βοάϊοο ἴηνϑθοθ ρον. 39,6 ρον 1ἰτὸ ἀΐ βϑϑῆριιθ ΠῸΠ ΘΙΆΠΟ 8ποοιδ 

50 ΠΟΙΘηδ αι ἄδγθ ἀπὰ ἱποοθρι 8 Ὀ1Π1ὲν ροτῥουθα (Ἐ5ρ. 75, Νο 6), ααϑηδαπαιθ οἷὸ ὁου- 

Τἰβροηάθαβθ δα ἀπ ααδηδι δ πη ]θοοϊαρθ ἀἰθοὶ νοϊδθ πιδροίουθ ο᾽6 ῬΘΙ 11 οδΡΡοπαίο 

(ὰ ϑααϊνα]οπίθ ὅ νοἹἱο). 

1 ἀϊβογθηΐθ ἰηὐθηβιὑὰ ἀ᾽ αΖίομθ ὃ ρ8 1161 ἰπ απθϑῦϊ 581 8118. οαρϑοϊὰ ὁη6 ἤϑππο Ἱ 
αἱ ἀνθ ρθ ἀορρίδ ἀθοομηροβί ζίοπθ 588}1 αἱ ο]οῖο ροθὸ βο] 0011. 1 

αδηὐιθα αἱ 5816 βοάϊοο (ογ.) πϑοθββϑᾶγσίἃ ἃ 
Ἷ ποθ λεμε νος ἴπ 1000 ομιὖ νον ες χο τ 

Οδυθοπαῖο Θ᾽ 0.012. 8. 285 Ὁ: ) 

ΒΙοαΡθοπαΐο 399,6 1.425 84 109 Ὁ. ! 

(1) Ῥον 11 Βἱοασθοπαΐο 1ὰ 5ο]α ἰὼ [πὸ ἀθϑαμία ἀὰ ἀπ61}1ὰ 46] οαγθοπαΐο ἰπ δοαῦθ βϑύατα αἱ 

ΟΟΥ ἃ 105 φᾷ 411ἃ Ῥυθββίοπο ογαϊπασία (1. ασάπεδβοηι, 1. ο.). Ὶ 



Ι 

Ι 
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δ απθϑύο οοπέγοπθο 51 ὃ οοπάονϊ ἃ υἱ θεῖο Τ᾿ δζίομθ δηὐοοαριυδηΐθ δὰ ἀπ ἕθπο- 

τη πὸ Αἰ ἀθοι]οἰβοδζίοπθ, 6 ὁοη ααθδύο οοποθῦθο ρἰθπδιηθηΐθ 5᾽ ϑοοουᾶθῃηο ἔα υϊ 61] Δ] ἐνὶ 

ξα 1 οββθυναῦ οἷγοα 1 Π622] ἀἰνθυθὶ ὁ0η αἱ 51 ρᾳὸ γἱάδγθ 8] βϑηριθ 1] ρούθγθ ἀϊ 

ΘΟδρ 8 ΓΘ. 

Θαδπᾶο 1ᾳ «φαϑηὐι ὰ ἀἱ οανθοπαΐο βοᾶϊοο ἃρρίαηθα ἃ] βᾶηριιθ γᾶ γ]θναηΐο (Ε5ρ. 6; 

σῃ. 10 ρϑὺ 1000 ομη8), ἀΠ απο. ΔΠΟΠ 6. πιο]ῦο 60 ΒΟ] αχίομθ ἤβίο!οσῖοα ΠῸΠ 51 ἃνθνᾶ 

οοδραίο; τᾶ 51 ἄγονα ἴπνθοθ αἀπαπᾶο 18. απϑηθ ὰ αἱ οανθοπαῖο γα. ρίοοοϊα (Πρ. 95; 

δ΄. 85.156 ρὸν 1000 πη). 

Οοπ αορίαηξα αἰ Οογατο οδ]οῖοο 5θΙΉρΡΓΘ 51 οὐὔθηθνα οοδρ]αΖίομθ Ῥγοηΐδ, 6 8010 

ἀπ, νοϊία [81 Ιὰ ρύονα (Εἴϑρ. 105, Νὸ 4); τὴν 8|Π|οὁγὰ 11 βᾶηρτιθ οοπύθηθνδ πηϑ α8η- 

εἰϊὰ ἀϊ οαγθοπαῖο βοᾶϊοο τηδρρίογθ ὁΠ6 ἴῃ ορπὶ Αἰῦγο 80 (ον. 10,6 ρϑν 1000 οτηῦ αἱ 

Βθηρτι6), 6 οοδρι]ὸ ὈΘη6 5010 αιδπᾶο, ἄορο 1] οα]οῖο, νἱ 58] δβϑϑίπηβθ ἀπ Ρο᾽ αἱ 5͵86 0 

ΑἸ βϑῆριθ πούηδ]θ (1). ἘΣ αυἰπαϊ! ογθα 019. οἢ6, ἀαύα ἰὰ ρίοοοϊα απδηθ δ ἀ] οδ]οο 

Βα οϊοηξθ ρϑι [ἴὰ οοδρα]αζίοηθ, 6 ἴὰ 5010} }ΠΠ0ὰ, Ρ6᾽ ἀὐδηῦο Ῥίθοοϊα 46] οαΡθοπδῦο 68]- 

οἷοο, 5ρθοῖθ ἴῃ ργθβϑθηζα αἱ ἃ]υγ] 8811, 8]ΠουαθδηἋο 8] βϑῆριιθ ὃ ϑδῦο δρϑίπμηΐο ῬΡΟ00 

οδθοπαύο βοάίοο, 51 ροβϑϑ 60118, 5θηρ] 166. ΑἸ] ασίοπθ ροῦύαῦθ ἀπϑ γΥ]ΔΖΙΟΠ6 ΠΘ118. Θ0η- 

οθπὐνχίοπμθ 46] οδ]οῖο-οηΘ Βα ἢ οοπίθ ἃ ῬΓΟ Δα} ἴα οοδρ᾿ α]ασίοπο (2); ὃ ΟΥ̓ 6111 ἀπο} 

ὁπ Π οθγρθοπδῦο βοάϊοο δᾷ αἱδθ ἀοϑὶ υγοάποα ἱποοαριὈ } δὰ ΠΟΠ 5010 ἴῃ αφαδηΐο ἄ6ο8]- 

οἴβοῦ; τηϑι ρθ1' πηοα!Ποαζίοπὶ ρἱὰ ῬΓοξομ 6 οἢ6 δρρογῦδᾶ ἃ] βϑηριτιθ, Βρθοῖθ 51.118. Ῥυ ἀπ Ζίοη9 

οὔ αὐδινιθὰ 461 ΠΟΡΙ ον πηθηΐο. 

Νὰὸ οἷὸ [αγὰ τιϑγαν!ρ]α, αυϑίουα, 51 οοηβί θυ] δ. ΤϑαΖίοηθ ἔου ϑιηθηῦθ 8] 6 ]Π1πὸ ἀ6] 

σαν θοπαίο βοάϊοο, 6 Τ᾿ ἀζίοπθ 518, ἀἰβύσα να 5] ρ]ΟΡΙ]Π1 ΤΌΒΒ]. 

Οδνίο 1ᾳ γϑαζίοπθ δ᾽ απὸ ἔανουτὰ 1᾿ ἀζίοπθ ἀθοδ] οὶ οαηῦθ ἀ6] ον θοηαῦο, Θ0Π10 

Ἠ6]᾽᾿ 8Π8115] ομϊμηΐοα, αὐϑηὐ αύνα 16 ρυθβθηζῷ αἱ διηπηοηίδοα, ΠΠΡΘγ ὃ ΘΟΠαΙΖΙομ6 ἴανο- 

γΘγ 016. 4118, ρυϑοϊρ [αζίομιθ οοπιρ! θα 46] οαυθοπαῦο οδ]οῖοο; τηὰ 51 ποῖ θθπθ, ἰῷ ἱποοᾶ- 

Βα] Πὰς ρυοδούξα, 484] οδυθοπαῦο, ΔΙ ΠΊΘ 0 ῬΘΡ 16 ἀοβὶ ρί66016, οϑυυϑιῃηθηῦθ πὸ ἀϊρθηθ 

4411 810811 οη6. θϑϑὸ Ἰροτα ἰἀτο  ]οαμηθηΐθ, ροϊομὸ 11 ϑϑηρτιθ, ὑσαύναϊο ὁ01] οδρῬοηδίο 

βοάίοο, οοᾶρηϊα, ρ6Ρ ἀρρίπηθεα αἱ ἰάναῦο οα]οῖοο (ΟΔ(Ο Η)5), οοδρα]α οἷοὸ ἴῃ σοπαϊΖίοηὶ 

(Εβρ. 113) ἴπ σαΐ, τηθηθῦθ 5] δρρίαηρο 46] οδ]οίο-οηθ, ΠΟ 51 ἰὴ] ἶβοθ ἴᾷ ΘΟΠΟΘΗ- 

γα ζίοπθ 4611᾿ 8168], 4611 ΟἩ -ἰοπο (8). 1 Ὁ] δ Τὰ, ὃ ἔουθθ ααὶ τπιπὸὶ ΘΟ Πα] ΖίοΠ6 βία ουον 6. 

ΑΡίδιημο νἱβύο οἷιθ ἃ τὶρυϊβυϊπανθ [ὼς οοθρα] Δ] ὰ, 46] βϑηριιθ, ΓΘ50 ᾿ποοδρι]8}}110 

601 οαῇθοπδῖο, Ὀαβῦω ὑγαβίουτηδρο απθϑύο ἴῃ Ὀϊοδγομαῦο οὐ δροίαπρθηᾶο αἰτουψαμηθπῦθ 

(1) Θυθδῦο ἔαῤίο ὃ Ὡπδῖορο ὦ 486110 πούαξο βορυᾶ Ρ6} 1] ἤπουαγο 6 βοϊΐαϊο βοαΐοο. 

(2) εβάδβὶ ὦ ααθβύο ργοροβίθο απδπίο 81 ὃ ἀθύδο οἶγοῦ 1ὰ οοαρτ]δσίομθ ργονοσαῦα οοη Ὡρρίαηΐα 

αἱ δοαὰῶ 4] βαῆστθ ὑγαδύα!ο ὁ0 5ο] αῦο. 

(8) 81 ϑμρροηφα ρύγθ 46] ὑαύδο αἰββοοίαῦο 1αἀγοἸ ὑἱοαταθηύθ 11 οαγθοπαῦο βοάϊοο, 6 νἱ 51] ἀρρίαηρϑ, 

Ἰάγαΐο οδ]οῖοο : 

“9Ὲ Νὰ. ΟΗ [ ) ἐῶ τ Ε ον ΗΟ Νῶὼ. 0 ῈΗ 

Ο Νὰ. ΟἩ 

᾿ ΕΡ εὐ ποῦς δου Ῥ 
ΝΗ ο ἘΟΗ Νὰ. ἢ 

ααθβῦο ρυθοϊρι θγὼ οοπιθ οαυ Ὀοπαύο, 6 ἰὼ απδηὐ δ α1 ἃ]6}}1 γϑβύθγὰ ἱσηστηυὐαδᾶ. 

1 ὁοποΙαβίομθ οαϊ Ῥογίδηο ἡπθϑῦθ ΘβρθυῖθηΖθ ΠῸῚ Ρᾶχ6 Ῥοβϑῶ γΘηΪγ6 βοοββῶ βθυϊδηιθηῦθ 48] ἔα ύο 

686 5ἱ ργτοάποθ ρᾷσθ ἱποοδρια]αὈ}1ὰ, ἀ6] βαηστιθ Θ0η. ΘΟΟΘΕ50 αἱ 8068 : ῬΥθβοϊμθηαο Δ] ασίοπιθ οααϑύϊοδ, 

6 ἀἰδυγαθθῖνα βαὰ, ποι ὃ ἔμοῖ]8 ἄνοτο βοᾶα οβθαῦθ ἄὰ οαγρομπαίϊ: ὃ ἀαδβὶ ᾿πη ΡΟΒ5 10 116. βρουϊτη θηξατο 60] 

βαησιθ ποτὶ 46] οοπίανέο αἱ ΟΟἷ: 1ὰ βοάα βύθϑββαι ργθοϊρίνω 1 ἔοβίδυ ὑθυτοβὶ 6 Ῥούγθ 6 ἴῃ δ] τηοᾶο 

ἄδγτο ἀπ ἀθολ]οϊ οαζίομα 46] βαῆραβ. 
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δοάο οδγΡοπίοο (Πἴ8ρΡ. 68, 88, 95), ο δούγαθηδο 46] βοάϊο ἃ] οδυθοηδῦο οοῃ ϑοῖᾷο ο]ο- 

τἱάνιοο (Πἴβρ. 95) ἴῃ αὐϑηθ θὰ ὑδ]6 οἷ6. οουυβροηᾶδα 8] σϑίοσθ ὑθουῖοο (Ν 2008. Ἠ0]Ξ- 
ΞΕΝΔΗΟΘΟΒ-Ἐ ΝΑ0]). 

ΑΡΡίδιημο νἱβύο ἴπ ἥπθ οὔθ ἃ υἰρυιβύϊπδιθ ἃ οοδρι ΔὈ] 1 ὰ 461] βϑηραθ Ὀδδίδνδ 

ΡΘΊΠΠΡΘΓΟ 46] οδ]οῖο ἴῃ απϑηθ θὰ, 816 ὁη6. ἴοβϑθ βυϊβοϊθηθθ ἃ πθαΐγ!Ζζαιο ἰπὔθγδ- 

τηθηΐθ Ἰ᾽αζίομθ ἀθοδ]οἰβοδηύθ 46] ὀδυθοηδύο βοάϊθο ργθβθηΐθ Π6] οϑπιρίοηθ αἱ ΒΒΠΡΊΘ. 

Ἔθοο ἰηΐαυθὶ Ια ᾳαδηθ ὰ 41 ΟΔΟΙΣ οοπ. οἱ 51 ΘΌ06 σοδριδζίομθ ἴῃ βδϑϑὶ αϊ βϑηριιθ 

τηϑηύθηθ! Πα] ἀὰ απδηθ ἃ να }16. αἱ οδΡθοπϑίο. 

Ἐβρουίθηρα ᾿ ΒαΡΡΊΟ ᾿ Οδεθοπαίο βοάϊοο ᾿ ΟΔ0]5 ὀοοοΥδΒοῸ δ 
8 Ι] ἀϊ βοῆραθ ᾿ὁοῃύθμαπθο 16] 88 6510) ἃ Ῥτοάθνγθ οοαρι]αζίοπθ. Βαρρουΐο --- 

ΒΑΡ ΙΟ , ἴῃ Ομ" ἴῃ ΟῪ. ᾿ ἴῃ σὺ. | α 
α ᾿ ᾿ ἐς ] α ] 

! ἄγ πξρβέτῳ τσ το - “: ἔν ᾿ Ἐ-: ΡΣ Αλσ» λῆς τὴ 

] | ἐ ] ΐ ] 
ΟΥΘΝ 525) 10 ᾿ 0,084 0,038 "Ἐπ ῶὸὃ39 
θ.. σμυϑ}}} τ ᾿ 0,045 0,044 1.02 ἡ τηραϊα 0,97 
ΠΡ ΤῊ ἢ 0,919 0544 086] 

᾿ ᾿ 

Ατηχηθύνθηαο οἢ6. ἰὼ οοδρα 1 Π1ὑὰ τ]οοιηραῖα ααϑηᾶο 601] οἰολαγο οδ]οῖοο ὃ βύδίο 

Τοιϊδο ὑαῦῦο 11 ον Ῥοπδαῦο, βθοοπᾶο 1ὰ πούϑι ϑαιδζίομθ Ν 300 8- ΟδΟ Ξε 0 05-Ἐ 2Ν 80], 

ΔΥΓΘΙΊΤΩΟ ἢ ΤΆΡΡΟΥΐΟ 

Θ ποῖ ΔΟΡίδιπο ὑγοναῦο ρου πιθη δ! πηθηΐθ (πιθα18) 0,97. 

ΒΙοογαογὸ ἴῃ ἤπθ οπθ ἴὰ οοδραϊαζίομθ φυοάούνα οοη ἀροϊαηύδ Α] οδ]ο10. ἃ] βϑῆρτιθ 

ὑγαύψαθο ὁοὴ οι ρομπαῦο βοᾶϊοο ἀϊρθηἂθ νϑγϑιηθηΐθ ἀἃ ἰογπιδζίοπο αἱ ἢΡρυΐπδ, ΘΟΠ8 5᾽ ὃ 

ἀϊτηορύγαθο ο0118, υϑαζίοηθ τηϊοροο πη 46] ὙΥ̓ΕΙΘΒΕΤ ; τηθηῦτθ Ροὶ 18 τηϑηοαύα ἴονπια- 

Ζίοπθ αϊ βίθρο ἴῃ ααθϑὺϊ οαϑὶ πὸη ἢδ ΠῸΠ8 Αἱ ϑρθοίδ!θ πὸ ἃ] οδυβθοηδῦο πὸ 811 8108] 

500 ; τηῶ ὃ πη ἔαῦθο ο᾽10, Θοπθ νϑάγθηο ἃ 800 ᾿πορο, 5 Ὄββοῦνδ αἱ ἰπϑαπθηῦθ πῃ ῬΓ6- 

50ηΖδ, Αἱ 581 ρου ξουψαιηθηθο ἡθαῦρὶ, οοτηθ 1Π οἹουιο αἱ βοαϊο, ἀϊ ροΐδβϑιο, αἱ [1Π{|0, 

α᾽ διμηποηΐο, 660. 

Ῥορο ὑαθῦο απθϑύο ἃ π|θ ρϑγθ ἀϊπιοθύγαθο οἢ6 11 οαγδομαίο βοἄϊοο 8ὃι Ῥί90016 ἀοβί 

Ῥγοάτιοο ἱποοασιζαδιἰἠὰ ἀοῖ ϑαησιθ ργθοὶριίαηάοηο ἱ βαἰὲ αἱ οαἰοῖο. 

Θυδηΐο 81 Ὀ᾽οαυθοηαῦο βοάϊοο 1 αχίομθ διὰ ϑη οοδρτ!αηῦθ ΠῸμ ἃ τηοϊ]ύο ἀἰνθυβϑ 

ἀξ (6118 46] βοϊαθο βοάΐθο 6 ποὶ νϑάγθῃμο ρα" οἷο [ἃ βοΠ1 ὰ 46] 5ο]αύο 6 θἰοδν- 

Ῥοπδῦο οδ]οῖθο πὸη ὃ πηοὶδο ἀϊνθυνϑ. 

09 Οϑϑαωϊαξὲ ΑἰἸοαϊϑΐ. 

Τὰ 50] 0 1Πτὰ 4611 οϑϑαϊαῦο πϑαυῦγο αἱ οδ]οῖο ὃ (1): 

ἃ 189,6 Ἷ ἴῃ 148200 

ὃ 2450 Ἰ ἴῃ 124400 

(1) Ἠουμπμακν, 1. ον; ἴο, πὶ οα]οοὶ! βαοοθϑϑνὶ, ὑθυσὸ οομῦο 46] νϑ]οσθ ὑσοναῦο ρϑὺ 1ὰ ἐθιιρθγαύαγα 

ἀἱτϑυ δ ὦ, 



Ἰ 
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ἃ ροιρὸ αἀιθϑίο 1] 8818 ἀΐ δ ]οῖο ΠηΊΘη0 5010} 6Π6 δρορίϑιηο ἱποοηίγαϊο ἤποτδ; οΟΥΤΙ- 

Βροπαθηφοιηθηῦθ ΡῚ] οββαὶδύϊ 81 9811 πὶ ργοάποομο ἱποορ ΡΠ ὰ ἃ ἄοϑὶ ῥ᾽ οΘΟ 851 116. 

Ὅορο ἱ πυπιθιοβὶ θά ϑοσαραθὶ Ἰανονὶ αἹ ΑἙΤΗῦΒ. ΠΟ οὐΘ0 ροββᾶ τηθύϊθυβὶ ἴῃ ἀπ 010 

Ἱ τποᾶο ἀ᾽ ἀρῖγο ἀ6611 οββαϊαῦϊ; ϑϑϑὶ ργθοϊριὑαπαᾶο 1 881 ἀΐ ὀϑ]οῖο, τϑμάοπο 1 ϑϑηῆριιθ 

ἱποοδρα δ 116, 6. οἷὸ δὶ οὐδίθῃθ βἰὰ ὁοῃ ον. 0,6-0,7 41 οββαίαίο Βοά1οο, ρούδββδίοο οὐ 

μη πῖοο ρθι' Προ αἱ βδηρτιθ (ΔΉΤΗσ5). Π)ὰ οἷὸ 51 ἀθϑιιπιθ 616 ἃ Γϑηᾶθρθ ἱποοδρι]α- 

116 ἀπ Πέτο ἀϊ βᾶπραθ ρόββοῦο Ὀαβύατθ ον. 0,6 Αἱ οββαϊαίο βοάϊοο (Οὐ: Να). 

79 “ἐοαγαίο βοαέοσο. 

1 ϑαροπὶ ἰθυτοϑὶ ψΘηΡΌΠΟ ΘΟΠΒ ἀου Ὁ] οοτηθ 46] ὑα το ἴΏ5010111, οα ἀρρυηΐο ΡῈΓ 

ααθοίο Απτηῦβ π6 5υπαϊὸ 1᾽ ασίοπο δηϊοοδρ]δηῦθ. Ί46. 6116. 00 81. ὅ-10 αἱ βθαγαῦο 

βοδίοο (ΟἸΒΗ35Ο5Ν 8) 5ἱ ργοάποθ 1᾿1ποοδρα] 1 δὰ, αἱ τἀπὶ Πὐτο αἱ βδηριιθ. 

Ῥον ααθϑίο 5816 ροΐ, θα ἃποῖιθ Ῥ61 1] βϑραθηῦθ, ἀοθ Ια ΠΊ0 ΤΙ ΘΟΓδγΘ ΟΠ6. 6βϑὶ 5851 

αἰδαοοίδπο ἰἀτοιἐϊοιιπθηίθ; ὁ ααἰπαϊ 1ὰ ργθβθηζα ΑἹ 8168] 1ΠΡ061Ὸ, Αἱ 1ἀΤΟΒ511-0η6 νη 0 

ογβθ ἃ πιοάϊβοατο 1᾿ αζίοπθ 46] 8816, ὁοπιθ ρο᾽ὰ 8᾽ ὃ ἀθύθο ἃ Ῥγοροβίῖο 46] οδιθοπδίο 

ΒοάΪοο; τὴᾶ ΘΟΠ16 Ῥ61 απθδύο 1᾿ Ζίοπϑ δηῤ σοαρα!αηύθ οἱ Βα ροηἱ ἀΐρθπ 9 Θββθηζίδἰτηθηῦθ 

48118 ἀθοβ] οἰ οαζίοπθ οἢ6. ῬΥΟάθθΟΠπῸ Π6] ϑϑηρτιθ. 

809 Οἰθαΐῖο 8βοαέοο. 

Τῤοϊοαῖο βοάϊοο (15 }3805Ν 8), βρϑυϊπιθηῦαθο ρυτ ἀὰ Απτηῦβ, ἀϊθαθ ἱποοδρα]αθ}- 

τὰ 461 ϑαπραθ 8110 βίθβδβδθ ἀοβὶ 46110 ϑύθαγαο, 6 ποὶ Ο8]θΟ]ΘΡΘΠ10. Θ0Πη6. 050 τηθᾶϊθ 

βαδῆοϊθηθ ρ6Ρ θηύγθη δὶ οΓ. 7, Ῥ6Ρ Πύτο αἱ βδηρίιθ. 

99 Μοίωοϑήαίο 8οἄῖοο. 

Α πιὸ πη οοπϑία οὁμ6. δἰ τὶ ρυππα ἀοτα ΔΌΌΪα πούαθα, 1᾿δχίοηθ ϑηϊοοδρϊδηῦθ 

ϑπογρίοα 46] τηϑὐαϊοθίαθο βοάϊοο; 9880. ὃ βύδίο βύπἀϊαῦο ἐδυιηδοο]ορ σαπηθηΐ ἀὰ νυ 

ϑαΐουῖ υἰβροῦνο 81] αζίοπθ ἰοββδίθα θοιηραιαῦδ, 461190. Ομ  Ιπδσίομΐ οβδίβθηδῦθ 49] ἴο- 

βίογο (1) 6 49] ἰοβίογο ογάϊπδιῖο; πιᾶὶ οὐδ, οοπϑί ἀθγϑηᾶο 1] τηθίδα οβίαθο βοάϊοο θ0ΠῚ0 

ἀπ ἀθοαϊοϊβοιπίο, ἰο οὐπᾶϊο ἐγ πιϑοο]οσῖοο 50 δοαπίδῦα. ἀπ᾿ πηρορύϑηζε, 5ρΘο1819. ὁ ἀ9] 

φαὐίο παονα, ἱπ ΤἈρροῦῦο 8118 ἑπησίοπθ Ὀἱοἱορίοα 46] ὀδ]οῖο. Θαθϑῦο βὑπαϊο 10 ὐδαδ!- 

ταθηΐθ σἱὰ τηο]ῦο ἱππϑηχὶ οοπάούθο; δι 6880 τίβα!δα, 6110. 1᾿ δΖίοηθ βΘΠΘΡΆΪΘ. 46] τηθίδ- 

ξοϑίαϊο βοάϊοο ὃ ἄθὶ ἐαῤίο ϑἴπα]θ ἃ 406 118 469] οἰὐταῦο ὑγβοάϊοο, βἷϑι μ6116 σᾶπθ οἢ6 πϑὶ 

τηδτητη ουὶ, δα 5011, οοτύθοοία, ΘΘΡΘΌΓΆΙΘ Ο8. 50] πη] 40110 6 581 τηιβο0 11; 6 1᾿δη8] βία 

ἐαυτηδοοϊορίοδ, ἴῃ απθ5 0] 5811 ΟΠ πη! οδπηθηὔθ αἰ νυ Βίβα! ἔρα ΙΟΡῸ 

ΘΗ“. 00. ΟΝ 

ἘΡΘ Ε 
ο Ἄοξας 

0- ΡΖ τῷ σΟ. ΟΝὰ 

ΔΟΝἃ ΟΗ3. 00. ΟΝ 
τηρἑαξοϑέαξο βοάϊοο οἰϊγαῦο ὑγβοαῖοο 

(1) γοάαβὶ πὶ ργοροβίθο: Αὐμββάτονι Ρ., Αὐθϊοοϊο Τ᾿ Ό800γ0, Ἀ6] “ ΒΟΡΡΙοταθηῦο Θηπια16 81} ΕἸ Π01610- 

Ῥοϑᾶϊα ἀϊ ομίγαϊοα η, γ0]. 1, 1884-85, ραρ. 891. Τουΐπο, Ὁπίομθ ἀλρορτυϑβοδ. 
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ὃ [ϑηΐο ρμἷλι ᾿ηὐουοββδηῦθ ἴῃ ἀπδηῦο ὑλονα ΥἸΒοοηὗ 0 5010 Π6] ΘΟΠΙΡΟΥ ΔΙΠΘΏ Ο ἸΟΡῸ γΘΓΒῸ 

ἴ 5811 αἱ οδ]οῖο: “ 1ὰ ργόοϊριθαύϊου. ἀθ ἃ ομδαχ Ρδ1 165. οαΡ θομαῦθϑ. 8108] Π5. οϑὺ θοπι- 

Ρ]δίθιηθηὺ θιηρδομόθ οὰ τοπᾶμπθ ὑγὸβ ἱποοιηρ]δῦθ ρ8 1ἰὰ ργρόβθῃοϑ 65 οἰὑγαῦθβ (5116) 

οὰ ἀ65 τηόῥαρῃοβρηδῦθα ἃ] δ πθ (Π 06). ,.: “μ65. οἰὐγαίθθ (9Ρ1Π60) οὖ 165. τηόΐαρπο- 

Βρῃπαΐθθ (Π 06) 8] 68 }1πθ οιηρδομθηῦ οὰ τϑπάθηῦ ἱποοπιρ!δίθ 16 ρρέοϊρι αύίοη 6. 18 

“ ΟΠδαΧ ΡΔ} 165 οχϑίαῦθϑθ 8108] 15, (1). 

Ἐ ααϊπαϊ ἸΘοῖδο οὐθάθιθ οπθ 1᾿ ἀσίοπθ δηθ σοασα]αηΐθ 6 Τ᾿ δ ζίοπθ ἤβίο]ορίοα ἃποοτα, 

βίδηο οοπβθριθησα ἀϊτοῦνα, 46] οοιηρογυύαμπηθηθο ΟΠ μ᾿ ποὺ 6616 1] τηοίαοβίαθο βοάϊοο ἢὰ 

αὖο ὑγβοάϊοο (2). 

Ροὺ ααθϑῦθ ϑβρϑυίθηζθ ϑάορογαὶ ἀδρρυῖμηα 46] πιθϑίαοβίαθο βοάϊοο, οθ ῬΓΘΡδι δ] 

γΘΡΒΟ 1 5811 Αἱ οϑ]οῖο, ΘηΔΙΟΡῸ ἃ α1|6110 46] οἷν 

ἴο βύθαβθο βοδι ἄδπᾶο ἃ] γόββὸ 1] ἔοβέαθο πιομοβοῦϊοο ; βιθοθϑβ νϑιηθηῦθ Θἀορ θυ 461]᾿ ἃ- 

οἷο τηϑὑμ οϑίουϊοο νϑίσοβο ἀϊ Μρο, οἷο, βοίοϊίο ἴῃ δοαθδ, πϑαύρα] Ζζανε, ϑϑαυψατηθηθθ 

60) βοᾶὰ (3), ροὶ ἀπΠαΐνα ἃ βοϊιχίομθ ἥπο δα οὔὔθπογθ ἰὰ οοποθηἐγ  Ζίοη 6 νοϊαΐα. Ν᾽ 6116 

ΘΒΡΘΡΊΘη ΖΘ Π|16 ΔΗ θυ ον 5.Π᾿ αχίοπθ δηθοοδρα!]αηΐθ 46] οἰὐταΐο ἀνόνὰ δαορθγαῖο 5018- 

ΖΙΟΠΪ ΘΟΡΡΙΒρομ θη! 4] ὅ 00 αἱ δοῖἄο οἰδτίσο οὐ βυβ Πχσαῦο, θα ον, οπᾶθ ροῦθυ 810 

ἀ61 οοπίνομθ! ἀἰγϑυθ, πὸ ἀϑαῦο ἃ Ῥγϑίθυθηζα, 46116. βοϊαζίομὶ αἱ πηούθἐοβέαϊο ϑαυῖτη016- 

ΘΟΪΔΙΪ ὁ0Π 4116116, οοΡΓΙβροπάθηθὶ 4111,905 9,0. ἀϊ φοίάο τηθῥαϊοβίουϊοο 

ΟὟδΟΙ ἿΣ 01 -Ἐ Ὁ 20. ὅ 
' ῬΟῚΉ ἐπαϑθιά ει ΠουρϑΝ 

ἃ ογ΄, 2,428 αἱ τηθύα οθέαϊο βοάϊοο 5.0 (ΡΟΝ); θα ΘΌΡΙ μοὶ οαγδ αἱ ῬΥΘΡΆΡΑΓΘ ΒΘΠΊΡΥΘ 

16. βο]ασίοηϊ 5010. ἃ] τποπηθπῦο αἱ Θά ροΡ 16. 

ἘΒΡΕΒΙΕΝΖΑ ἈΠ], 

απο ἢ ἀϊ Οπρν. 8,400. Ῥγθμᾶο βδηριιθ ἅ8118 οαγοῦϊθ 8116 οὐ 10,27]. 

᾿Μειαξοεβαίο 
ἐίι ᾿ ξ ] 

ΝΣ ἘΠῸ ᾿ βοάϊοο ΟΒΒΕΚΥΑΖΙΟΝΙ 
πασοχθ δ, οΥ̓Η δἰ οὐ ιογήν 

᾿ ἐς δος ἢ ἐὰν ἀν νυ βρ δίρι 
᾿ 

ϊ 20 0,Δ Οοαρυα 4116 10,52 (ἄορο 258"). 
2 20 ] 0,0 Ι ἦν 8110 12 (ἄορο 1,88) 

ἢ ] ἐ᾿ ] τ ᾿ Ηϑϑίαπο βὐδθ]τηθηύθ Πα 1, οἹΟΡα] Ὀθπθ ἀθροβιθαῦ!, Ρ]δβιηδ 
Ξ 50 Ἶ 19 Δ΄ ΔΠΘΟΙοΙΟ. 

6) 20 -- ᾿ Οοαρτα 8116 10,37' (ἄορο 10). 
Ι ᾿ 

(1) Ἐπεβεχιῦβ Β.., ΤΊαΐί6 α᾽ απαῖψθο οἸυϊηνίαιιο φιιαρεϊέαξἶσο. Β᾽χιδυαθ ὀἀ δου ἐγαπφαῖβθ Ῥαν ΤΠ. ἀύτιβε. 

Ῥαχῖβ, Μίαββου οὐ 9, ραρ. 129-180. 

(Ὁ) βαββασανι ἴ., Οαϊοΐο ὁ οἱδγαίο ἐγἰδοαϊοο, 666., 1. 6. --- Τρ,, Ζ[ιοισίοηο δίοϊοσίοα δεῖ͵ οαϊοῖο, Ῥαγίθ 1: 

Αξίονιο απίασον δέοι, 666., 1. 6. 

(8) Οοπάϊσίομα ἴῃ οαἱ 5' ργοᾶποθ 46] τποποιποίαοβέαθο, “ Ἐποῖο]. αἱ ομῖπι. 46] ΞΘ] μα 9,, Υ0]. Χ, 

Ῥᾶρ. 105, Τῦπΐομθ ἐΐρορυ., Τουΐηο, 1877. 

ϑκπικ Π. Τὸν. Π11. Ὲ 

ἡ 
᾿ 
ΐ 



, 
] 
᾿ 
Ἷ 
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Ῥορο 34 οἵδ ἄϊ οββϑυγασίοῃθ ἃ] βᾶποτιιθ 46] Ν, 4, σομίθμθηΐο ΚῪ. 0,02428 αἱ τηριαϊοβίαϊο, 

Ἵ| 
ἀροϊαπϑὶ οπιἢ 0,2. αἱ 80] ασίοπθ {40 57.-110]. αἱ ΔΟΙΣ ρον 1ἰὐτο, οᾷ ΘΌ}] οοδρτι]ασίοπο οοπιρ ϑίῶ ἴῃ 

ΤΉ6Π0Ὸ ΑἹ ἀπ οΥθ. 

Εβριβειθνα ΧΙ], 

ὅδπθ πι. αἱ Ομρν. 7,300. Βτθπᾶο βϑπρτιθ 81] υύογῖα Τϑιη στ ἃ]6 αἰ ηἰβίσω 8116 οὐ 16,34΄-16,85', 

8 88 4] 6580 βρουϊηθηΐο ὁοτμθ 8] 501100 601 501 χῖοη6. τϑοθηὐθηηθηΐθ ρυθραναΐα 6 οοπίθπθηίθ 1] 

2,428 5}. αἱ τηθὐαϊοβίαϊο. 

] ᾿ 
] Μοδαϊοβίαθο ϑοιαίοηθ 

Ν. βδηστιο ] οᾶϊθο | Πβιο]ορίοῦ ἘΣ ΤΣ 

ἴπ οπιἢ ἴπ οὐ ] ἴῃ οπιἢ 

{πε 9 0,2 9.8 ΟὀΟοαραϊο πι0}16 ἄορο ὅ΄. 
ΡΣ. οἵ 0,6 | 2,4 . ΤΠ σίουπο ἄορο 5ὶ ἔγογὼ οοδρτιϊαῖο. 

θη: ὁ δύρ ἢ κάψει ὦ 5,0] 
ΓΕ Ἵ 1, Ἴ Ῥορο 24 οἵδ βοπὸ ἃποογὰ ρου [ϑυναιμθπῦθ Πα αϊαϊ, 91ο- 

ὅ ΠΟΤ Ἢ 2.0 Ι ΤῸ ) ῬᾺ]Ὶ θϑηἰβϑίηιο ἀθροβι αν, Ὀ]αβτμα, Ὀἰαπόο, ΟΡ] οβοθηΐθ. 

65} τ ὑπθι Θεῦν. "Ἐπὶ υμδὸ 
ΥΦΉΡ τὰ - ] 8.0 .ΑΠ16 16,40΄ (ἄορο 5) ὀοαρια ὈΘαΙβδίπιο, οοταραῖίο ; 

᾿ δᾶ 4116 19,30 ἀὰ οἱὰ 5161Ὸ. 

ΑἹ βϑαπραθ ἅ6] Ν. 7, οι. σοῦρτ!ὸ ὈΘΠἰ ββίπιο ἴῃ ὅ πιϊπαϊί, 6 616 ἄορο οἶγοᾶ τ. οὐ ἄδνδ 

οἷὰ ΔρΡοπάδηψο βἰθιο, ἄορο 24 οὔθ αἱ ΟΒΒΘΥ ἈΖΙΟΠ6, 6 οβϑθπᾶοβὶ θθπθ τϑύνανθο 11 οοῦρθϊο, ἃρ- 

σἰαπδὶ οτηἦ 8. 4611. 5ο]πσίοπο αἱ τηοίαϊοβίαθο; πιὰ ὁ05. ἀιθϑύο 1] σοᾶρτ]ο ΠῸΠ. 51 τηοαϊβοὺ αἰαῦϊο. 

Οἴτοα 40 ογτὸ ἄορο, 64 8118 ἰθιιρθγαῦαγα πὶ ἰθηύθ ϊ 129 (Ὁ, ἃ] βᾶπρτιθ ἀθὶ πα] 4, ὅ 6 ὕ, 

66 δὰ υἰπηδβίο ρουίϑυθατηθαίθ Πααϊᾶο, ἀσσίαπϑὶ οταδαῤαιαθπῦθ 6] Ο]ΟΥ τ Ὸ οα]οῖοο, ἡ[υ αΪ ομ 

αἱ βοϊασίοπο ἃ] 2 δ΄, οσπὶ ὅ πιπαίϊ, ἤπο ἃ 616 581 ἰουπηὸ ὁοδρτιο. Εἰθοο 1] τἰβα]αΐο ἀθ]- 

Τ᾽ Θβρϑυίθηζθ: 

ϑασρὶο Μοιαϊοβέαϊο ΟΤοναγο οα]οῖοο 

Ν, οοηθοπαίο 1ῃ Ομ ἀρρίαπίο πὶ Ομ 

4 ἰν 6 0, 

5 2,0 Ὁ ἢ 

6 8,0 1,2 

Τα ααθϑύθ θβϑρουΐθηχθ νϑαϊδπιο 6Π16 ἃ ῬΓΟΔΠΡΘ ἱποοδρι } }1Π10ὰ πῃ. 20 οτη8 αἱ ΒΔ ΠΡΊΘ 

δυίδυίοθο αἱ οαπὸ βόπὸ ϑαβοίθαθι ομϑ 0,8 ἀϊ βο]αζίοπο 41 πιϑύαϊοσίαϊο ; Ὀαθύαπο ατἡπάϊ 

συ. 0,9712. αἱ πιοίαϊοθίαϊο βοάΐθο ρὸν 1000 οτη" αἱ βϑηρῖιθ, οϑϑῖδ βῚ.-η0}. θ,00952 Ρ6. 

Ητο. Νομ οτθᾶο ροὶ ροβϑᾶ ϑβϑβθῦ ἀπ Ὀΐα 18. οδτιθα Ῥ6᾽ οὶ 1] πιοίδοθίανο βοάϊοο ΡΡῸ"- 

ἄποο 1 Ἰποοδρι] 1 δὰ 46] βδηρτιθ; αἰ, ὁοπηθ. ΠΘ5]11 ΑΙ ΟΡῚ οαϑὶ, 1] τηθίαἴοσίαθο ΔΌΡαββα 

18. οοποθηὐτασίομθ 46] οα]Ἱοϊο-ίοπο, δᾶ ἃ τ ρυβυίμανθ ἰὰ σο ρα] 1Π10ὰ (οἱ βᾶπρτιθ ΟΟΟΟΥΡΘ 

ἀροίαηρσθιο ὑδϑηῦο Ρἱὰ οδ]οῖο, απδπῦο πηϑροίοτο ὃ ἰὰ ἀαδηθθὰν 461 τηϑὑαίοθίαθο ργθβθηῖθ. 

Ῥοϊοναδὶ ἀαθίδαρο βοιψαπῦο ὁμ6 11 πιοίαίοδίαίο ργοάποοββθ ἀθοδ] οἱ Ποασίομθ θᾶ 

ἱποοδρα 1 Πὰν 46] βαπριθ πὸ ρ6᾽ βὸ βύθβϑο, τηᾶ Ῥ61' ῬΡΙΌΔΟΙΙ διοὶ αἱ ἀθοομηροβί ΖΙοΠΘ. 

Ῥτα Τ᾿ δοάο [οβίουϊοο ογαϊπαῦῖο 6 1 δοῖάο πιϑύδιοβίογίοο, βοῦδο ὑαθθ! 1 ΤἈΡΡΟΥΤΙ, 

ἱηβοντηθαϊατίο δία Τ᾿ δοϊάο ρἱγοίοβίουίοο, ϑ ὃ [8 6116. ὑγαβίουτηδνθ ααθϑυϊ δοῖ αἱ Τπ0 Π6]- 
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Τα]ῦνο. ΜοΙδο βίαι] ὃ 1 [οβϑίουϊοο, ἤθπὸ βὔβθ!]86 1] ΡΙΓΟ ΟΒουρΙοο, τηθηὸ Αἱ αν 1] 

πιθύα! οϑίογϊοο ; 16. βοϊαζίοπὶ ἀθὶ πηθία οϑίδθι δοατυϊβῦαπμο 811 ΘΌΟΙ]]ΠἸΖΙΟηΘ. τϑαζίοπμθ δοῖαδ, ᾿ 

Θ 51] ὑγδβέονυσηδμο ἴῃ οὐ ο οβία!! ὈΥΪΠ Ἱ 

“Ὁ ὙΠ ΤΌΝ 
ΟΡΞ ἜΟΚζ ΞΞΟΡΖΌΗ, 

ΧΔΟΝα Ὴ ὍὌΝα 

8 16 βοϊασίομί 4611 βοῖάο τηθίδα οϑίουίοο ὁ 46] τηθϑδ οβέαῦο βοᾶϊοο 51 δἰὔθγϑημο ῬῸ Δ ΠΟΠΘ 

8118 ἐθιηρογαύανθ, ογάϊπανία (1). 

Ἰοπβίἀθγαπᾶο ἱ ραββαρρὶ 4811᾿ δοϊᾶο τηϑία- ἃ] ρίγο-, 8Π᾿ ογίο- [Ὀβέουϊοο : 

Ὁ ΟΗ ΤΩΙ 
ΟΡΖΟ ΡΟΝ ΟΡΕΟΗ 

Η ς Η ΟΗ 
Δ ΩΣ ΟΑσΗΝ Ἐπ ΟΕ ΘΗ͂ΡΕΣ θυνβνῦς ἐν ' 

Ἢ οΡΊ Η ,“Ὁη ᾽ 
ὌΡ ΝΗ ΟΡΕΟΗ ᾿ 

᾿ ἌΘΟΗ ὋΗ ΟΗ 

51 ὃ ἀπρι αύο ὁ ἀϊβοιββο 56. 48] τηθίδ- δὶ ρούθβϑϑ [ουτπᾶγθ ρυΐτηδ ἀ61] δοϊᾶο ρἱνοΐοβίο- 

τἶθο, ὁ ῥἰαὐδοβίο ἀϊγοδθαμηθηῦο ἀ611᾽ δοῖάο οὐ οϊοϑίουϊοο. 

Γ Ῥυίπια ἱροῦθϑὶ γα βοβύθπαϊα ἄἀὰ Βεπσήιισθ, ΤΉΟΜΒΕΝ 6 γθοθηξθιηθηΐθ ἀα Τὰ- 

ΝΑΤΑΝ; ἰὰ βθοοηᾶδ ἴπνθοθ ἄα ΘΠΛΉΛΝ, ΒΆΒΑΤΙΒΗ, ΒΕΒΤΗΪΠΟΥ 6 Ανθηῇ. Θυθϑῦ οββο- 

γΆΡΌΠΟ ΟΠ6 ἴὰ νοϊοοϊὰ αἱ ὑγαβίογ δ ζίοπθ ἀ61] δοίᾷο τηθία ἴῃ οὐΐο ὃ τηϑρρΊουΘ ἀ6118 

γϑ]οοϊ ὰ αἱ ὑπαβίουππδΖίοπ 46] ρίγο ἴῃ οὔὔο, 6 Θοποαθθρο ομ6. 1᾽δοῖάο τηϑύϑ 51 ὕγδβ- 

ἔονπια, ρυΪ πο ρα! πηθηΐθ ἴῃ οΥὔο, 6 5010 ἴῃ τηϊπίπηᾶ ρϑρῦθ ραβδϑ 8110 βύαθο αἱ δοῖάο ρῖτος- ἱ 

ξοβέουϊοο. Θαθϑῦα ὁοποΙ αβίοπθ ρουὺ ΒΡ ΌΡ6. σοπίτανία, ἃ απϑηΐο ἀυνίθηθ 6} 501100 

6110 τϑαχίοηϊ ἴῃ ΟἿ] 581 ῬΌΒΒΟΠΟ ἰουΊπαγ6. ΡΙΟΔοὐ ἱπίονιηθαϊ, 6 ὑθπθημᾶο οοπίο 419]10 

Τ]ΟΘΡΟΠ 6. αἰδππο αὶ ΤΑΝΑΤΑΕ, 51] ἀονυθῦθο τἰύθηθυθ ΟΠ. 6 1᾿ Δοϊᾶο τηθϑῦδ 51 ὕγδβίουυη ῬυΙτηδ 

8. ἀϊγουθατηθηῦθ ἴῃ οἱ Ροϊοβίονίοο, 11 6. ποὰ ὃ ροὶ 46] ὑαθθο ϑβοῖαθο Πθρρι 6 8116 

ΘΒΡΟΡίθηχθ αἱ ΒΒΕΥΠΗΠΟΤ 6 Ανρεΐ, ἃ Ῥγοροβίθο ἅ6110 απ8}} ὃ Ὀ6η6. Τ]ΟΟΡ δ Ρ6. 6119, Ἷ 

ΒΘΟΟΠΑΟ ρο]Ϊ οὐπᾶϊ αἱ ΜΟΝΤΕΜΑΚΤΙΝΙ 1 δοίο πιοία οβίουϊοο δἱ ἰάναύα τηοϊῦο ρῥἱὰ ᾿ἰοπία- ἣ 

Τηθηβθ ἀ9]] δοῖάο ρἱγοίοβίοσγϊοο. 

Θιοδίθ δοπβὶ ἀουαζίομὶ ομίμαο 6. ΠᾶππῸ Ρ61 ποὶ οἵἃ πη οΥΘΠαἰββίπιδ πηρογίϑηζδ, 

ἴῃ ἀαθηῦο, οἱ ἕδππο ἀπρίθαυθ ρθι πὶ τηοτηθηῦο 6Π6 Τ᾿ ζίοπθ δη  οοαρι!απῦθ ἀ0] πιοίδ- Ἷ 

ἔοβίαθο ποὺ ἀϊροπᾶα ἄδ οββϑο, πιὰ 44] ρίγοίοβίαθο δοῖᾷο ἴπ σαὶ οἱ ὑγδϑίογπι!; θα 1] 

ἀαθθῖο βυθοῦ ὑδηῦο ρὲ σἰαδυϊβοαθο, ρϑυομὸ νϑάγθπιο ἴῃ ἈΡΡΙΘΒΒῸ ὁ16. ἃ ῬΓΟΔΌΡΡΘ 

Ἰμοοδρ Δ Π10ὰ, 46] ΒΒΠΡΊΙΘ 50Π0Ὸ 58 Ποίθηυ! 49116 φαδηυὰ αἱ ρἱγοϊοβίαθο δββαὶ θἱϊι Ῥἱο- 

6016. ἀϊ 6110 ὁῃ8 ρούγθθθθιο ἐογιπαγϑὶ 8110 ἀοβὶ δηθοαρι!δηῦ τηϊηΐπιθ Βα βοἰθη 

αἱ πηρραϊοβίαϊο. Οοηνίοπο ροτὺ τἰοογάαιο (ΒΑΒΑΤΙΒΕ) οἦθ 8118. ἐθπηρθραύαγο, οΡ αἰ πανίδ 
Ὶ 

9 Ι 

(1) βαβαάτιβα Ῥ., βίω" ἴᾳ υἱξοδϑο ὁ ἐγαηϑ ον ηναξίονι ὁ Τ᾿ αοἰᾶο ηιόξα)οϑρ]ονγίιιο, “ Οοταρῦ. τϑμᾶ.,, 108, 

(1889), Ῥαᾶρρ. 788 οὐ 804. -- “Απα. ἄθ Ομίμαῖθ οὖ ἀθ Ῥῃηγβίαμθ :, [6], 18 (1889), ραᾷρ. 409. -- ΒεΕκ- ἱ 

τηΐσον οὐ Ανυπή, δον» 67,65. 51" Τ᾿ αοἴᾶο ρ]ιοβρ)ονίφιο, “ Απη. 8. Ομῖιη. οὐ ἀθ ῬΏγ8. , [1], 711, (1897)» Ἷ 

Ῥᾶρρ. 184.217. --- ΤΑνλτλα 5., Ζη" Κορηέμίς ἄον ΜΟΙ αρΠοβρ]ονϑάνη"οι, “ Ομοια. Οθαίγ.- Β]. .» 1898, 

ΒΑ. ΤΠ, 8. 257. -- Μοχτεμαβτινι Ο. δα Εατοι {., ϑεμαλ ϑμρὶὶ αοἰάϊ ἀεί γοθίογο, Νοῖω 1", Κϊοοϊἑὰ αὶ 

Ἰάραϊαφίονιο ἀοῖ! αοἱᾶο πιοίαζοοζογῖοο, “ Θαδα. ομῖπι. ἰδα]..,, 1901, ρατίθ 1, ραρ΄. 894. Νοία 25, γεϊοοϊίὰ ἀλ ἷ 

Ἰάἀγαξαφίονιο ἀοι  αοἰᾶο ρἱγοΓοογονίοο, Τνὶ, 1902, ραγίθ 1, ραρ. 881-888. 



᾿ 
᾿ 

ἱ 

296 1ῚΟῚ ΒΑΒΒΑΤΑΝῚ 24 

16. βοϊαχίοηί 4611 βοῖο τηϑὐδίοβίουϊοο δὶ αἰθοσᾶπο τποῖδο ᾿ϑηαπιθηῦθ, ὑϑηΐο οἾ10, ρΡββᾶπᾶο 

ἄδ 619 ἃ 199, ἃ 09 Ο, 1ὰ ὑγδβέογπιαζίοπθ ἀθοιθϑοθ ἴῃ τϑρομθ ἀϊ 800, 10,1; 6.6 1᾽81- 

ἰοταζίοπθ ἀννίοπο ὑβπίο ρλ ᾿θηύα, ααδηῦο ρἱϊ ὃ ἀϊαϊα 1ὰ Βοϊαχίομθ, 6. ο[16 6118 80- 

᾿, ἰὼ ὑγαβίογιηδζίομθ ὃ μ011ἃ ἃ 05, ἃ ΠΟ 16 Ἰασίοπθ πϑυύν!σζαῦα, οβϑυθιηθηϊθ οοὴ Ρούδβ 

ἄορο ρἷϊι ἀἱ ἀπθ πιοϑὶ, ϑὰ ἃ 489,5. ὃ ἃποορδ τηϊη] πη. ΒΘ απθϑίο ΘΌΡΙ ουγα ΒΘΙΏΡΓΘ 

ΑἸ φυϑρῶγαιθ βοϊαχίοπί αἰ Παϊῦθ. 6 πθαῦγθ, 5010 ἃ] τπομιθηῦο αἱ δάορθΓα 116, Θβρουπηθηὐαί 

811ὰ δοιαροιαῦαρα, διη θηῦθ, σομ αἰ ζίοηὶ ἴπ οὐ, Ρ61 ἴὰ ἀπραΐα ὈΓΘΥ͂Θ 4611 Θβρϑυῖθηζ, ἰὰ 

τραβίουτμδζίοπθ 4611 ϑοῖάο πιϑῦμ οβίονίοο, ΔΙ πη θη0 Π6116 ΒΟ] ασίοπὶ ἀθατιο56, ὃ θΡαὑοατηθηΐο 

π0}18. Νὸ ρᾶγθ ροβϑᾶ Θββθ16 1Π01{0 τηδροῖονθ ἃ σοπύαθνο 46] βϑηριθ, ροϊο δ, 80. Θοϑὶ 

[ο586, 6. 86. Τ᾿ ἱποοθρι]Ὀ}Π1ὰ ἀϊροπάθαβο ἀδ ρἰτοϊοβέαο 619 5] [ουτηΐ, ἀον θη η1ο 50}- 

ῬΟΡΙΘ 610 11 βϑῆριιθ ρΡΟνΟΟΙΪ ἀπὸ ὑγδβ ΟΡ δ Ζίομθ απ 5] Ἰδυδηΐϑηθε, βὶ ὁΠ6. 5] ρυοάποδ 

ϑοῖᾶο ρἰγοίοβίουϊοο ἰπ απδηὐ θὰ, σα βοίοηῦθ ῬεΪπηδ. 6116. ὁοιπραῖδ, 18 ΘΟ Ρ ] ΖΙΟΠΘ, Ῥοϊομῃὸ 

ἀπᾶ νοϊέα ἀννοπαῦα, 11] πιοίαϊοβίανο οα 1] ρἱγοϊοθίαθο ποὴ ἴὰ βού θοουο ἴϑγθ τοϑύροοθ- 

ἄδγθ; ἀονυθιημηο ΒΌΡΡΟΡΓΟ οἰ0, ἃ ἀἰογθηζα ἀϊ οἷὸ 6Π 6. ἀννίθπθ Π0]]1᾿ οατιδ, [δ ὑγαβίου- 

τηδσίοπο 5' ιγοϑίϊ οομηρὶϑῥδιηθηΐο 84 ἀοϊᾶο ρἷγο- 8. πὸη ῥγοοθᾶδ, ἴῃ πῃ ΤΠ πιθηΐο 

βαροθθδῖνο, ἥπο δα δοῖδο οτῦο-  ϑίουϊθο, π6] απ8] ὁα50 16 ἄοβὶ αἱ δοῖάο τηθίᾶ-, 5. ΠοΙ θαι 

ἃ Ῥτοάσνγο ἱποοδρα!α ὈΠΠ0δν πο ΡΟ ΟΡ ΘΟ ΡΠ Ὀαβύατο. 

ΑΡρίδπιο νἱϑῦο ἰηξαῦοϊ, ομθ τηθπύτθ θαβθύδμο οἷνοα ρὴ.-πιο]. 0,00952 αἱ πιοίαοβίαϊο 

βοῖοο ρον Πῦρο αἱ βδπριιθ, ΟΘΘΟΓΡΌΠΟ ἴῃν 606 57.-1η0]. 0,07ὅ ἀϊ οὐνξοξοβέαθο Ὀἰβοαϊοο (1); 

ον ΘΙΉΠΊΟ ΒΌΡΡΟΙΙΟ πη ἤπθ ὁπ 46] τηρίαϊοβέαϊο βοάϊοο ἃρϑίππἪο ἃ] βϑηρτιθ 5] ἐγαβέου.- 

τηδ556. ἴῃ ρἱγοίοβίαθο ϑοίαο 

»» ΟΝ ΟΝ 
ΟΡΖΟο Ἢ ΟΡζΟΗ 

εἰ δε κα: Ξ ας. 
Ϊ 

ορτῦ χὰ ΟΡΖΟΗ 
ΧΟΝ8 ΟΝ 

8010 1ὰ αυϑηὐ δ, σὐρουθαμηθηῦθ πθοθϑθαγῖδ ἃ ῬΙΟαστΘ 1᾿1ποοδ ρα] Δ} ὰ ; 6Π6. 56. 18 ὑνδβ- 

ἐουτηδζίομθ ἴοϑϑθ οομηρίϑίδ, ἃ τἰρυϑυϊπανθ ἴὰ ὁοδρα Δ Ὀ]]Π10ὰ ΘΟΠνΘΡΡΘΌ)6. ΔΡΡΊΠΠΡΘΙΘ 

αυδηθ θὰ αἱ οΔ] οἷο τηοῖῦο τηδρρίουὶ αἱ ἀ116110. ο0 ΔΌΡΙιη0 υἰβῦο θϑβθρὸ 5 ἘΠ θηθ ΡΘ᾽ 

1 ϑϑθριθ ὑγαύναῦο 601 τηθὐθοσίαθο, 6 ἴὰ αἰ θυθησδ βαρ Θ Ὁ 6 ρθαβύϑηζδ, σροββδ, ἀδ ΠῸῚ 

Ῥούογβὶ ΘοποπάθγΓ6. 600 ΘΡΓΟΓῚ ΒρΘυΠηΘηἴΆ}1. Πη Ὁ] 481] Θβρουίθησα 195 δ] σϑᾶάθ οἢ ἃ 

τἰρτγιβυϊπορ [ἃ οοδρι 10, Π6] βϑηριθ ὑγαύδαῦο 00] πηούδοδίαθο οΟοοῦΡΘ. ΔΡοΊ ΠΡ ΘΥΘ 

ἰαηΐο οα]οῖο, ὁΠ6, ἰπ πιρᾶϊα, ρον 100 ρ. αἱ τηθίαξοθέαίο σουτθρομάν ἃ ρ. 29 αἱ 

ΟΔΟῚΣ (2); ὁ εἰρυϊϑυπανθ ἴηνθοθ ’ὰ οοδΡ ΡΠ ἂν Π6] βϑηρθ ὑγραύψαθο 901] ρἱγοΐοβίαθο 

(1) Αρρίπηραϑὶ Ροὶ ὁΠ6 5ἱ ρυοδαγγθορ6. πο 46] ἔοϑίαθο ὈΪ-, πιὰ ἀ6] ἔοβίαθο τηοηο-ϑοάϊοο, [ἃ οἷ 

ϑιφίομθ ηὐοοδρι! δύο ἄθνο 

(2) 

6Υ6. δϑϑαὶ τηθ πὸ ᾿ἰπέθηϑβϑ. 

Ἐβρβαιανσα 18. ῴἼῴρΨΜοίαοβίαίο βοάϊοο 
: βεδεθ ἐμεῖς βηῤρίριε, Δ} ἀσσϊαπίο ' ΟΔΟΙΣ ρὸὺ 100 γανθὶ 

ϑαρρΊο ] ἴῃ 91. Ι ἴῃ Κ΄. αἱ παοὐαϊοβίαθο βοάϊοο 

4 | 0,08042 0,010 27 
ὅ 0,04856 ' 0,014 39 28 5 τηραϊὰ 

ὃ ] Ο.07984 0.094 89 ἡ 
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Θοῖάο ΘΟοονΓΌΠΟ ρ. 66 ἴῃ πιϑᾶϊα (1) αἱ ΟΔΟΙΣ μοῦ ορῃΐ 100. Ρ. αἱ ρἱνοϊοβίαίο; 6. 8] 

ΠΟΝ οἢ6. 56 ἴὰ ἐγαβϑίουιηδχίοπθ 48 τηϑύθϊοβέαϊο βοάϊοο ἃ ρἱ"οξοβέανο δοίάο αἱ βοάϊο ἔοϑϑϑ 

οομηρΙοα, ρ. 100. ἃ] πιϑὐαϊοσίαθο ον ἰβροπάοπο ἃ Ρ. 109. οἷγοῦ αἱ ρἱνοοβίαθο, 6 ρϑγοϊὸ 

ἃ Τἰρυϊβυϊπανθ 16. οοδΡ Δ Πὰς ΟΟΘΟΥΤΘΡΘΌΡΘΙΟ ποη οἷὰ 29. Ρ. αἱ Οδ01]5, ὁοτὰθ ὃ ἰηΐϑθ 

ῬΘΡ 11 τηϑίαἰοβίαϊο ; τηϑι απαϑὶ 72 Ρ. (2). 

Θαθοῦθ οοηβι ἀθγαζίοηὶ ρϑυὺ ΠῸῚ ΘΔΓΘΌΡΘΙΟ ἃ ΠΟΘΌΡα ΒΕ. ΠΟΙ θη] δια Δ]]ΟηδδΠᾶγΘ ΟΡ 

ἀαθθῖο, βρϑοϊαιπιθηὺθ αἱ ἐγοιύθ ἃ] ἕαδέο ὁ 1 δοῖάο τηθίαϊοβίουϊοο ΠΡΘΡο ἀὰ ἀπα τθᾶ- 

χίοπθ ργθοϊρι απο σαν αὐ ον δύϊοα 90110 τηδύθυϊθ ΔΙ θυ πο αὶ, ργθοϊρί[αῖο ὁΠ6. ὃ βύβίο 

Ῥαταροπαῦο Ὁ116 παοϊοίπο (8). Νὰ ΡῬῸ πιθΖζο Αἱ ἡθϑῦο βῦθββο ρυθοίριθαῦο, ο}6 Ῥϑῦὸ Ὡ0ἢ 

δὶ οὐδίθηθ οοἱ τη οθίαυϊ ἃ] δ αἱ, πὸ ρούαθο ἃΠοπὐαπα ΓΘ. 60 5ἰθαγθζΖδι ΟΡῊΪ ἀαὈΡΙο. 

ἘΣ ποῖο ὁπ 1᾿δοῖᾷο τηϑὑαϊοβίονιοο ΠρθΡο, αροϊαπῦο 811 ΔΙ] απιΐμα, ἀ᾽ονο, οα ἃ] βῖθγο αἱ 

βδηριο, νἱ ἀϑυθγπηῖηδ, ἀπδὶ ρτϑοϊρ αχίομθ ΔΡθοπάδηῦθ ὁΠ6 5θῦνθ ἃ ὀδρδὐ θυ Ζζαῦο 1 δοῖαο 

τηθύδοβίουϊοο. 

[μὰ δῴοδϑα γθαζίομθ 51 οὐδίθμθ ρᾷγθ. ααδπᾶο Ἀ}1᾿ ΔΙ απ 5] ἀρϑίθηρε, 46] τηθίδΐο- 

ἴοο, τηϑηὐι9 ΔΙ θαυμα ηἃ, τϑβία Ππηρὶᾶδ θα βέαθο βοάΐοο, 6 ροὶ δὶ δοί 1 Π0Π1 ὁοη 8οῖο ἃ06 

ἴῃ ρρθβθηζα 46] πιοίαοβίαθο ἄδ 5010, δᾶ ἴῃ ρυθβθηζὰ 4611 δοῖᾷο ἃοθῦϊοο βᾳ ΓΘ δ 5010. 

ΠῚ φἰτοξοβίανο βοάϊοο ἰπγϑοθ, 6 Πθρριιγθ ἢ] ρἰτοίοδίαθο δοῖάο, πομ ἄδηπο πὸ ἀδ 50]1, πὸ 

Θ0η. δοίᾶο δοθίϊοο ἃΙσαη ρυθοϊρι ὑαῦο 0011 ΔΙ τη Ϊη8. 

856. αυϊπαϊ! ἃ αποδίδ 51 ἀσρίπηρθ 46] τηϑίαϊοβίαθο, ἤποῖιὸ τϑϑύδ ᾿πα] θγαῦο, Τ᾽ ]Ρὰ- 

τηΐπδι ρυθοϊριὑθυὰν δοί 4! ἤοαπᾶο; ααδπᾶο ἰπνθοθ εἰ Δ] ουΆθ88, 6. Ῥᾶβϑδϑϑθ 8110 βύαὐο αἱ 

Ρἰτοίοβίανο, οὐ ἀρρίαηδα ἀ61] ϑοῖο ΠῸΠ 51 [ὈΡΠΠΘΓΘΌΡΘ. δ] οι ργθοϊρι αῖο. 

ἘβΡεπιανΖα ΧΙ". 

Α οπιϑ 20 Δ᾽ πᾶ βοϊαχίομθ ἅ᾽ ἃ απιπα ἄονο, ργθραγϑία ὁ0π ἀπ ΟἰΐδΡΟ, ϑραύθψαϊο ὁ 

8 Ρ. ἀδδοαπα 6 ααϊπαϊ ἈΠ] ταΐο, ἀρρίππροο οπηῦ 1 4611 501108. ΒΟ] ίοπ αἱ τηθῥαβοϑίαθο : 5ὶ δ ΊΠΠΡΘ 

φοβὶ ἃ] Ἰϊψαίᾷο δἰ θαχπΐποβο τηθϑαοβίαθο ἵπ ταρίοπο 0] 0,1214 ").. Βίαπᾶο μοὶ 1] Πατῖο 8118 ἔθτη- 

() 

Ι Ι Ι 
ἘΒΡΕΚΒΙΈΝΖΑ 2) Ῥιτοίοδίαϊο δοῖάο, ΟΔΟῚΣ ἀρρίαὐξο ΟΔΟ]Σ ρον 100 ραν 

Ῥυθβθηΐθ π6] βδρρίο 
ϑαρσρσίο ] ἴῃ ΟἹ. ἴῃ σ1. αἱ ρἰτοξοβέαθο δοῖάοὸ 

- ἴνθὲ [3 τῦσσα ἐξ τοὺ ὡς ΔΕ ὀἐεεσθυᾷ ᾿ δέξο τα 

Π ᾿ 0,083836 60 
: ] ΡῈ ] ὃ ι τηρᾶϊα 66 

10 0,05004 66 

(2) ΦΝΑΡΟϑ -Ἐ ΗὌ -ῷ ΝΗ ΡΤ 

2. Χ 102 -Ὁ 18 τα 392 
ϑδ 0 δ ζ, Ο μόω 

σ0 4 108,8 

᾿ϑιδϑοσ θθσε. ἐπ᾿ 
πατ ΤῚ - 11,8. 

(38) Ταππππμανν ἴω, [7οδ ον" ἄα5 Νιιοίοἵνι ον ΠΡ τρια Ἰεϊδνιδεέϊ οι 1) αν δἐοϊ Πιγ οἵγι658. ΝΜ τιοἰ οἴνι8. αὐι8 Εἰιροὶδ 

μα Μοίαρ]οϑρΠογδαν0, " Βου. ἄθν ἀθαύβομ. οἴιθπι. (10561]..,, Βᾶ. 97 (1888), 
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Ρογδίατα διη ἰθηΐθ, οσηὶ ἐδηῦο πὸ ῬΥΘΙΘνο τἀπὸ Ρίοθοϊα ἀπαηἐ ὰ, σα] ἀρρίαπρο ἀἰθθηθ βοσοὶθ Αἰ 

ΒΘΙΏΡΙΘ, ὉΠΟΠΟ ἅπιθ 6 ρἱὰ ρἱογηὶ ἄορο, 11 Ἰίατιιᾶο βθρυίδαγα ἃ ἄδγθ ῥγθοὶ- δοίᾷο δοθϑίϊοο ἀἰ]πϊΐο; 

Ρἰναύο δθοπᾶδηξθ οοη δοῖᾶο δοθίϊοο (1). 

ΕΒΡΒΕΙΕΝ ΖΑ ΧΚγυ, 

ὕδπο ἢ. ἀϊ Οπρν. 16. Ῥυθπᾶο βαησιιθ 481} ἀγίθυϊα ἔθιθοσα] ἀθβίσα, 6 8 ἃϊ 6580. βρθυϊταθηῦο 

ἃΪ οοπίγοπίο Τ᾿ ἀσίοπο 6] τηθίαξοβίαξο βοᾶϊοο, 6] ρἱγοίοβίαίο 6 ἅ6] ριγοϊοβέαθο δοῖᾶο αἱ βοᾶϊο. 

πιβᾶ πο 501] χῖομὶ Θααϊγ]θη  α1: 

τηθίαίοβίαϊο βοᾶϊοο ἃ] 2,428 0 

ΡΎ. 160]. ρὸν Ἰιύγο 0,298 

Ρἰγοίοβίανο βοάϊοο οὐ βυδ! Πσσαῦο ἃ] ὅ,00 “7, 

ΡΎ.-τη01. ΡῈ. Ἰἰύσο 0,12 

Ῥγοίοϑίαίο δοῖᾶο αἱ βοᾶϊο (δηϊαγο) ἃ] 2,78 δ}. 

ΟὙ.-Ἰ20]. ρῬοὺ Πἰἰσο 0,12 

] Ι Ϊ Ι 
Ἱ ᾿ ] ᾿ ᾿Ριποξοβίαίο 

Ν. ϑαπριθ Μαοίαϊοσίαίο ν᾿ ϑδπραθ Ριγοϊοβίαο Ν ϑαηρτιθ δοϊᾶο 

ἴπ ὁταϑ 7 ἠπ απ Ι ἴῃ οοδ ᾿ ἰπ οἵμδ Ι ἰπ οοῦ 3 ἴῃ οχῦ 
| ] ] ] 

᾿ ] ] ' 
| Δ: ΞΕΙ δ ἐΕν κε τε δε ἐπ δῦ 0,44 10 ἢ: τμρ απο νι 
Ι Ἵ 20 0,8 ΤᾺ ΣῈ 20 0,8 ἹΣΙΩ.] 20 Ι 0,8 
] Ὁ 20 1.0 ΦΟΉΨΕΝ αομανη τε --ἰ Ἐν πε σα ε ΕΣ ἐς τι πλτ τις 

᾿ 8 20 4:5 Θ1.] 20 ΤΩΝ 19 0 1.2 

' 4 ἡρταίθο πο, ἘΦ ὑκμντοι νοῦ ὑ μῖος, μπῇ ἐδ. ΟΝ (ὅτ. 2. 
Ι ὄ 20 { ΠΡ 20 1,0 18} 20 1,0 

Ἱ ! 

Μοπίγθ 11 βᾶπρτιθ ΠΟΥΊΠΔ]6 οοδρτ]ὸ ὈΘΠἰβδίπιο ἴῃ ῬΟΘΙΠΪ ταϊπαῦϊ, ὑαυ] ατιοϑῦ] οδιηρίοπὶ ἀϊ 

ΒδηρτιΘ ἴΠγ6 068 γθδίαΙὍΠῸ Ρουουναιηθπίθ Πα αἱ αὶ, 1 ρ]οΙ11}1 γΟΒδὶ 8ὶ βὑνδ ΠΟ ΓΌΠΟ 8] Το πο ἅ9] γὰϑο, 

Ἰαβοϊαπᾶο ππ Ῥ]αϑηηδ Ἰθορ υΠθμΐθ ΤΌ560 00] πιθία!οϑίαθο, γοββίθοῖο 601 ρἱγοίοβίαθο, 6 απαϑὶ ἴηΐθ- 

Ι Τϑγηθηΐθ ᾿ποο]οΓῸ 60] ρῥἱγοίοϑίαίο δοᾶο. θορο 24 οὔθ αἱ οββθυναΖίοπθ, Θββ0Π610 Υἰτηδϑὺϊ ὑαύν] 8118 

' ἐϑιιρουαύαγε, ἃ ἰθπῦθ αἱ 160. ΟἉ, 6 8010 11 Ν. 4 π6116 βύπία ἃ 405 ρὸὺ 12. οὔθ, ἀθοδηύαϊ 11 Ὀ] θη 

6 1ο ὀοπεναρσαϊ. Π6] Ἰααϊᾶο Ἰἰτπυρίο οὐδοπαῦο ἀδὶ β'πρῸ}} βαρ ΟἹ ΑἹ βαηρτιθ ὩΘ᾽ ῬΥΘΒΪ ἴπ ργογϑίίθ 

Ι ὌρτΑ] οἶγοα πα ὅ, 6 ἀΠαἰδο]ο οοη '[Ω νοϊαπιθ ἅ᾽ ἀοαπα, ὁπ θ υϑπᾶθυ]ο ἃποοτὰ ῥἱὰ ΠΠπηρ140 6 

ἰγαβρασθηΐθ, Υἱ ὩροΊ αΠδὶ ἃ ΡΟ00 ἃ ΡΟ0Ὸ ὯΠ ΘΡΤΙΆ] ΠΌΠΊΘΡῸ Αἱ σοοοῖθ ἀ᾽ δοῖο δοούϊοο ἀπ] αῖίο (1 δὰ 8). 

Οοβὶ 41 οοπίοπίο ρούθὶ γϑᾶθγο 461160 αἰ Πθυθηχθ θυ! θη βϑίπιθ, ροϊοὸ ταθηῦγθ πϑὶ β58Ρ ΟῚ 6116 60Π- 

ἰθπθύᾶπο Ρρἰτοίοβίανο ἐούγα- ο Ὀ-βοάϊοο 5ἱ ἄγθγα ὑπ ἸΘρ σου βδίπιο ἰη ου Ιἀαπηθηίο, ὁΠ6 αἰτηϊπαῖνα 

605 τ Θ66Θ580 ΑἹ δοῖάο δοϑίϊοο (Ὡπδ] οσδιηθηῦθ ἃ αππδηῦο ΔΥΨΙΘΠΘ 60] 51670 (Δ βϑηριιθ ΠΟΙΊΠΔ18), 

ἷ βαροὶ ἴπγθοθ 616 οοπίθπογαπο 1] πιϑύϑοϑίαθο βοάϊοο ρυθοϊραναπο ὩΡθοπἀϑηἐθιηθηΐθ, οα 11] ρσθ- 

οἰριθαΐο δαιπθηίαγα ἀρρὶαπροπᾶο πποῦθ σοσοῖθ αἱ δοϊᾶο δοθίϊοο. 51 ἀϊτηοβύγανα θυ ἀθηβδίπηα ἃ 

Ργθβθηζα 6] τηθίαϊοδίαθο π61 βαρσίο ὅν, οοπίύθμθηίθ πιθῥαϊοβίαθο βοᾶϊοο ἴῃ υρίοπθ ἅ6] 0,194"; 

ἡ δΓα ὩΠΟΟΙ 56Π510110. Π6] βαροίο 25, οοπύθπθηθθ 5010 μιν. 0,1214 "0; θγὰ ροὶ ον ἄθηθθ Π6] βασρῖο 45, 

Ϊ τἰπιδδίο ἃ 40" ρὲὺ 12 οὔθ, ὁ. δοπύθπογα πιϑίαϊοβίαϊο ἱπ γαρίοπθ ἃϊ συ. 0,179]. 

᾿ (1) Ῥαγνθταὶ 8010 ολ8. 60] ἰθῆιρο ἴὰ τϑαφίομβ ἀϊχαϊηυἶδβθ ἃαᾳυδηῦο αἱ ἰπίθηβιἰὰ. 
ᾧ 
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Ῥορο ααθϑίθ θβρϑυίθηζθ τοϑύα αἰπηοδύγαθο οἢ6 11 τηϑία!οβίαϊο βοάϊσο ἃ οοηὐαξίο 

46116 τηδθθυϊθ δἰ θα ποῖ ἀϊ 6 46] σϑηριιθ, 56. ΒΌΙ566. ὯΠ ῬΓΌΘΘΒΒΟ αἱ Ἰαἀγαίαζίοπθ, οἱὸ 

Ἀν Ίθη6. τπο]0ο Ἰοηἑδιηθηῦθ, 6 6Π6 16] ΒΒΏΡΊΘ, Γ650 ἸπΠοΟδΡῚ18}0116 60] τηθἰδἔοβίαϊο, ϑϑϑύθ 

γΘΙδΙηθηδθ απθδύο 5816, νἱ ρϑυτηδηθ θα ὃ Αἰπιοβίρα 16. 1ὰ σδ Ῥυθβθηῆζα 8Π0Π 6. ἄορο 

Ϊ Τηο]06. οὔθ, δία 8118. ἐθιηροιαύαγα δπι θηΐθ, ὁη6. ἃ 405 0. 

ὮΣ χαϊπαϊ οοτῦο οἷ 11 πηρία οβίανο βοάϊοο ργοάποθ ἱποοδρι] δ 1 ὲν 46] σα μριιθ. ΡΘ. 

βῦθθβο 6 ΠῸΠ Ρ6Γ 1] ρἱγοξοβίαϊο ο116 ἀὰ 6550. 5ϊ ροὐγθΌ} 68. ξουιηδιθ. 

Μὰ τουπαηᾶο ογᾶ 81] ἃζίοπμθ ὁΠ6 1 τηϑύθ βία! Δ]ΟΆ ΠΗ ΠϑΠΠῸ ΘΟρΡΓἃ 1 5811 αἱ οΔ]ΟΪΟ, 

Τ]οογ ἀθυὺ ὁΠ6. αιθϑῦ ἰουιηθπο ρον ἀορρία ἀθοοιηροβί2οηθ τι πηθία οσίαθο οα]οῖοο ἴπβο- 

ἸᾺ 0116, 11 ἀπα16 ροτὸ 5] ν᾽ ἀἰβοῖοβ!θ ρροηύαιηθηῦθ ἴῃ ῬυΘβθηζᾶ αἱ τ ΘΟ66580 αἱ πηρίᾶ- ὲ 

ἰοβίανο (Π)ο56); ἴπ΄ ὑπ ρυΐτηο ὕθπηρο 1] πιούαϊοβίαθο ρυθοῖρίθα. 11 οδ]οῖο ὁ π8. ἔα Ό}}6 ; 

Ἰ᾿οββαίαῦο διμιποηΐθο: ἴῃ ὯΠ ΒΘΟΟΠῸ ἔθηιρο ἰῷ 50] αχίοπθ τϑϑύδ Ππηρί ἃ: τηὰ ΡΘΡὺ ΠῸῚ 

αὰ ρὴλ, οοπιθ ἰπ οοπάϊχίοπὶ οταϊπανίθ, 16 τθδσίοπὶ ρυθο οἰ ὑδη Ὁ] σαν αὐ οΡ βθ!οΠ6. 46] οα]οῖο Ϊ 

ΘΟΡῚΪ οββϑϑίαῦι, ο ΘΔ ΡΟΠ Ϊ Δ] ΘΟ Πηὶ, οα ΔΠ]ουὰ ἱ τηϑὑβ βία! 5] οοιηροῦύϑηο ΘΟ1η6 1 οἷ- 

ὑγαθϊ. Τὰ ααθδῦ αἰ πὰο οα80. ὑπύδο. ροτύα ἃ οὐθᾶθυθ οἷ6, οομηθ ρϑὶ οἰδγαῦϊ, ἴῃ Ῥ Θβθηζᾶ 

Αἱ ἀπ Θο66580 (Ἱ τηθία!οβίανο οἱ ουτηΐηο Π]Ο]6 6016. ροθ0 αἰ ββο δ} τἰβρϑῦθο ἃ] οδ]οῖο, 

6116 Ῥϑγὸ νϑϑύδι ἴῃ βοΓδη Ῥαγύθ ἱπηπη Ὀ]]ΠἸσζαῦο. Ὑ Θάϊαπιο ααϊπαϊ 6116, δα 6] ῬΥΠΠηο0. 6Π6 

ὯΘ] ΒΘοΟηο0 οὁ880, 1 τηρίαϊοβίαθο ργοᾶποθ ὑηὰ βού οηθ αἱ 8] ΟΙΟ-ἰομθ. οΠ6. τοϑύδ 

ἴπθυβθ ὁ 16] ργθοϊρίθαΐο οὔ ἴῃ ἰοπὶ οοπΊρ]οϑϑὶ, νϑάϊϑηηο Οἷ6. ΞΘΙΏΡΡΘ 00] τηοὐδίοσπίαίο 5ἱ 

αἸπηϊηἶθοθ [ὰ οοποθη γᾶ ζίοπθ ὅ6] (δ: ἴοη6, 6 ἄπ οἷὸ δὶ δοιηρυθηᾶθ ρθρομὸ 1] βδηριθ 

ΡΘΒΌΪ Παυϊᾶο 5ἷα ἴῃ Ῥυθϑθησα ατιηδι ἄο86 ρίοοοϊα ὁἢ6. α᾽ττη Θος05850 αἱ τηϑίαοβίαξζο. ΟΟβὶ " 

Τίβροῦϊο δἱ 5811 αἱ οδ]οῖο, 8118 ὁοδρα]αζίομθ 46] βϑηρτιθ, θα 81Π᾿ αχίοπθ ἢβίοϊορῖοα (1), ! 

1] τηρίαβοσίαξο 5] ΘοΙηροῦ δ, ΘΟΠ16 ᾿Π θη 10 ἔγα 1᾿ οββαϊαῦο δὰ 1] οἰναΐο, ροϊοπὸ ἃ. βδοοπᾶξ 

4611 ἅοβθ ἀἰπηϊπαΐβοθ ἴὰ ςοποθηίταχίοπο 46] οδ]οῖο - ἴοπθ ὁ ΡιΘοϊρ᾽ δ πάο]ο, ὁοπιθ ἔα 

1, ΟΟτη6 ἴα 1] οἰὐγαῦο. Τ᾿ οββϑίαΐο, ο ἔουιπαπᾶο ἰοπὶ ΘΟΠΊΡΪΘ: 

ὯΔ] ραπίο Αἰ νἱϑῦα ἰατιπθοοϊορίοο ὃ ααϊηαϊ πηοϊῦο ᾿πύθυθδβαηΐο ἴο βύπαϊο 46] πιθ- 

ῥαίοβίαθο ἴῃ απδηπίο σίονα αβϑαὶ Ῥ6Π6 ἃ οἰ δυγ6 16 αἰ ΌΡθηΖο (πο ἴοηἀδηηθη 81) 6116 ) 

ῬΆββδπο ἔα 1᾿ σίομθ 461] οβϑαϊαΐο 6 46] οἰδγϑίο ᾧὑυβοαῖοο. ' 

Ἐβρεβιενζα ΧΥ]". 

56. 51] ρυθηᾶθ ππὰ βοϊασχίομθ αἱ πιθία!οβίαίο βοᾶϊθο 6 υἱ 81 ἃροίαπρο ἃ ΡΟ00 ἃ Ρ000 46]]8 80- 

Ταχίομθ αϊ οἱουιιτο οα]οῖθο, ὃ [30116. ἀθίθυταϊ παῦθ ἴπ ἢ ῬΥΠΠΟ Ἰποπηθηΐο ἰὰ απδῃξὰ τηδδβίπια αἱ 

ΟΔ]οῖο. 66 ραὸ τϑϑίαυνὶ βοϊοιθα, δὰ ἴπι ἀπ᾿ Βθοοπᾶο τποτηθηΐο 11 ργθοϊρ᾽ϊαῦο τηδβδίπιο ΟΠ. 81 ραὸ 

Οὐὔθπθυθ ὁοη ππογὰ ἀρρίαπία αἱ οα]οἷο (2), Θ 6600 1] τυἰβαϊθαῦο 4] θβρϑυίθῃζθ ζαὐδο ἃ απιθϑίο 50000 : 

1. ΑἸ ὑθπιρουαύασα ἃπιθἰθπΐο αἱ 165 Ο,, 6 ὁΘοη. βοϊαζίομὶ αἱ τηθὑδξοβέαθο βοᾶϊοο οοπίθπθπΐθ, 

ΘΟΙΩΘ 8] .Βο]ϊξο, 11 2,428 5,., 86 αἱ οἰογατο οδ]οῖοο 11,11 Ὁ|0 (ἡ) 10 57 .1π0]. Ῥϑὺ 1110), 51 ΘΌΘ6: 

(1) Βαββασανι Π., ΟἸδγλαίο ὁ ηιοέαξοβζαίο 8οαϊοο, 6θο., 100. οἷξ. ᾿ ; 

(2) Οἷὸ ἀοθθυμαΐπανα οοὰ ἐδηῤαξίνὶ βαοοθδδῖνὶ, Ἀσρὶαπσοπᾶο οα]οῖο ὅπο δα οἰΐθπθυθ ρυθοὶριφαῦο ᾿ 

ἈΡΒοπάδηίο; ]ξνανα 6 βασσίανα 11 Π] γαξο ΡῈ. νϑάθυθ 56 ργθοϊρίζανα ἀποουα 60] οἸογατο αἱ Δ] οῖο. ' 
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᾿ Βοϊασίοπο αἱ ΟΔ0]3 ἀσρίαπύα, 

Ι βοϊυζίοηθ ἢ ἴῃ οπηὅ, Ϊ 

αἱ ἢπο δὰ οἰὔθηθεθ Οοιπρογίατηθηΐο 46] Β] γαῦο 
Ν. ᾿ πηρϑαϊοβίαϊο ἘΡΕΤΡΗΕΨΕ ἩΡῪ ἘΣ δ ΡΎΨοΥ - μ- ἢ 

] βοάϊοο Ε ν ] δ ] 0 παν ἀσρίπηῦα αἱ Ο8]010 
ἴῃ οἵηϑ ἱπίου θ᾽ ἀδυιοιΐο ργθοϊριταῦο 

᾿ Πονίβδπθο | Δρροπάδηΐθ 

1 10 } 8,6 Ρυθοϊριία ΔΡΡοπαδηίθηιθηΐθ. 

2 10 4,8 ἘΖ9 θὰ ργθοϊριθαίο 5θαγ80. 
8: 10 4,8 ] 18,0 ᾿ Ῥὰ τπἰογθιαμηθπίο ΠΙΘνἸββί πιο. 

4 10 ] 4,5 ᾿ 18,5 Πορία Ἰἰπηρῖο. 

ὄ 10 4.2 ] 14,5 ἣ Ρ 
6 10 4,1 ᾿ 16,2 ἢ Ἶ 
ἥ 10 4,2 ΠΕ ΡΒΌΝ, ΓΉΝΝΝ ἣ 
8 10 42 21,5 Ἶ ᾿ 

Τὴ) οἷὸ γϑᾶϊδιπο ομθ ἀϊθοὶ οπιῦ ἅ611ὰ βοϊασίομθ αἱ πηθἐαοβίαθο ρΌββοπο τϑϑύαυθ ΠΠῚΡΙΔΪ 601 

ππᾶ πηι δὰ, τηδβϑίτηδ αἱ οὐ 4,28. αἱ βοϊυισίομθ αἱ οα]οῖο; οβϑία οοη ρου. 0,2428 4 τηθίδ!οβίαίο 

γϑϑίδῃο 56] Ἱ οὶ ἃ] τηδβϑίπηο ον. 0,0469 1 ΟΔ0]", ἀὰ σαὶ ὑπονίδπιο 1] γαρρουΐο 

Π|. Τπ αἰνῶ ρυόγα, ἰαὐύω 811 ὑθιηρθγαύατα αἱ 145 Ο, ἰχογαὶ 11] σταρρουίο ἀϊ ὅ,07. 

1Π. ἘΔ ἴπ ἀπὸ ἰθυσα, [αὐύω 4116 ὑδιιρθιαίαγα αἱ 189 (Ὁ, 6 ὁ0π βοϊαχίοπθ 4] Οδ0]" ἃ] 2 5} 

ΘΌΌΙ ἀπ τἀρροτίο αἱ ὅ,27. 

Πώ ὑαύο απθϑύο 51 τἱοᾶνϑ: 

τηθὑξοβίαθο 
Βδρρονῖο αραττ ᾿ 

ΡΙ Ο]οΓαχΟ οα] οἷο 

το] οοατο αἱ οα]οοϊαῦο ἰτοναΐο 

τηοθίαϊοβίαίο ΟδΟ]Σ 1 1Π ΠῚ 

ὃ 1 4,59 ες ΞΞ - 

514 1 ὅ,08 - τς - 

θ 1 5.51 5,18 ὅ,07 ΣΝ, 

411’ οβρϑγίθηχα 1 5] νϑᾶάθ ἱπο]ῦΡ6. 6116 16. ργθοὶρι ὑδΖίοπθ γᾶ Θοπηρ!οῦδ, ααδπᾶο 8 

ἀἴθοὶ οπιϑ 4611 βοϊαχίοπο αἱ πηϑίϑοβίαθο 51 θύᾶπο ἃρριπηῦ] οτη 18. 46118. βο!αχίομθ αἱ 

οδ]οῖο, οβϑία ρυ. 0,14485. ἃἱ ΟΔ0]2 ρϑὶ' ρὺ. 0,2428 αἱ πηθὐαϊοθίαίο, Θά ἴπ φιθδίο βθοοπᾶο 

Οᾶ80. 1] τδρρογίο αϊνθηύα ΟΡ Ξε 1,68, τηϑηῦρθ 51] Θϑ]θο]α. ΘΓ ,1448 

ΟΣ ἀν 
ΠΣ τ νος ρας τις 1.35 

ὉΣΟ αν Πρ πον ν 

Ταπΐο π6] ΡῬυΐπιο 666. Π6] βθοοπμᾶο οα80 ΔΌίϑιη0 οὐὐθπαθ! ἀθὶ νϑ]οῦ! ἀἢ ρο᾽ ῥἱὰ 

ἢδ551 46] οδϑ]οοϊαΐο (ὅ,117 1ῃ τηϑάϊϑ, ἴπνϑοθ αἱ ὅ,51; 1,08 ἴπνθοθ αἱ 1,88), 6 οἱὸ νϑτο- 

Βα] τηθπύθ αἀἰρθηᾶθ ἅδ᾽ πηρανι δὰ 4611 ΒΟ] αχίοηθ, ο6 ραὺ ῬΓΟΥΘΗΪΓΘ. ὁ 4811. ΡΥ βθηΖϑ 
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αἱ ἐοϑίαθο βοάϊοο πο] ᾿ δοῖάο τιϑύαϊοβίουϊοο ἀϑαΐο (1), ο ἅδ᾽ ἰοῦ πιδΖίομθ αἱ ϑοῖᾶο ρίγοΐο- 

ΒἴΟΓΙοΟ. 6 Τοϑίουίοο π0}] αὐδο ὁΠ6 5] βοϊοβ!ονα 1᾿δοῖάο (Βα θαὐϊ91) 6 51 πϑαῦ! Ζζῶν δ, ΘΟῃ 

βοᾶδ ρ6 οὐὔθπθιθ 18, βοϊπζίομθ 9] τηϑὑδίοβίαθο. Πυΐαθυ!, τηθαῦτθ δάορολρανα 6110. 8ο- 

Τασίοηϊ αἰ πιοϑίαϊοσίαϊο ϑοᾶϊοο 6 ἀϊ οἱουιτο οδ]οῖοο πϑαῦγθ 8116 οαρῦθ 41 [ον 8501, ΠηδΠῸ 

ἴΏΒΠΟ ΟΠ6 5 ἀπάδγα ἀρρίαπροπᾶο 1] οδ]οῖο ἃ] πιθίαϊοβίαϊο, οοπιραγῖνα (οοτηθ ὃ ποίο) 

ἀπᾶ τϑαζίοπθ δοῖάδ, ἀδρρτίπια Π|ον ββδίπιδ, 6 Ῥοὶ θη ϑυϊάθηΐθ [ἢ αἰδίτηο. Πθαζίομθ 

ϑοί4ο, ὁμ6. 5ἱ ἀρραίθδβανα 610 8110 σαν αἱ ὕουῃα8016, πη ΠΟΙ ἃ] πιϑυ]νο]οῦῦο, 6 ρουὸ 

ἄθνϑ ϑββόῦὸ αὐξγϊθαϊθα 811 ργθβθησα ὁ αἱ ππ Ῥἱγοΐοθίανο δοίᾶο, ὁ αϊ ἀπ πποποΐο- 

βέαϊο (2). 

ΑἹ ταρρουῦθϊ ὑτοναιὶ βρϑυϊπηθη αὶ πηθηῦο ροβδίαπηο ααϊπαϊ ἄδτθ ἰϑηΐο Ρἱὰ Πατιοίδ ἴῃ 

ἀαδηΐο, τηθηὐνο ἀἰνθυβίἴσαμο θθη ροοο ἄδ] οδ]οοϊαῦο, ἅποῖθ 4611, αἰ ἔθυθηζα, ὑλρονίδπηο 

τδρίομθ Ἰορίοα ον ἀθηΐθ. Εβδὶ οἱ οοπάποοπο δὰ διηπιθῦνθρθ 08. ἴπ πηᾶὰ ῬΥΪπηδ, ἴμ50 

(ΟΝ ΑΡΟϑ -Ε ΟΔ 015) 11 οα]οῖο τοϑύα βοίοιο; πᾶ ποη 8110 βύαθο αἱ ἴομθ ΠΌΘΙῸ ἴῃ απϑη- 

δὰ οι βοϊομιθθ ρθι ἴὰ οοδραασίοπθ. Τὰ παπᾶ βθοοπᾶδ ἴηβο ἵπνοοο (ΟΝ ΡΟδ -- 80 8015) 

Ὦ οδ]οῖο νίθπϑ ρυθοϊρίμαξο οοβὶ Ῥ6πὸ οἷ 1ἃ ὁοποθη Ζίοπμθ 46] Οδ-οπθ ὃ ἃποονα ἰη- 

ἔθυϊουθ ἃ] 1πηϊδθ ταϊπΐπιο δι οίθηῦθ ρθι ἰἴὰ Θοδρ ]  ΖΙΟΠΘ. 

Γ τἈρρου δὶ πιο] θοοϊατὶ βυδάθουθ! ναυίαπο ρογὺ τπηοὶῦο ἃ ϑθοοπδ (6116 ΘοπαϊΖίοπὶ 

ΒΡΘΙ θη α]1 ἴῃ οαΐ οἱ ροπίδπιο, ΘΟμΟθπ γί ομθ Π]Ο]Θ6Ο] 816. 646118 ΒΟΙΙΖΙΟΙΪ, ΡΓΘΒΘΠΖδ, 

αἱ Δ]0υ] 5811, οοπιθ δὰ ϑβϑϑιιρίο 46] οἱογαγο βοάϊοο, δὰ θθ00 ἃ αυθϑίο ριόροβίῦο 6110 

ΘΒΡΘΙΊΘΏΖΘ τηο]ῦο αϊτηοθύγα νο. 

ἘΒΡΒαιπνα ΧΥ 11". 

Α ἄθδ]1α βοϊασίοπθ αἱ οἱουανο οδ]οῖθο αἱ γαγῖα ΘΟποθη γα Ζίοη6 Δρ᾿ Θ᾽ ΠΙΠΡῸ 8118 ὑθιη) γαὐθισα, 81η- 

Ὀἰθηΐο ἀϊ 189 Οὐ 6118 βοϊαχίοπ ἀΪ τηθἰαϊοβίανο β8οᾶϊοο πο ἃ 66 11 ρυθοϊρί αῦο, 618 ἀδρρυϊμιδ 5ὶ 

ἔουτηδ, 5ἱ υἱἀἰβοίοισα ἱπύθγαμηθπῦθ. Οὐιηθ 81 γϑᾶθ, οοπίοπίαπαο ἱ ἀαὶ υἰπηῖ] π61}1ἃ βοριιθηΐθ ἰδἃ- 

Ὀ6118, 6 Βρθοϊδταθηΐθ 416}}1} ἅ6110. ΘΟ] ΟΠΠΘ ὁ οα ἢ, 60] οὐθβοθῦθ 6118 οοποθη γασίοπθ 46] οδ] οἷο 

᾿ Τη6 
ϑαχηθηίε, 1] γα] 6] γρροῦΐο [ 

Ἧς: 

[οϑίαϊο βοάϊοο 

ΤΌΣΟ ΟΔ]οΙΘΟ " 

ΣΕ Ε ΝΩΝ ΦΈΜΝ ΜΌΝΟΙ ΟΝ ἘΡΡΡΣ 

(1) Βκεβοιυβ, “ Ζοϊβοῃ. ἔ3 ἀπαϊγύ. Ομθια.,, Βᾶ. 11 (1872), 5. 187. ---- ΒΕΦΨΕΝΘΟΒΕ, “ ΖοΙ βομυ! ἢ 

δηα]γῇ. Ομθιι.,, Βα. 96 (1888), 5. 24. 

(2) Ῥον 1ὰ αἰθθϊπαίομο 6116 ναῦῖθ βαπσίομΐ δοϊᾷθ 4661: οί αϊ ταθίδ-, ρῖρο- θᾶ οὐὐο-[οβίουϊοο νϑᾶδβὶ 

ϑάβατσιμε (1. 6.).ὄ ΝΘ] οἄβο ργθβδϑῃΐθ ροὶ ρούγθθθ ργθθβίϑύθυθ π611ὰ βοϊασίομθ 46] οβέαθο βθοοπαδυῖο, 

6Π6 ἴπ ραυύθ ραββᾶ 8110 βύαθο αἱ βοβίαθο ρυϊπιδυῖο ἀπαπαο. 5 ΔΘ ΘΊαΩρΘ 11 οἴοτατο αἱ οα]οῖο. Θαδπαᾶο 

Ἰηΐαξθϊ οἱ ἀρσίαηρο 46] οἵογατο αἱ οα]οῖο ἃ 46] ἔοβίαδο Ὀϊβοάϊοο, ὁοιαραγθ γϑαζίομθ δοῖάα, ἃ] [ουΠ88016 ; 

τῆϑι ποσὶ ἃ] πιϑυ] νἱο]ούνο ρδὺ Τουτιδσίομι αἱ πιὰ ἔοβέαθο ῬΥΪΠΠΥ1Ο ΘΟΠ.0 φτοαούθο βθοομᾶδιϊο αἱ γϑαζίομθ, 

8. ποὴ Ῥ6} ἸΠἰρογαχίοπο αἱ δοῖᾷο οἱουϊανῖοο, οοπη8. 581 ὃ οἸθααίο: 1ὼ τϑαχίομιθ δοῖδα ἀνυθμθ Βθοοπᾶο 

ααρβία θα  ΖΙ 06 : 

ΔΟΔΟΙ3 -ἴ- ΑΝ ΉΡΟ’ --- σαϑ ΡΟ") -"- ΒΝΔΟῚ -Ἐ ΟΔ(Η ΡΟ"), 

ΟΡΡΌΣΘ: 

᾿ 8001} - ΝΑ ΡΟ’ -- ("ΡΟ") -ἰ ΝΟ] -Ὁ ΦΝΔΗΡΟ’; 

Ἰηᾷ ΠΟῚ ΒΘΟΟΠ 0 απθϑϑ᾽ α] τα 

80 801" -Ε ΞὩΝαἮΡΟ’ -Ξ- Οα ΡΟΣ" - 4Ν40] -Ἐ 2Η0], 

686 ὃ βἐαΐα Ῥτοροβύα Ῥϑὺ βρίθραγθ [ἃ ταοοοιπδηδασίοπο ἔα 48116, Ε΄. ΤΠ. ποβύσα αἱ ορθυᾶγθ ἴῃ Ῥγθ- 

βθηα, αἱ ἨΟΊ, ἡπδπᾶο 51 γὰ016 ρυϑραγαγο 46] βοβίαθο Ῥϊοαϊοῖοο ρατίθηᾶο 8] ἐοβέαθο Ὀϊβοαϊοο 8 4] 

Ο]ογαχο οα]οῖοο. 

ϑξκπιξ Π. Τον. 111. " 

) 
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Ααδηὰ, ἴῃ στ. αἱ Ἑαρροσίο 

Βοιαχίοθθ ΗῸ ᾿ Μοναΐοπβαθο Τό ΒΙ8:. 1. Ὁ 01. 0... τως 
αἱ 6401" αν τεΗΤ ἃ ὙΆΡΕΝῚ Παυϊάο π6] ἰοία!]θ ᾿ Ι ΕΞ 

ἴῃ οτηῦ ἐν τόῖτο Οὐ τς Ορττνμολε τ ἴῃ οἵη 6δΤ᾿αυϊάο Μοξαϊοθξαϊο δ ]3 σ] 

] ] ! ! 

ᾳ ὃ Γ χ 6 ] ε ] Π) ἢ 

2 18 9 27,8 ᾿: 2 39.}..4.4..: ἢ  ἘΟ9 4153 0,04 4,78 

2 ΠΘΆΡΕΝ Ἴ 27,7 ΞΘ Πρ  ΒΟΟΣΞΗ 0,04 4,67 ᾿ 410 
Ε 86 1ὅ,4 δδ,4 ΓΙ ΟΣ ΔΕ τοῆ εν 99. 0,08 Θθτα , 

8 72 51,3 1 1)}5 Ι] 0,148 Ὁ) τ οτ 0 58.600 

4 16 16,8 86,8 ΕΠ 8 πὴ ς  πὐ 192} 008 δὅ,10ὴ 5.08 
4 16 16,7 ἜΣ ον ΕΟ σεσ ἩΠΟΥ ΘΗ πθ 0,08 νας" 
6 14 ιν Ὁ πῶ θ}0 460,6 Τρ θ θ,, Ἐπ ΘΑ δϑο 0,12. ὅ,88 - ὅ,38 

8 12 δ ὅ7,7 05 Ὅ0 Ὁ, εήζ,-:0. ἐδ 

Ἐβρθδιμνζα ΧΥ 111", 

Απαϊορδιηθπίθ ἴῃ ἈΠγ6 ῬΥΌΥΘ, Π6116 απ|8}1 ἃ] Ἰαπίάο ἀϊ γϑασίοπθ ἃροίππρονα απδη θὰ Ρτὸ- 

στθββι γαπιθηΐθ ουθβοθηνὶ 1 οἸουτιΓο βοᾶϊοο, 11] ταρρονύο ναυϊαγα ῬῈ1θ τηο ἰβϑίπιο, 6 γαυϊαγα ἃ ποοΥῶ 

561] Οθηηθηῦθ 6011 ὑθηηρογαύτχ. 

Βρουϊπηθηύαπο 60] βαηριθ Δρΐδιμο νἰϑῦο (1) 616. ἃ τἰρνιϑίϊπανο 18. σοδρ] Δ ὈΠΠ ὰ 

46] βαῆρτθ, τηϑηὐθπαῦο ᾿ἰαυϊᾶο 48] πιούθίοδίαθο, οθθοῦΡθ ἃρβίαηρΘΙθ. ραρθ 29 αἱ 

ΟΔΟΙΣ ρὸν ορηῖ 100. Ρ. αἱ τηϑἰαξοβίαϊο ργθβθηΐθ, ὁ οἱὸ ἀὰ ἢ τὰρρονίο ἀϊ 

4816. ποη 5ἱ δοοορᾶβ αἴδθθο οθη πθβϑῦπο ἀθὶ ἄπθ βορτὰ ποίαϊ! (ὕ,17 --- 1,68), 64 ὃ 

Ἰορΐίοο οἢθ οοβὶ βῖϑ, ροϊοηιὸ 26] βϑῃρῖιθ ργθθβϑίβὺθ ΒθΊρΡΘ ἀϑὶ οδ]οῖο ὁΠ6 ἰθρα 1] τρ- 

" 1 

φοτίο; πῖδὶ ἔθηθπᾶο ἃποῖθ οομίο ΑἹ αποβύα οϑιιβα, ἀ᾽ ΟΡΤΟΤῸ ποὶ 68160]1, 51] ΠΆΠΠΟ ΒΘΠΊΡΡΘ 

ἄοὶ νου! τποῖύο ἀἰβοουάδηθ!. Οτὰ βοϊξαμῦο 81 βρίθσα θθπη6 απθδϑύδ ἀἰβοογ ϑηζδ, ΘΟ Π51- 

ἀογϑπᾶο ὁπ6 αιθϑῦ γαρρουθ γαυίαπο ἃ βϑοοημῆβδ 46110. ΘΟΠ αἰ Ζίο μη! ΒρΘυἸπηθη8}1: 9,40 ὃ 

ΠΠ νϑῖοτο οἢ6. Θ550 δββι1η6. ΔΙΠΟΤΟΠὃ 5] βρϑυτηθηῦα 60] βϑηρτιθ 811 ὑθιιροιαύπτ8 8η}- 

Ῥίθηξθ : ρϑν απϑϑῦο γϑῖορο 1ὰ Θομοθη δ χίομθ ἰοηΐοα, 46] οδ]οἷο 8ἱ οἰθνδ Π6] βδηριιθ ἔῃ 

ΒΟΡΓ᾿, 8] ραηίο οὐ θΐοο 4611, οοποθπύγαχίομθ πηϊηΐπιὰ Βαϊ βοϊθηΐθ ρθ} 1ἴὰ οοδρι!δζίομο. 

109 Ρὲγογοδίωξο 8οιεοο. 

Ηο βρουπηθηΐαῦο 1᾿ ἀσίοπο ἄἀθϑὶ ῥ᾽ το βία αἱ βοᾶϊο 5.18 σοδρι]αζίοπθ 61] βδηριιθ 

Ῥοιομὸ απθϑὺϊ πᾶππο, ὁοπιθ ροἷὰ ΔΌίδτηο νἱβύο, ταρρουῦ ΟΠ μηϊοὶ δὐγουυ οοἱ [οβίδθϊ ὁ 

τηοὐμ οβίαυ! 481] ραμπύο 41 νἱβύω βϑηθύϊοο, ὁ ρϑιοπὸ ἤϑηπὸ ὁ0η απθδύϊ, 6 Ρἱδ οΠ6 ὑαύίο 

ὁοἱ τηϑὑθίοϑίαθι, οὶ οαρδυθουὶ Ομ ποῖ οοσηαπί, πλο]ῦο ἰηὐθυοβϑϑηνὶ ῬΘ᾽ ΠΟΙ, γἰβρθύϊο δἱ 

58}1 ΑἹ οδίοῖο. 

Τί δοῖάο ρἰγοίοβίογιοο, ὑούγανθ!θπῦθ, πῶ ἀπ ἑαηχίοηὶ δοῖαθ ἴον] 6 ἅπθ ἀθθ0}1; 1 

ΒΟ] 5811 8] 08 }1η1, ΟΠ πηϊοδιηθηῦθ πϑαῦρ, ἴῃ ΒΟ] ασίοπθ ϑοαποθδ, ἤϑηπὸ τηδ ΓΘΆΖΙΟΠΘ. 8}- 

οδ]πα 8] ὕονπδ 8018, 6. 4116111 δοῖ αϊ πὰ ὑϑαζίοπο δοῖᾶδ Πἰϑνθ; Ρ]1 ΙΓ ΡΙ ΡΟ οϑίαθὶ πϑαύν 

50η0. ἴΠΒ0] 01} Π6]]᾿ δοαιια, 6. 51] ΒΟ] ΟΙΡΌΠΟ 5010 ΠΟΘΡῚΪ ΔΟΙαῚ 6. 07,1) 6)))6),716 17), 1,7) θ006580 

(1) γεαϊ ποία 2 ἃ ρᾶρ. 24. 
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1 ΕΌΝΖΙΟΝΕ ΒΙΟΠΟΟΘΊΟΑ ὈΕῚ, ΟΑΤΟΙΟ 943 

αἀὲ γἱγοξοσζαίο 5οἄϊοο, ἑουταα πο ἀθὶ 58} ἀορρῖ; ὁοβὶ ἃνυίθηθ 60] ρἱγοΐοβίαθο αἱ οϑ]οῖο, 

1] ᾳὰ8]6 ρουὸ τηϑου δ 60] θῖιρο (1). 1 φρἱγοίοβίαυι ᾿πΒο] 0111} 8] βοίοϊθβοηο ΡοΪ ἃποῃθ Υ 

ἴῃ τΠ ΘΟύΘΕ80 46] 5816 τηϑίϑ!!οο, 48] πᾶ]. ἕσσοπο ργθοι δε. 

ΠῚ οἰ γοίοθίανο Αἱ οα]οῖο πουπια]6, ΘΟ ΡΟ, οι) 8] οὐδίθῃθ οοπ 20 8013 ϑὰ ΝϑΡϑοῖ Ἱ 

(Βδου), ὃ Ἰῃβοιαῦ 16 ἴῃ δοαυδ; 1] ρἱγοΐοϑίαθο δοῖᾶο, ΟΔΗ Ρ3ΟΥ, 581] οὐδιθπθ αἀὐδπᾶο 5] ; 

ὑναύδα 1 5816 πϑαΐτο 6011, ααδηθιὰ οα]οοϊαύα, αἱ δοϊᾷο οββα!οο (Ρ8}}) (2). 

ΜΟΙΪΟΪ 5811 πϑαΐνὶ, ἰπβο] 0], 8ὶ βοίοβομο πΠ6] ρἰγοίοβίαθο βοάϊοο; τὴδι. ὃ ἴῃ τηοᾶο 

ΒΡΘΟΙα]6 ἰπίουθδδαπύθ σἱοουάδτο οὐὰ οἷο ἱ ρίγοϊοσίαθ “ ῬΟΒβθρθΌμο πῇ τη00. αἱ οοτη- 

“ φουβαγαὶ βρϑοῖϑ!θ οοἱ τϑᾶρϑην. Δα ϑβθιηρίο, φυαδπᾶο δὶ ἔθ δρῖτϑ 1᾽δο40 βοῆ ἅτῖοο θὰ 

“Ἢ ροϊῆάναίο ἀ᾽ διητηοπίδιοα, Π6116 50] υσίομθ ἀοθὶ ρἰγοϊοβίαθι ὕθυγῖοο 6 τηϑηρϑηοβο, Π6] ἢ 

Ῥἰροΐοσέαθο ἀϊ βοᾶδ, 11 ἔθυτο δᾶ 11 τπϑηρϑηθθθ ΠῸῚ 5070 ργθοίρ᾽ναῦ! Οἢ6. 1η ῬίοοΟΪ8 

ααδηἐςὰ ἴῃ ἰδίαθο ἀϊ βοιέατο.,, (8). 56. ροὶ αἱ οοπίγοηθο δῖ ῬΡοπθ ὑπᾶ ῬίοοοΪα ααϑη- 

θἰδὰ, αἰ οἱονατο οδ]οῖοο ἰῃ δοαθῶ ΒΘΠΊρΡ]106 οὐ ἴῃ Ῥῆθβϑθηζδ αἰἀη ἔογίθ θόθθϑβοὸ αἱ ρῖγο- 

ἑοβίαϊο βοάϊοο, 6 ψαϊηάϊ δἱ Πασϊαϊ Πτηρί αἱ 51 αρθίαπρθ 419] οββαίαῦο δι: ΠΟ η100. ἃ ΟΠ 6 Ἵ 

ἴῃ [ογίθ ϑθϑθββο, τηθηΐγθ δὶ δὰ ἱπίουθιἀδπιθηῦο ἰβύθηθαπθο 6 ἴοσίθ π0}}᾿ δοασδ Ρα 8, Ἢ 

ΤἸπίου δ Δαπιθηΐο ἀννίθπθ θη ἰβϑίτηο Π6] Βθοοηο οδ80. 

Ηο βρουϊπηιθηξαύο αἱ οοηίτοπθο Τ᾿ ἀχίομθ δη οοαρα!δηΐθ 46] ρἱγοἱοβίαθο ὑθυγβοαϊοο 

9. Ἃ6] φἱγοίοβέαθο θἰβοάϊοο (βοϊ 0), ο6 ρυθραγαὶ ἴο βϑύθϑβϑο, 4.6110 48] ἔοβέαθο Ὀἰβοάϊοο, 

9. ἀπθούο 8] Ὀυΐπιο 60] τηϑίοαο Ράυεν (4). 

Ἐβρβαιενσα ΧΙΧΟ. ἢ 

ὕδπο ἢ 41 Οπρυ. 16,400. Ῥηθπᾶο βδπρτιθ 481] γυῖα ἔθου] ; δἄορΘΓῸ 46] ρἱγοϊοβίαθο ἐθίγα- Ἵ 

Βοᾶϊοο απίᾶτο (ΝᾺ ΡΟ -ΞΞ: 266) ἴπ βοϊπισίομθ ᾿[ς 57.-110]. οἶσθα ρθὺ Πΐγο; συ. 8,88. ἴπ 100. ᾿ 

! 

Βδηραθ ᾿ Ῥινοϊοβϑαἑο ρρα ράτς 

Ν. : ᾿ πιθαΐγο Ββ] ο]ορίοα ΟἈΒΕΒΥΑΖΙΟΝΙ ἥ 
1ῃ. ΟἿ“ ἢ ] δι Ἀν ] Ἡ 

ἐπ ὁγὴδ τὶ δ οὐδ} ᾿ 

ἘΠ στ Π Έ τς ἘΞ Θ τ ἐρητοι. ες, ἐξ θα, αρενρμα: Ἵ 

ι 20 | -- ' 10 ᾿ Οοαρτια ἴπ ὅ΄. 
2 20 | 2 ] 8 ) ὶ 

8 20 Δ ΟΡδΙ 6 ᾿ ᾿ 
τ 20 6 4 Βοβύαπο βία! ηθαΐο ΠααΙα]. 
ὅ δῦ ΓΕὐ 8 6) 3 
6 20 ᾿ 10 -- Ι ὴ 

Ϊ ᾿ 
] 

ΩαΘβεϊ βαροὶ αἹ βαπρτιθ Ἀββαμηο πο Ἰοπὐδηηθαΐθ ΘΟ] οΥἶδο Ὅγτιπο Θα ἀβρθίθο αἱ Ἰδθοᾶ, ἰδπΐο ῥ᾽ 

Ἰηδγοαῦο, ψαδπύο ῥἱὰ οοπίθηροπο αἱ ρἰτο[οβίαϊο. 

(1) ϑξυμι, ᾿ροϊοϊοροαϊα αἱ ολιίνυΐοα, γο1]. ΥἹ, Ρὰρ. 615. 

(2) Ῥαπι, Ο.-Ν., “ Βα1]. 806. ομῖτα. 9. [2], 19 (1878), 115-117; [2], 92 (1814), 122-128. 

(8) ϑβυμι, 1οο. οἶδ. 

Ξ (4) Βοϊορ!τοπᾶο ἢ] ρἰτοξοβέαθο ὑθυγαβοάϊοο ἴῃ δοῖάο δοθῦϊθο 6 Ῥγθοϊρίψαπᾶο οοὰ ἀρϑταμδα, δοσαγαύα 

1 8]600]. 
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ἙΒΡΒαιανΖα ΧΧΟ, 

Οδπθ πὶ. αἱ ΟπρΥ. 10,500. Ῥγθπᾶο βδηρτιθ 4411 αὐίογί ἔθυον ἃ]6 ἀθβίσα, 6 5 41 6880. βρθ11- 

ταθηΐο 1 αχίοπϑ 46] ρἱτοίοβίαθο ἀϊ βοᾶϊο, ἀϑαπᾶο ἀπὸ βοϊασίοπθ ᾿ς οὙ.-τη0]. οἶτοα ρον 1000; στ. ὅ,6 5. 

(Νο Ῥ" Ο" -Ἐ 10Η| Ὸ ΞΞ 446). 

| Ω ᾿ Ῥιγοϊοβίαϊο 
᾿ ϑαιραθ ς ἔ ᾿ 

Ν. τ ΝΜ δ ἀρ ΟΝΒΕΚΥΑΖΙΟΝΙ 

ἴπ οἵη 

1 20 --  Οοαρα]α ἴπ ὅ΄. ᾿ 
26] 20 0,2 Γ ΑἹ πιδϑϊπο βαθοθβϑῖνο 51 τογὰ σοδραϊδΐο. 
δ.) 20 ] 0,4 
4 ΠΡ ΒΑΣΣ ἡϑ αδὴ τ 
δ 20 ᾿ 0,8 
6 20 ; 1.0 Ῥιοδίαπο ὑαύϊ ϑὐμ!]ηθηΐθ Ἰίααϊαὶ -- ΟἸΟΡΙ ἀθροβιἑαί! -- 
ΠῚ 20 Ι ἝΝ ῬΙδβηιδ, ᾿ΠΟΟ]ΟΙῸ, ΒΡρΘοΙ δἰσηθηΐθ ποὶ θυ πη. 
ἘΠ Τρ τ ΠῚ 
9 20 ἜὉ 

10 ἀρρτνεθ εν δ᾽ ὅϑ 
Ι 

ῬΟΡο 12 οἵθ δἱ παι 8-10, Θβ5θπ4 ταύ ρου ουϊαπηθπίθ ἸααἹαϊ, ἱποοταϊποῖο δ ἃρο  ΠρΘγΘ 

οσπὶ ᾿), οτὰ ομηῦ 0,2 41 5ο]ασίοπθ ἧ 0 57.-110]. ρον Πύγτο αϊ Οδ0]", ὁ βϑϑυιῖθο ἔπο ἃ 6116 1] βᾶπριθ 

οοδρπιδ. Εοοο 1] τἰβα! αύο ἅ6]]᾽ Θβρθυϊθηζᾶ. 

ΒοΙασίοηθ  ὀϑο]ακίομπο Ρινοΐοβίανο Οδ 61: Ῥὸν 100 ». 

Ν. αἱ ρἱτνοξοϑαίο ] ἀϊ 4015 ] (δῃϊάτο) , ἴῃ σγ. ΑἹ ρἱγοϊξοβίαϊο 

Ι 6401] Ρ. ἴῃ οπλϑ ᾿ ἴῃ ομηῦ ᾿ ἴῃ ΘῪ. 

' 0,01386 0(00440 82 ἘΣ ἡ 0,4 ] 0,4 
ἼῚ| 0,6 ἢ ς ] 0,02004 ] 0,00880 Ι 44 
2: 0,8 ] 1,4 ] Ο,02672 ] ο,01550 δ8 
6 1,0 9 0,038340 ] 0,01990 59) 
τς Ὁ ] ὙΠ ] 0,04008 0,02440 60 
ὉΠ 1,4 9.6 0,04676 0,02880 61΄ ταρᾶϊα 61 
9. 1,6 | 8,0 ] 0,05844 0,03880 Ι 62 

10:5) 1,8 8,4 Ο,Ο6072 0,05770 62) 

ἙΒΡΕΒΙΕΝΖα ΧΧΙ", 

ΟΟ]1Ο 5ἴθϑβο οδῃθ, 6 Θοη θη ρου πθαπιθηΐθ 811ἃ ρυθοθᾶθηθο ἴϑθοϊο ααθϑύα Θϑρθυθηχα, δᾶορθ- 

ταπᾶο ἀπὸ βοϊασίοπθ αἱ ρἰγοίοβίαθο φοϊᾶο ἀϊ βοᾶϊο, ϑαυϊμηο!θοοΐαλθ 60114 ργθοθᾶθηθθ (βοϊασίομθ 

1|ς. 5Υ.-τῶ0}1. οἶγοα ρ6: Πἰτο; ΝεαΐΉ Ρ᾽Ο Ξ-- 222; ρυ, 2,78 ἴῃ 100 οπηδ). 
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| 
ἢ | Ῥιγοξοβίαθο 
ἐτοοηθο τὸ τ σου Ἢ 

Ν. ] ἴῃ οὐδ᾿ Ὡ :3} ΟΒΒΕΒΥΑΖΙΟΝΙ Ι 

] | 8 

] ] 
1 20 -ν Οοαρσαϊα ἰπ ὅ΄, 
ἢ 0,2 Ἐν ἴα Ὅδ, 
ὥς ρρ ἐν ιτο ἐβ κέ να 
4 20 0,6 
ΤΠ ς δ0 0.8 
ὍΦ 20 τὺ ι Ποϑίαπο ὑπύϊ βιαθιταθαύθ Πα αἱ --- ὅδπρτιθ θ6π6 οομβθυναῖο --- Ι 

γι] 20 ΕΣ ΟἿΟΡαΙ ἀθροπβι αν! --- Ρ]αβιηὰ 461 ὑαὐίο ἱποοϊοτο. 1 

δ (20 1,4 ᾿ 
Φοοκαρίι 1,6 [ 

ἰ 10... 0.90 1.8 

ἀέρος ᾿ Ἶ 
Αποορα αὶ, 4 οοπίνοηθο 6 θοπο ρου ηθδιηθηὺθ 81] ΘΒ ρου θηζδι Ρυθοθαθηΐθ, ἄορὸ 

' 12. οὔθ αἱ οββθυνδζίοῃθ αἱ Ν. 8-10 ἀρρίπηρο ορὩ] : οὐδ οῃγῦ 0,2. αἱ 5012. ἦ Β7.-ἸῊ0]. Ἷ 

᾿ Ῥ6: Προ αἱ Δ 013, ἔπο ἃ οἰ 11 βδπριιθ οοδρῃ], Ἐΐοοο 11 τἰβαϊαίο᾽ 4611 ΘΒ ρϑυίθηζϑ. ἱ 

ϑο]αχίοπθ ΒοΙαχίοη 6 ᾿Ριχοϊζοβξαίο Ῥου 100 ρᾶτθ 

αὶ «ΔΩ (ΠΣ ΜΕ ἸῊΣ Ἐρρτον τ αἱ 

Ῥίοϊοβέανο τοῖο ἀϊ δ] Βοῖάο δος στρ Ῥγοϊοβέαύο δοῖᾷο 

ἴπ οπχῦ ἴπ οχηϑ ἴῃ συ. | ΟδΟΙ3 ρασάϊ 

πες εὐεδε: ΟΑΕ ἐ ὲ Ἔξεταν τε ον ἴδ οὶ ὩΣ ᾿ 

᾿ 
8 0,4 ΕΣ 0,01112 0,00222 20 , 

4 0,6 0,8 0,01668 0,00888.. ὅ8 ᾿ 
δ 0.8 10 Ι ο0202994 0.01110 850 Ἷ 
6 1,0 15. περ φθθ᾽ πο τα. θ.9 4. 595 48 ' 
τ ἼΟ 1,8 ᾿π ϑθϑθιν βάτο, Π9θθον, κα δῦ 
8. 1,4 2.4 ( οσο τς ΠΟΥ, ὑδηο, Τρ 
9 τ 9.8 0.04448 008105. ὀ 69 πναδρήρ Ὁ 

10 4 | 8:0 0,05004 Ὁ θθθ ΠΝ ΠΟΘΙ 

Τὰ. αὐθδύθ θβρϑυίθηζθ δἱ νϑᾶθ 608 1] ρἱγοϊοβίαθο αἱ βοάϊο ογαϊηδῖο, 9 4Έ6110 δοῖάο 

Ἰϑῆπο ἃσίοπο ϑηὐοοαρ ]απῦθ ππο]ῦο ἕοτῦθ, ἄρρθμδ ἀἢ Ρο᾽ Ρἷλι ἀοοθηύαδὑδ, ΗΘ] 1] ῬΥΪΤηΟ, 

ὮΙ] χαδ]6 πᾶ τϑαζίοπθ ἃ]68]Π1πϑι Ὁ] δου ΠΆ 8016, ρϑιομὸ ἴῃ ρᾶιῦθ δὶ Ἰάγο!σσθ, οοπὴθ ἱ ὁ8Γ- 

Ῥοπδῦϊ οὰ ἱ βαροηί. 

1ιἃ γθαχίομο 8] 0] ηα 6 ἴὰ ρύθβθηζα αἱ ΟΗ-ίοπθ βρίθραμο ρϑγοπὸ 1] ρἰνοξοβίαθο ὕθ- 

ἐναβοάϊοο ἃ ἀοβὶ ἕογυϊ (Πβρ. ΧΙΧᾺ) δἰ θουὶ ρτοϊοπἀδιηθηῦθ 1] βϑηριιθ, Θ0110 ἔἈΓΘΌΡΘΙῸ 1 

ΘΔ ΡΟΠΔΟΙ θα 1 ΒΒροηὶ ; 6 ὁοπη6 σὰ ΦΌΡΙΔ ΠΟ οσθθρναῦο ἃ ῬΙΟροβιῦο 46] οδύθοπδῖο 580- 

ἄἴοο, 1ὰ. τϑαζίοπθ 8] δ! πο ἅ6 118. βοϊασίοπθ βϑ! πα ὃ οοπαϊζίοηθ οθ ρᾳῦ τηοαϊῆοατθ 

Τ᾿ ασίομθ βαὰ δηθοοδρυδηῦθ. 

Τ)4] βαρρίο Ν. 8. ἅ0110 θβροιΐίθῃηζο ΧΧὺ 6 ΧΧΙ" 5ὶ γϑᾶθ ὁΠ6 ἃ ργοάανυθ ἱποοδρι]α- 

ΠΙᾺ ἴῃ οπαϑ 20 ἀϊ βαπριθ β0πὸ βυϊβοίθηθι ααδηνθν Θααϊ πο! ο]αΡὶ αἱ ρῥἱροΐοβἔανο 

Πραΐτο, οὐ δοῖᾶο, θουΡβρομᾶθπθὶ ἃ οὺ. 0,01386. 49] ρῥυῖτπο, δὰ ἃ ον. 0,01112. ἀ6] 586- 

ὁοηᾶο. Τὴ). οἷὸ 5ἱ υἴοανα ομθ ρϑν 1000 οὁπ|8 αἱ βδῃριαθ ΟΟΟΟΓΡΌΠΟ 90. 0,668 αἱ ῬΙτοῖο- 

βίαθο ἐοὑγαβοάίοο, ΟΡραρο ον. 0,566. ἀϊ ρἱγοξοβέαθο Ὀἰβοάϊοο (Δηϊ τι); ἀϊ Θηὐγ ΠῚ ὶ 

ϑΡ 10]. 0,002ὅ μοι {το αἱ βᾶπριιθ Ρύθυο50. αἱ οδΠ6. 
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Πδ ααθδίθ ϑβρθιυΐθηζθ 81 νϑᾶθ μοὶ, ὁοπηθ σὰ δἰύσω νοϊέδι ἀἰπηοβίγαϊ ρθι 1] οἰϊταΐο 

υυϊβοάϊοο, 6 οἷϊ βοργὰ μὸ ἀϊπηοβύγαθο ρθὺ δ᾽ ΟΡ Ϊ 581, ο16. ἃ ῬΡΌψΟΟδ16 ἃ σοαβι] δ Ζίο 0 

461 ϑϑηριιθ, ὑπαδίαῦο οοπ ρἰτοίοβίαίο ὑθύγα-, ο Ὀἱ-βοάϊθο, οΟΘΌΥΤΘ ΔΘΡΊΠηΡ ΘΙ Ὁ ἅπ8 αυδη- 

ἐὰ αἰ οα]οίο, Ιὰ 4816 οὔθϑθθ ργορογζίοπαύθιηθηῦθ 811ὰ ἀπδηὐὰ 49] ρἱ οἴοϑίαθο οἷθ 

τηαπέθηονε {1 βδπριθ Ἰαθ4ο, δὶ οἰ ἴγα ϑϑϑὶ ϑϑίβῦθ ὯΠ ΤΆΡΡΟΥΡΟ οοβύαηϊο αἱ Ρ. 61 ἀϊ 

ΟΔΟΙΣ ρον 100 Ρ. ἀϊ ρἱγοίοβίαθο πϑαῦγο, 6 ρ. 66 ρον 100 Ρ. ἀϊ ρἰγοξοβέαδο δοῖάο (1). 

56. Ῥϑυῦὸ οϑ]θοϊαπᾶο απθϑῦϊ ταρρουῦϊ δὶ ὑΐθπθ σοπῦο ἃποθθ 4611 αυδηθ ὰ αἱ ο8]010 

ὁπ. φγϑθβίβέδνα ἢβίοἱοσ᾽σαιμθηῦθ 6] ΒΒΠριιθ, 81 σϑϑῦδ ΒΘΙΠΡΓΘ τπο]ῦο 8] ἀϊβούμο ἀ6] 

νΆ ΟΡ οδ]οοϊαῦο ἀἱ 2 8012 ρθ: ΝΩΡϑΟΥ, π6] ἀπ] οᾶθο 8 ΥΓΘΌΡΘΡΟ 89. ἢ. ΑἹ ΟἹΟΡΕΤΟ 

Ρθν 100 ρανίϊ αἱ ρἰγοίοβίαθο.  ταρρουῦϊ βοργαπούα ί, ἃπδ]οραπηθηΐθ ὃ ααδηΐο ΔΌΡ]8Π10 

γίϑίο ρϑὲ ἢ πιϑϑαϊοσίανο, οἱ βύδηπο ἃ τὰρρυύθϑθηΐαρθ βοϊδψαπύο πῶ ΘΟΠ αἰ ΖίΟΠ6. Ρ6 Ϊ8 

αυδ]6 ἴὰ οοποθηξγδζίοηθ ἰοπίοα 46] οδ]οῖο μ6] βᾶπριθ σίθηθ υἰϑίζαύθ, ὑδηῦο οὁΠ6 Ὀδβύδ 

ῬΘΓ ἰὼ οοδρα]δΖίοηθ. 

119 Οὐξγ"αΐο ἐγ δοσέοο. 

Γ᾿ ασίοηθ ϑηὐϊοοαρι!δηῦθ ἀθὶ οἰὐγαῦ!, βθρπαϊαύα ρυΐπηα ἄὰ ΡΕΚΕΡΗΑΕινα, οοηδίδθαϊδ 

θα ἀδαΐϊτυϊδα ροΪ ΡῈῚ γαῖ ϑοορὶ ἀπ αἰθυὶ, ὃ βίαύα. ἀὰ τη 8 ρᾷγθ ϑϑαπηπαΐα (2). 

51 νυἱΐουῖνα 1᾿οἴουθο ἀϑὶ οἰὐγαῦὶ δὰ πὰ ἃ Ζίομθ ἰοτῸ 81 5811 αἱ οδ]οῖο 46] ββῃηρὰθ ; 

τηϑ, ἴὰ οοβϑᾶ ΠΟῚ δρρδιῖνα ομίανα; ὑδηΐο ὃ γΘ1]Ὸ ο΄), ΘΠΘΟΡα ῬΟΟΠΪ ΘΊοΡΙ ἴα, ΑΠτΗῦΒ 

δἰϊουσιανα οἢ6. “ ϑσαηθ ἤγρούποβθ νγδϑίβθιη Ὀ]8 016. μΘ ΒΘΙη 16 Ῥοινοῖν ὀύγ δοῦπθ!θιηθηῦ 

“ ῥγηῖθθ. β1π' 16 τὸ]Θ δηνοοθρι!δηῦ 465 οἰὐναύθα ἄϑηβ 19 βϑῃρ', (3). Ανϑηᾶο ἰἴο ροβύο 

ἃ σοηΐοηῦο 16. ργοργιϑθδ οἢ6 1 οἰδγαῦ! πϑηηο αἱ οβύβοοὶδθ [9 γθδζίοηὶ ρυθοὶ ρ ἐδ] 46] 

581 Αἱ οϑ]οῖο, 6011 ἀΖίομθ ἸοσῸ δηὐϊοοαρυ!δϑηῦθ, οοηἔθυτηδὶ αἀαϑηΐο 51 οὐ οἱ οββθυναίο 

ἀα αἰὐτὶ, οπ6. οἷοὸ 1| οἰδγαῦο ὑγβοάϊοο τη ρϑάϊβοθ [ὰ οοδραϊδχίοπθ 46] βϑηριθ ἰπ αὐϑηΐο 

ρον πηϑ τη! Πα χίοηθ ποὶ 5811 αἱ οδ]οῖο 46] βϑηριθ; τη ροὶ ἀϊπιοβῦσαὶ οἤθ, θοπηθ 1] 

οἰὐταΐο οβύβοοϊα 16 γϑοχίοπὶ ρῬυθοϊριύϑθ! ἀ6] οδ]οῖο, βοϑροπᾶθ ἃ ποῦ 6 ἰὰ ΘΟΒΡ.]ΒΖΊΟΙΘ ἴῃ 

απδηΐο ἰτηρθάϊβοθ ἃ] οϑ]οῖο αἱ ραυίθοίραγο ἃ απθϑύα γΘϑΖίΟηΘ. 

Οοπδίἀουδηᾶο Ροὶ οἢ6 ἴπ απθϑύθ τα Ζίοηὶ ΟΠ ΠΉ10 6. ΘΠ] 1010ῃ}6. 6 ΗΒΙΟ]ΟΡΊΟΠ9 16 γθᾶ- 

σοὶ 461] οϑ]οῖο ἄθγοπο οοπϑί θυ 81 ΘΟΠ1Θ ΓΘΕΖΙΟΠΙ ΟΠ ΟΝ Θ, 50Γ856 11] οοπορίδο 616 1] 

οἰὐγαῦο ρούθϑβϑθ οβύδοο!ανρθ 16 τϑαΖίοηὶ 46] οδ᾽οῖο πηρθάθπαομο ἰὼ Ἰομἰζζαζίομθ. ἘΠῚ ἱπ 

ΥΘΙῸ ΠΟῚ 581 ραὸ τηϊηϊπηδηηθηΐθ αι αν Θ 616, 856. ἴὰ Ῥγθβθηζα 46] οἰὐγαῦο π0] βδηραθ 

Ῥαὸ αἰτηϊπαΐγο 1ἴὰ Θοποθη γαζίομθ 46] Οδπῖοπθ ἤηο δ ᾧῃ ψ8]0ΡῈ Ὀἱὰ Ὀᾶ580 46] τη] 1] ΠΊ0Ὸ 

Βα Ποϊθηῦθ ρ6᾽ ἴὰ γϑαχίομθ θηχίτηδύϊοθ, 41 οοδρι!θΖίοηθ, ἰὼ σοδρ ]ΘΖίοΠ6. βύθθϑϑ πη8ῃ- 

ομουὰ; 6 ρϑυϊπηθηῦθ 586. ραὸ αἰπηϊπαΐγθ 18. ΘΟΠΟΘΗ ἈΖΙΟΠΘ. Π6110 ΒΟ] ΖΙοη1 δοαοθθ ἢπὸ 

81] ἀἰδούνο 6] νϑῖουθ οουυθροπμαθηῦθ 8118. 5010 }01ΠΠ0ὃ 4161] οϑβϑὶαῦο οϑίοῖοο, 1᾿ οββδὶαίο 

Βῦθβϑθο πὸ ἀδγὰ ρῥἱϊ δΙσπη ργθοϊρι αῦο. Τὴ ΘΘΡΘΙΊΘηΖΘ ΤΘΟΘη  Ι5511π|6 πὶ ἔα θὶ τἰϑα]ύδ, οἿ16 

(1) 1 να]ουΐ μὰ θαββὶ οὐξθπανὶ πὶ οαιαρίοηὶ αἱ βδηρσιιθ, οἢ6 οοπῦθηθνδηο ΡΟ00 Ρἰγοξοβέαθο, ἀϊρθῃ- 

ἄοπο ἀ4] οδ]οῖο ὁῃ86 ρυθθβίβῦθνῳ πὶ 58 ηρΡΊ8, Ῥοϊομὸ 6580 γταρργθβθηῦῶ πᾶ, οαδα ἀ᾽ ΥγΌγ6 οομ ϊηθα 6 

οοβύδηθθ; τηᾶ Θἢ6 (οομλ6 ρ]ὲν αἰπηοϑῦγαϊ Ρ6. 11 οἰύγαϊο) 5] ἔδν βθηύτθ ρμἱὴὺ ἄονθ ὃ Ῥοῦο οἰδγαῦο, τθμ0 

ἄονθ ἃ τηο]ίο. 

(2) ϑαββάτανι ἴ.., Οαϊοίο ὁ οἱξγ"αίο ἐγ δοάΐοο ποῖα οοαρσιαφίοηο, 66ο., 1. Ο. --- 1ρ., 1.6 οαϊοὐνγη- ἴον, ἄανι8 

ἴα οοαριιαίίοη, ἄϊ, βϑαη, “ Οοταρὺ, τοπᾶ. πορᾷ. ἀθ8 βόέδποθβ ἀθ 1ὰ ϑοοϊόθό 46 ὈΪο]ορίθ,, ϑόδποθ ἀπ 

14 7κ1π 1902. 

(8) Απταῦθ Μ,, 26 Τ᾿ αοἰΐοη ἀπεϊοοασιϊαμέο ἄπ οἰἐγαΐο 6 βονάο, " Οοταρῦ. τθηᾶ. μορά., 666, ,, βόδῃιοθ 

ἅα 10 χιαὶ 1902. 
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ἨΘ118. 5ο] αζίοηϊ πιϊδίθ Αἱ οἰὐγαῦο ὑγίβοάϊΐοο 6 οἴογα το οδ]οῖοο 1] σταᾶο ἀϊ ἰοπίζζαχίοπθ ὃ 

ΠᾺΪΠΟΓΘ αἰ α0160110 οὁ16. ἄονγθῦθ σΟΥ ἸΒΡΟΠ θυ 6 811 Θοποθη Ζίομθ 581Π8. 

ΠΙπηοϑύγϑὶ Δ]Π1οτὰ οἢ6 16 οοδρα!αζίομθ ἀθ] ϑϑηριιθ, 6 18 ΥΘϑΖίοπθ ργθοϊρ ἠθηῦθ 6] 

ΘΔ] οἷο 601] οββϑίαῦο διητηποπΐθο γΘηΡΌΠΟ ἱπηρραϊξθ απδπᾶο Ρ6᾽ ορηὶ δίομπο αἱ δ ]οῖο δἱ 

Ἠδηηο ὑγθ ποθ ο 16 αἱ οἰίταῦο, θα δηιηἶδὶ ἴῃ ἤπ6, ΘΟ116 Ὀἢὴ ΡΡΟΡΆΡ116, οΠ6 1] ταρρουῦίο 

ΤΠ ]ΘΟΟΪΓΘ αἱ ἀποὺ ἃ ὑγ6 γϑρργθϑθηΐαθθθ ἘΠῸ βύαθο βρθοίϑ]θ αἱ δα ι γῖο τη] ΘοοΪδγθ, θᾶ 

ἴῃ ααθδίο θοποθίξο βθιηρΓῈ Ρἱλι πιΐ 50πὸ οοπίονιιδθο 6] ΘΟ 80. 46116 ΤΙ ΟΘΓΟΠ6 Ὁ] θυ οὐ]. 

8116 σίοθρομθ ἔαθθθ 8]|Π]1ογα τἰβαϊθα ὁἢ6. ἃ φγοάθσυθ ἱποοθρι Δ} ἴῃ νἱῦρο αἱ 

100 οπιῦ αἱ βδηριιθ δυϑθυῖοβθο αἱ οδηθ 000 βυϊβοίομθι συ. 0,1718 αἱ οἰδναῦο ὑγβοάῖοο 

ΔΗΙάΡΟ; ον, 1.018 ρὸν Πύτο. Τὰ οἷἱὸ δὶ ο8] 0018 Θἢ6 ΘΘΟΟΥΡΟΠΟ ΡῚ..-1η01. 0,0066 Ρον 1Ἰδνο. 

129 “Ἰογ "1 αἰσαζέγ τ. 

ΑἹ τηοᾶο 5011Ὁ0 ὸ ϑρουϊηϑηΐαΐα σοι ραΓα ϊναηιθηῦθ 1᾿ ἃ Ζίοηθ 461 οἴοταγο αἱ βοᾶϊο, 

ΑἹ Ῥούαϑϑίο, ἀἱ 110 6 ἀ᾿ διμπηομῖο 5.118 οοδρι Δ Ὀ  ὰ 46] βαπραθ αὐύθυϊοβο αἱ οδπθ, Ί 

Ρυϑηάονα ἀΐνθυθθ ρογζίοηὶ Αἱ ομαῦ 90 ἀἱ ΒΒΠΡΊΙΘ οἰαβοιηδ, 6. δα 6858 δρρίπηρονδ 4616 

αυδη ἃ, (1-10 οῃ8) ῬΓοΟρ  ϑϑϑινδιηθηΐθ ογοβοθηθὶ αἱ βο]αχίοῃϊ ἀθὶ 58} βαδαθυν!; 50- Ἵ 

Ἰαχίομί ϑααϊ πη] Θοο]νὶ ἔγα ἰορο, δά ἃ] β..-τη01. ρθν Προ ἀϊ βοϊασίοπθ. θη δοαθδ ρον- ᾿ 

ἴαγϑ, Ῥοὶ 1ὰ ἀϊΠπισίοπθ ἦ6] βδῃριθ 8110 ϑύβθβϑο νϑίογ ἴῃ ὑαυ ἱ βαρρὶ ὑναύθαϊ οοἱ ἀϊνουβὶ 

5811, ϑα πόθο ἴῃ 4161} ὁΠ6. Υἰπιδπθναπο Ρ61 ΘΟὨἐΤΌΪ1Ο (Βαροῖο 0), ἱ αἀπ8}1} νϑηΐνϑμο 
"! ϑξ ᾽ ᾳ 

ΑΠΌ ὁοπ οἰηδ 10 ἀϊ δοαυδ. 

ΘΡουϊπιθηΐαΐ οοϑὶ 1᾿ δΖίοπθ 416] οἱου το βοᾶϊοο βόργ 1] βᾶπριιθ ἃ 8110 βύθββο σ8π6 αἱ 

ΟἸσν. 91, ὁῃ6 βϑυνὶ ῬΡ61 16 Θϑρθυίθηζθ [5 6 115. 6 16 ρον ἕχροπο ἕαῤέθ οοπίοιηρογα- ἢ ᾿ " ᾿ Ρ 
Ὠθϑτηθηΐθ ἃ 4116116. ΚρΘΡΙπηθηὐαὶ ροὶ 1᾿ασίοπο ἀθὶ οἱογανὶ αἱ ᾿υὐϊο, ρούδββιο Θα ΗΠ ΠΟ ΠΟ " 

ΘΟΠ ΘΙ ρου Δ Θδιηθηῦθ βορτῶ 1] βϑηριθ αἱ ἀἢ ΑἸ ΓΟ οδηθ πὶ. αϊ ΟΠρΥ. 16. ΟΟ] βϑηριθ αἱ Ἷ 

ἢ ὕθυζο οδῃ6 βρϑυπηθηΐαὶ ϑποογδ [᾿αΖίοηΘ ἀ6] οἱ Βοα]οο, πιὰ ρῬοϊομὸ 1] τἰϑαϊδαῦο Ϊ 

ἔχ ααδδὶ ἸΔοηύίοο ἃ 4.6110 4611 ρυΐπιδ ργονϑ, οοβὶ 4160118 5ο]α τὶροῦῦο ΡΟ 1] ΟἸΟΡΙΙΡῸ 

ΒΟαθο ποὶ βϑοπθηθὶ βρθοομἰθυθι, ϑββίθιηθ 8611 ΔΟΡῚ 581]. 

«Αφίοηο αθὶ οἴογινὶ αἰοαϊγιὶ δια γαρϊαϊὰ αοἰΐα οοαφιίαφίοηο. ᾿ 

ϑαρρίο , Θσ.5100]. Ι Εἰλίασᾶο βδιιθϊίο ἅε116. οοδριι]οσίοιχθ 

ἦς αἱ βα}6 ἀρρίαμίο, ------...-ῸῤῬΘὃΘῆ|Ζλο,.,.ϑ .ς-Ό-Ό-Ό .........---- 
Ν, Ῥου πὸ ἢ Ι ξ ; 

αἱ βᾶῃριᾳβ ἢ 110] ] ΝΔΟῚ ΚΟΙ ΝΗΌΌΟΙ 

ἘΡΡΜΟΝ πρξι ϑτατατοα, σαν ΟΣ ᾿ ὌαορΣ ΣΆ; ρα: τοι ΣΎΝ ΤΣ Στ, τα ἐψανν ταν, τοι ἱ 

ΠΠογ6. χαΐπαϊ οἵ πήπα οἵ τϊπυϊ ΟΥΘ ταϊπ αὶ Ρ 

Ἴππη 0,00 ἘΧΣΞΩ τ: [Ἀξ πεν ἘΠΡΞ ΑΞ βδλθικειν. ΞΘ : 

1 0,06 ' - 2 --- - -- -- -- 10 
δ 0,10 ἘΞ ᾿ Ε- Β-- -- -- -- 10 
ὃ 0,16 Τ :- 2) -- “- -- - -- 10 ; ; 
4 0,20 - 1. - - -- Εὐβαστ ἢ βυύτεστες 10 ' 
Ξ Ε 
Ὁ 0,26 Ι -- ΣΊΣΟΒ ἔνετοςς τι -- Θέ δ κ. Ξ 12 
6 0,30 πρΠρΠρἐυῪυὙῖηἰ--- -- [δ ἡ -- ὅδ ' 
ῃ 0,35 ΟῚ Ξ ΞΞΟ 1, τὸς 49 Πρ ΟΞ δ ἷ 
8 0,40 ΕΘ ἐπ [ἀπ ππι.-- 1.8 -- -- -π δὅ 
9 0,45 ἘΞ ΈΞ Τ:ς 458. -- 15:8 πο τ ήρύθνυδα 

10 ὑτῦεος 18: με Σύ θε τος 18. τοὺ τος 
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Τα οἰὸ 51 νϑᾶθ ομβ ἱ οἱογανί 8] πὶ ἴθ φαθϑύθ οοπαϊσίομί, δησμθ ἴθ ἕονίθ ῥτοὸ- 

Ῥογζίοπθ, ποῦ ἱπηρθαϊβοομο βίθὈΠ]πηθπῦθ ἰδ οοαρα]αζίοπο 46] βϑηραθ; πιὰ ἰὼ τἰθδ ἄδηο 

βοϊίαπίο αἱ πιοῖΐθ οὔθ, αὐδπᾶο ὑγονθηδὶ Π6Ὶ βδηριθ ἵπ πὸ βίαο αἱ ΘΟΠΘΘηὐ ΖΙΟΠΘ 

πιο] θοῦ γ6 τποϊθο οἰθναῦδ, ρον ἴὰ απ816 ἱπαα θ᾽ δηηθηῦθ ἄθνο ψαυῖδγ 9 ἃθϑδὶ 1] δύδᾶο αἱ 

αἱ: 

15. οοποοπίγαζίοπθ 461 οαἱοίο-ίοπο; τὴ ὃ οοιΐο ρογὸ, ἃρραπῦο ρϑγομὸ 1] βδηριιθ Θοδρ 18, 

686 ἰπ ααθϑύθ οοπάϊζίομὶ πο 5] τἈρρίπηρθ 6 1] δ] οἷο οοἱ οἷον ΔΙΆ Π]η1 11 ν 8] 019 

οοἰασίοπο οἱοδυτο δῖοα 4θρ 11 ΔΙ Ρὶ 5811 ργοβθηθὶ π61 βϑηριθ; ἀϊπηϊπαϊτὲν ἔοΡΒ᾽ ΠΟΤ 

οὐἰδοο ἄ6 116, οοποθηναχίοπο ἰοηΐοα ᾿ηϑυ βοϊοπῦθ ρον ἴὰ οοδρα]αχίοπο, 6 οἷὸ ὃ ἴῃ ἃγ- 

τποηΐα 6011. ΒΟ] ΡΠ δὰ σταμᾶθ. 46] οἱογαμο οδοῖοο (ον. 600. αἱ ΟΔ013 ἴῃ ἂπ πῦτο αἱ 

ΒοΙ]αζίοπο 8. 189 6) (1). 

φίομο ἀοὶ οἰογιὶ αἰοαϊῖγιὶ βία ργοαιφίοηο ἀοἷ 8ϊ6γ0. 

Οὐ. 110]. ᾿ Βῖθτο οὐδοπαῦο ἄορο 24. οτο ἀαἱ 20 οπιἢ ἀϊ βδηρτιο, 

βαρρίο ἃ 8816 δρταμπίο, ἀἰταῖθο οοἱ 10 οπι 41 βοϊασίομὶ 5816 

ΞῬΞ ; ΡεΥ 1πἴτο ] τὸ ὡν ; 

ἜΠΟβΒΠΒμΘ Ἀῤππο ὠυμαδδι ον [ΝΗΡ 

πα τιτ κτνο που ξώπει μῆτων 
ὉΡ ἘΠπΑΟ ΟΟΒΠΈΣ τ δ 8.5 9. Ἐδε ΒἘλ ΒΘ αὐ βήξετα 
8 0,05 ] ὁ αρμν] Ἰε π ΠΡ δή τ 
δα ἡδονδοῦτος Εἰ πὴ καθ κε κα ΕΘ τ 
9 20 Ὁ ] Τὸ ] 18 

4 ΤῚ 12 Ϊ 14 ] 10 

ὅ94) ] 9 ᾿ θ ] 15 ] 12 

6 πΠΠσΠέ 10 θ 

0,45 ΒΡΞΕΞΑΝ πη εμρῆε οσ ΜΕΊΤΑΒΕ 
0,50 ΤῊΣ ΩΡ τ Θ.ῳὼ ο ὦ 

Τὰ αιρβύο βρθοομϊϑυνο 5ἱ νϑᾶθ 6116 18: Ῥγοἀπζίομθ ΠΊΔΒΒΙΠΊ8 αἱ οἴθιο 81 δνϑνῶ ποὶ 

βδροὶ 46] Νο 8, πϑὶ (0811 ἃ] βϑηρῖιθ Θ'ὍΠΟ βύδίθ 8ρϑίπηῦθ 46116 ααϑηδ δ, α] 5816. ὁ0Γ- 

τἰβροπάθηθὶ ἃ Ρ1.-Π|0]. 0,16. ρθ1' Εὐγο, 1 6116 ΘΟΥΤΙΒΡΟΠαΘ ἴῃ ΟΙΟΓΓΟ Βοᾶϊθο 8. δ. 1,7 910] 

ἀαδπᾶο ἱπνθθθ [ἃ ΘΟΠΟΘΠ ΡΒ ΖίΟΠΘ ΠΟ] ΘΟΟΪΔΙΘ διιπιθηύδ, ὁ. ἀἰπηϊπαΐβοθ, ἰδ ῬγοατιΖί 09 αἱ 

βἴϑγο ἀϊπτηϊπαἶβοθ 6 οθϑϑαὶ 461 ὑαδθο ρ61 δοποθηύγαζίοπὶ ᾿Π0]Θ0 0181 πιο]ῦο ο᾽θναῦθ, Θ Ῥ000 

Ῥᾶγθ ροββδ ἱπῆαϊνρθ 1. παῦλα 46] πηοῦβ]]ο. 

(1) Νοι μο ογϑᾶσθο ορρουύιιπο ἴθ υἰσθυοηθ. 601 ΒΟ] υσίοηὶ Ῥἱλ οοποθηῦταθθ ὁ ὁπ 8816 ἴπ ῬΟΙΥΘΙΘ, 

ασρϊαπῦο ἀἰγούψαταθηξα 8] βαπριιθ, Ῥθυοπδ ἈΠΟτα Β᾽οαγαπαθηῦθ ΒΆΓΘΌΡΘΙΟ οηὐναθ! ἰπ βοθῦὰ αἰ υϊ ἔδυ, 

0.6 ΔΥΥΘΌΡΘΙΟ οοπαρ]οαῦο 11 ἕϑποιαθμο οἰδγΘ ἱ ΠἸταϊθὶ ἀθβι ἀοταῦ; ὩΌ ίδτιο νἱδῦο ἴῃ [αὐ] οἢι6 ΑἸ τὶ 5811 

ἃ ἄοβὶ τποϊδο οἱοναῦο ργοάποοπο ἱποοαρυϊα: Πὰν, ἱπαϊροπαοπῥομιθηῦο ἀὰ τη α ! βοαχίομὶ 6 Ῥγονοοῦμο 

8.118 οοποθηἐσγαζίοπθ 46] (δ -ἴ 016. 
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ΤΠ. ᾿ ' 

Π 4116 οβρουίθησο υἰΐουῖθθ ἤπ ααἱ τἰϑυϊθα ον ἀθηῦθ οΠ6 1 αζίοηθ δῃοοαρα!δηΐθ αἱ 

ἀαδθ 1 5811 ϑϑδιαϊπαῦ! ὃ δὐγθυθψαμπιθηθθ ἰθοαῦδ, 4116 Τπηχίοπθ 46] οϑ]οῖο Π61}18 ὁοδρα]δ- 

Ζῖομθ, ροϊομὸ 11 βδηριιθ, ὑππδϑῦο ΠΙααϊἄο ἴῃ ρυθβθηζα αἱ ἄοβὶ Ῥίσοοίθ αἱ απθβϑῦ 586, 

ΒΘΙΠΊΡΙΘ σοδρα]ϊα, ργοηὐδηηθηῦθ 601 ϑρρίπηθα ΑἹ ΟΙουτῸ οδ]οῖθο, 6 ὑδηῦο ΡΠ σοηνίθηθ 

ἀροίππρουμ6 ααδηΐο τηϑρρίοστο ὃ ἰὼ απϑη δ 46] 5816. δη οοαρα]δηῦθ ρυθβθηΐθ. 

81 νϑᾶθ ροὶ ομίαρο οἷιθ ἴῃ οομαϊ Ζίοπὶ ΠΟΥ} θβιβῦθ Π6] βᾶηριθ ἀπϑ αυϑην ἐὰν αἱ 

ΟἉ]οἷο Βαρουῖουθ ἃ 406118. οὐγθύθατηθηξο ᾿π 4 Βρθηβ} 0116. Ρο 1ὰ ὁοαρι!δΖίοηθ, ροϊομὸ Ρρο5- 

᾿ 5δη0. βούγαγπθ ἀπὰ ἀἰδβουοῦα, ααϑηὐ ὰ, ὁοη οπϑϑίαῦο, οἰύγαῦο, τηϑίδοβίαθο, θοο., 6 18 

ΟΟΔΡ Πα ΖίομΘ ἃυνθπΘ 10 βύθϑβο ῬγΓοπ θιηθηῦθ, ῬΟββίϑτη0 Βοῦρα ηΠ6 Θποογα ΑἹ Ρἱδ, 6 ἴδ 

ΘΟΒΡΉ]ΖΙΟΠ6. ΥΥΪΘη6. ὉΠΟΟΓθ, τηϑ 60 οΥδηᾶθ τἰΐαγᾶο, ἤποηὸ β᾽ αυτῖνο δι ἢ ΠΟΤ θη ΐῸ 

ἴῃ οὰΪ 5 ὃ ἀροίαηθο δύο τϑαὐοίνο, οὔθ ψιαβὶ ἐμέο 11 οδ]οῖο ὃ δἰαίο ἤββαύο ἀδ 6880, 

θα ΠΟ 1] βαπριιθ τύ βυθΠ]τηθηύθ Πααϊᾷο; 6 ὁ16. νϑυδιηθηῦθ Ρ6 1 18 Οοδρι Δ ΖΙΟη6 ] 

Ῥοββᾶπο βαβύαγο αὐαϑηὐ ὰ αἱ οδ!οῖο τηοϊζο τηϊπουΐ αἱ α6116. ὁἢ.6. που] πη θηΐ8 θϑίβύομο 

ΠΘ] ΘΒ ΠρΊΙΘ, 51 ἀθβαμηθ Θπ0ῃ6 ἀδ οἷὸ, ὁ16. ἃ τἰρυιϑύϊπανθ ὼς σοδρι Δ Ὀ]ΠΠ1ὐὰ 1] Ρὴ 4110 

γοΙϊῦο θαβύαδπο απϑη δ ἀϊ οα]οἷο τηϊπουὶ αἱ α66110 οἢ6. ὑθογϊοδιηθηΐθ δὶ ραὸ ργθυθᾶθυθ 

ΒΆΡΘΌΌΘΡΟ ἤθβαϊθ 48] συϑϑύῖνο. Οὐ βοιθαπῦο, θα ἴῃ θᾶ89 8116 θϑρϑυῖθηζθ υἰΐοριύθ, ἃΡ- 

ῬϑᾶΙ6 ἀἰϊπηοθύγαῦο ομθ σογδιηθηῦθ ὑπύδο 16 βοβύβηῃζθ, 16. απ8}} ἴῃ ΟΠ τόδ Θη δ Π 108. ἤϑηΠῸ 

Ἰηὔθυθαβθ ὁ ὁοηθ τον! ργθοὶ οἰ ὑϑηθ (61 οδ]οῖο, ὁ οοσηθ τϑϑῦθνι ο6. οβύϑοοϊδπο ἰθ “ 

τϑδσίοηϊ ργϑοϊριυϑηὐὶ ογαϊηθυῖθ 48] οα]οῖο, ἤθππο ΡαΡ 6 δισίοπμθ δηὐοοδρ]απῦθ: ογἃ 80]- 

ἰδηΐο οἱ νϑᾶθ οἰἱδυδπιθηῦθ οθ. πῸΠ 5] ὑγαύνα ααἱ αἱ πηὰ οοἰποίάθηζε, οδβῖιϑ]6 αἱ Ῥγο- Ι 

Ρυϊθυὰ οἰ ποθ. ὁ ἤβιοϊορίομθ; πη 6116 1᾿ ασίοπο δη οοδρι]απῦθ ὃ ΘΟηβθριθηζδ, αἰγούα . 

46] αχζίοπθ οἰ μηΐοα, 66. ααοϑὺϊ 5811 Πᾶπηο 51] Ο]οῖο. ͵ 

Νοδίδιαο βαρῖθο ομθ 1’ αχίοπθ δηνοοδραϊδηῦο αἱ αἀπθϑῦ ὃ δύο ριὰ ἕουῦθ αυϑηΐο 

Ῥὰ 4841 ραπίο ἀϊ νἱϑίύα οἰἰ πιῖθο ὙΘΗΡΌΠΟ οομβί ἀθιαθὶ ὁοπιθ τϑαῦθν! ΒΘΏ5101 ἀ6] 

ΘΔ ]οο, ααϑηΐο ρἱὰ ΠΠ 5816. αἱ οαἹοῖο ο᾽6 ὑθῃάθρουθθ ἃ ἴὈγΠΔΓΒὶ ἴῃ ἰΟΤῸ ὈΡΌβθηζα ὃ Ι 

ΠἼΘΠΟ 5010} 116. ϑορτα ὑγθάϊοὶ 5811 οοβὶ βὐπάϊαθὶ 6 ὕγθ 5011 τϑβύδπο ἀϑὶ ἀπ]; πηϑὶ 50- 

Ῥγθύαθθο ρθι" ἄπ6, 11 οἰδγαῦο δᾶ {1 πιοίαϊοσίαὐο βοάϊοο, ἱ α18}1 πϑηπο ππ᾿ αΖίοπθ δη 6οἃ- 

Βαϊδηῦο τηοϊύο ἔοτῦθ, πηθηΐτθ μοὶ ο 110} 6 ἃ ἔθαάο πο ἀλππο αἰαλέο ργθοϊρι αῦο 

60] 5811 αἱ οα]οῖο (οἰδγαῦο), ορρασο ἴῃ 1ἰθνθ θϑῦθϑδοὸ ΕἸ ΙΒοίοΙροπο 1] Ῥυθοϊριαῦο 10 

Βϑῆπο ἰονιηδῖο ἀαρρυίπηα (πποὐαἰοβίαθο, ρἱροίοβίαθο) ; πιδ, ΟΥΤΗΔΙ ΒΒΡΡΙΆ ΠΟ ΘΟΠῚΘ 5] Ῥοβ- 

580. 6 5] ἀθῦρδῃο ἱπύθυρυθύδγθ απθϑῦθ ἃΠΟΙΠ 9, ὁΠ6 468] τϑϑῦο ὑγονᾶπο Ῥογξουϊο τἰβ- 

ΟΟηδΡΟ ἴῃ ὩΠΆΪΟΡΊΙΘ. ΒΠΟΙΏΔΙ]16 Ρ61 ἴὰ ΟἸϊτηΐοα, ἀπ] 0108, αἱ οαΪ ΔΟΌΡίδπιο οἷὰ ραυ]αῦο μοὶ 

ΘΒΡΙΌΟ]1 πρϑοῖϑ!! (1). 
Τῃ δαθεϊ αὐϑϑυϊ οαδὶ ἴὰ οἱ (Ὀο] Πϊπθ ἀπ|6) δὶ βρουϊπιθηΐανδ ὁ0η. 5811 αἱ βοάϊο, ὃ πιᾶ- 

πϊΐϑϑῦο ομθ. Τ᾿ Ἰαἐθμβι τὰ 4611 αζίοπο δηθοοαριίαηΐθ ἀϊροπάθ ἀ8}1 αρΐοθ 6 πὸπ 48] οαὐϊοηο 

Νὰ δοπαπθ ἴῃ δα; Ιὰ παῦπγα 46] τηϑύϑ!]ο ραὺ νϑρϑιηθηῦθ τηοα!ἤσανο 1᾿ίοπθ 8Π- 

δοοαρα]αιίθ 4611 δῃΐομθ, οοτπθ οἷὰ πὸ ἔδύῦθο ποίδγθ, ρϑυϊθπᾶο ἀθὶ βο] δῦ αἱ βοᾶϊο 6 

(1) Τπιρραΐβοομο ὁ τἰδασάδηο 16 γθασίομὶ ρυθοϊριδαπῦϊ 46] οα]οῖο. 

ὅβει 1. Τὸν. [1]. αἵ 
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τηϑρηΒ]0; 6016 51 ρᾳ νϑᾶθγρθ 80:6. 4810 Θβρθῦίθῃζθ οουηρδγαύϊνθ ζαύδθ οοη ἱ οἱουιῖ 

Δ] ΟΘ]Π ηΐ ; τηϑ 46116. οσβου νι ζίομὶ ἰβοϊαῦθ βοηὸ ἰπὐθρθββϑηῦ βοργαύαξψίο Ῥϑροπὸ οἱ δααϊ- 

απο ἰαύδα ἀπ παν 56 016 αἱ υἰοθσομθ ἀα ἔανθ. ῬῸΡ οὔϑ, ΘοῃΒΙ ἀθυθηο 5010 1 581 αἱ 

βοᾶϊο, ἃρρᾶγβ τηϑηϊθθῦο οἢ6 1ὰ 1ηὐθηβι αν, 4611 αζίοηθ πο ὃ δῇαῦδο ἴῃ γῬϑρροῦίο πὸ 00] 

Ρ680 δίομπιϊϑο, πὸ 00118, οοδϑυιϊασιοπο ομἰπηίοα αἱ οϑϑϑὶ; θθηβὶ ὃ ἴβϑοιθ. Ἵβϑουναῦθ 6. ἰὰ 

Ἰηὐοηϑι θὰ ἀ611 αζίομθ δηὐοοδραϊαηῦθ πϑὶ αἰ νθυδὶ 5811 αἰ] Π11506 ΒΘΠΊΡΓΘ Ρ]δ 60] ΟΥΘΒΘΘΓΘ 

6118. 5010} ὰ 461 5816 οϑ]οῖοο σου Ἰβροπάθηζο. 

Μα 1᾿δηδιορία ρϑῖ απθϑῦϊ 5811 461] οοπιρου απηθηῦο οἰ] 160 τἰβρϑύθο ἃ] οδ] οἷο ὁ ἢ- 

ΒΙΟΙορίοο τἰβροῦθο 8118 οοαρτΠδχίοπθ 46] βϑηριιθ, τηθηΐ 6. ΤῊ] 1πΠπ1586 ἃ βύπαϊθΘ 1 Δ Ζίοηθ 

δη οοδρι!δηῦθ Αἱ 5811 ΠΟῚ ϑπθογα ΒρΟυπηθηὐαῦϊ ἃ απθβύο 0000, τη} πᾶ οοπαοίϊο ἃ 

γαϊαΐατο 1᾿Ἰηὐθηϑι θὰ, γοῦνα 461] ἃζίοπθ Ιοτο. 

ΝΟ 116 5ἴῃρο]θ ϑϑρθυῖθηζθ 5] ὃ ἀοίθγμπηηδύδ ἃ. ααϑη αν, τη] ἴτηδ (1 5816 58{Πο]θηῦθ 

84 Ππηρθαϊνθ Ἰὼ οοδρι]δΖίομθ ΑἹ ἀπ [ἰὐγῸ ΑἹ ΒΒΠΡῚΘ Ρ[ΘυΟ80 ΟἹ οδηθΘ; 58 Ῥϑγῦὸ οὐδ 

ὑγδβίου ηδιηο αὐϑὶ γϑ]ΟΥἹ] ἴῃ ΡΥ.-ϑαυϊν]θηῦθ, ΥΓΘΙηῸ ἀπ8. ΠπΟνἃ 56}10 ΟἹ γΘΙΟΥῚ Ο16 

οἱ Θβρυπηθιθηηο ἰὰ ααϑηϊ δ το]αὐίνθ ἀθ᾽ 58}1 πθοθββδυῖθι, ἃ ῬΓΟδΌΓΙΘ 1᾿1ποοαΡ.]8Ὀ111ὰ. 

Θαυδδὺϊ βοπὸ ϑπηούθθ! Π6116. ρΘπα  τηδ, οΟ]οππδ 46] βθριιθηῦθ βρθοοῃϊθῦθο, 6 οἱ ρθυτηθὺ- 

ἴομπο αἱ οβϑηηΐπαγο ροἰὰ ϑαἀἀθηΐγο 11 ἔθπομηθηο 4611. ᾿ἱποοαρι] 8 Ὀ1Πὸ, ρεοἀοίία ἀἃ 688], 

τϑϑρθηᾶο ὁ0] οϑ]οῖο. 

αδηὐ θα, τϊ τα, 

᾿ 

δα οοασα]απΐο. ᾿ ΞΕ Φ 
8ξ4.16. οἂἀοροχδῦο ᾿ ῬΘ᾿ [|ξΞ95 

ορσηΐ Ἰὐτο ἀϊ βΒαῃραθ Φ 9 Ξ 
- ἐξοεεν ᾿ Ἔ ε .-Ξ ἐς τὸς λξευι τας ἢ οϑ’ Ὁ 

Π Ξ Υ ᾿ ] ᾿ Τη 5.5: 
“Ἔ Νοιιθ ἙοΥλ]8 ] Ιῃ ροΥῪ. συκοχαῖν. 3 Η 

] ] Ι Ι ] 
6 [Ορβϑδίαῦο βοάϊοο... ., Ναῦοξρά 192.. :- Ὁ 7 0,6 0,0090 1,00 

9. | Μοίαϊοϑίαθο βοᾶϊοο.. ΝὰΡΟϑ 100 [10 0,97} 0,0095 0,9ὅ 

10. Ριτγοΐοβίαθο πϑυύτγο αἱ ] , | ] 
ΘΠ: ἡ Ρμ ρος οσίον ἘΝ ΘΈΒΞΘΙ [266.}.. 66,5, 0,67 0,0100., 0,90 

11 |Οἰὐταῖο ὑγίβοάϊοο... Ναβοθηδοτ δ, 80 “1. θυ 5 

7 Βέθαγαίο βοάΐοο... ΝΟ η 5505 806 806 ἘΠ 5 0,0245 0,86 

ΘΕ ΚΟ δε δ βὐάϊοῦ 9 ΠΝ ΟΙθΗ58995 804 804 ρ τῇ 0,0246 ) 0,36 

1 ΙΕἸΧΟΥαΓΟ βοάϊοο.. ., ΝΑΕῚ ἤ 21 40 {0 0,0557 0,20 

δ Ιδγροπαύο βοάϊοο.. ., Νεαῖῆῦοϑ 10 η- δι τάρα ,θμ  υὐ 0) ΣΟ ΣΒΑ 

2. 8οϊαῦο αἱ τηᾶρπθϑῖο ΜροϑΟΊ- ΤΗΞῸ 1246 ΠΣ 24,6 | 0,2000 0,04 

4 ᾿ΜῬοβίαίο δἰβοάϊοο. . ΝΩΗΡΟ: - 128η50 [868 |119,8 26,8ὅ) 0,2251 1 0,04 

8. Οτοιηδῖο αἱ ροΐαβϑίο Κλογοί [194,58] 97,25, 29,17] 0,2999 | 0,08 

ὅ Βιοαρροπδίο βοάϊοο. ΝΔΗΘΟΡ Ι|.;84 84. 189,6 Ι| 0,4714 : 0,019 

2 ΙΒοιίαύο βοάϊοο,. . . Νε 2804 - ἸΟΗ20 822 161 960,6 0,6000 Ι 0,015 

᾿ ᾿ ᾿ 

Μοηΐγο ὑθουϊοδιηθηΐθ ὰἢ Θαυϊναϊθηΐθ αἱ οϑ] οἷο ἀονγθῦθ6 τϑᾶρῖνθ Θ0η τῇ Θαπῖνα- 

Ἰϑηῦθ αἱ γϑαύθνο ργθοϊρι υὑϑηῦθ ὁ ἀδιθ απ Θαυϊναϊθηῦο αἱ 5816 οϑ]οῖοο, ἴῃ γϑα] ἃ ροϑιυὸ 

ῥδηῦο 11 ΟΠμτηῖοο, οπ6. οὐὔὔθηθιο ἀπᾶ ργθοϊρ᾽ θαίοηθ οοπηρ θα 49] οδ]οῖο, ρ61 1᾽ Θβαύίθζζα 

4611 Δῃ8181, οθ 11 ἢβίοϊορο, ομᾶθ οὐδϑπϑιθ πὰ ἀθοδ οἱ ἤθαζίοηθ Βα Ποϊθηύθ 46] βϑηρτιο, 

66. π6 δϑϑίοανι ΕἸποοδρι] Πὰν, ΒΘΙΏΡΓΟ. 5010. οοδυγοῦν! δ ΔΡΡΊΠΠΡΘΓΘ ἢ ΘΟΟ6580 αἱ 

τοϑύψινο ρἷὰ ὁ ΠΠ6Π0Ὸ ουϑηᾶθ ἃ βθοοημᾶδα 4611. βθῃβι Πὰς ΤΠ ΠΟΡΘ Ο ΠηΔρΡίονΘ ΑἹ Θ5880. 
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Οἷὸ αἱ ϑρίορα πιοϊδο θθη6 θομπβίἀθραηο οἢ6 ἴπ ὑυθϊ αιθϑυϊ οδδὶ δὶ ἤᾶηπο αἰ ροῦ- 

ὑδηθϊ βὐαθϊ βρϑοῖδ! αἱ θαυ! ονῖο τπο!θθοϊατθ. ΡΡΘΗ ἀΐδπι0 ῬΘῸΓ ΘΒΘΘΙΊΡΙΟ 1] οᾶ80 686 ϑρΡδιθ 

Ῥἰὰ ομΐανο αἱ ἐαθοϊ, ρογοπὸ τη ο]10 βὑπαϊαῦο 6 ρἱὰι ποῦο, 416110 οἷοὸ ἅ611᾿ οβϑϑϊαύο βοάϊοο. 

Αρρίαηροπᾶο 4611 οββαϊαῦο ἃ] βϑῃρῖιθ, δὶ ρυθοίρίθα, 11 οἉ]οἷο ΘοΠ16 οβϑαϑίο οϑ]οἶο0 6 51 

Ῥτγοάτπιοθ απ6 10 οἢθ νοϊψαγηιθηΐο δὶ ἀϊθθ ἀδοαϊοϊΠοασίοηθ 6] βδηραθ. Τι τηὐουρυθίδζιοηθ 

ΠβιοἹορίοα, 6] ἰϑποιηθηο πὸπ ριὺ ρϑῦὸ Θ556Γ6. θϑρυθββᾶ ἦἃ πῆϑ ϑαπδιζίοπθ ΟὨϊτηΐοδ, 

ΘΟΒῚ ΒΘΠΊΡΙ106 ΘΟΙῚΘ ΒΔΙΘΌΡΘ απθϑίδ: 

ΝΟ Ο.- ΕΟ "Ξε δΌ305- ΝΑ ἘΠ 

ἴῃ οαἱ οοη ΟΕ" ἱ γδρργθϑθηύα 1] 8818. αἱ οδ]οῖο 46] βϑηρῖιθ 6, ῬΓΟΡΔΡΙ τ θη ΡΘΡ 

ααθθῦο, ρᾶρνο δα δίοαπὶ πῸη 50βύθη 1110 11 ουρυθύαχιοπθ ἀδία α6 11 Ἰποοθρ Δ 1ΠΠ0ὰ ρΡο- ᾿ 

ἀοίία 4811 οσϑαϊαίο. Οδυΐο 100 60 ΘΟΗΝΙΟΤ ΒΟΥΒΘΡῸ ΟΡροϑί βου! 8118 06118 ΘΒΡΘυΊΘηΖϑ, : 

αἱ Απτηῦϑ, οοϑὶ [θοοημᾶδ αἱ στἰδαϊ αῦϊ ᾿πηροτύϑηθι οᾶ πηρτθν βῦϊ ; Βα ῖῦο 51 α1556. ὁ 1] ᾿ 

βδηριθ γοϑύανω Παυαϊᾶο, ποη ρϑυσμὸ ρα ἀθοϑ]οιῇοδῦο ; πιδ Ῥϑυομὸ ονδ οϑϑβαϊαίαίο. 

Τα ἀἰδουιθδίοπο βοῦν! ]8. βρθθβο, ϑοοοιηρδρηδῦδ, ἄα ΘΒΘΡΘΡΘΗΖΘ ἱΠΡΘΡΊΟΒΘ, ἃ ῬΒΙΘΡ δ 

τηΐο ποὴ ἔπ ροτὸ ϑϑδασιθηῦθ, ρϑγομὸ 4116110 6116 ἀννίθηθ Π6] ΒΒΠΡΘ. ΠΟ Ῥιὸ 6586} Ι 

ταρργοβθηξαίο ἄμ απ οοποθῦδο ΟΠ πιΐθο ΘΟΒῚ 5ΘΠΊΡ]166, ΘΟΙΘ 4116110 ΟΟΥΤΙΒροπάθηΐθ 8116- 

ἀυδχίοπο βυθβροβύα. [πΐαθθϊ ὃ ἴδοῖ]86. οοπδύαθανθ 616, οπὰθ οὐὔὔθηθυθ ΤἸποοαρι 6 01Πἃν 46] 

ΒΒΠΡΊΘ, ΟΟΟΟΥΓΘ ΔΡΡΊΠΠρΡΘΡΟ τη ]δο οἷὰι οβϑαϊαύο αἱ α06110 616 ΘΟΥΤΙΒρομθ ἃ] οϑοῖο 

οβἰβύθῃξο πὸὶ βϑηριιθ; 4816 οἷἵγο ὑγοναίθ ἄἀα Αυῦμπαβ βύθϑθβο δρ ίϑηιο τἰοαναῦο ΘΟΠΊΘ 

τηϊηΐτιο πα βοίθηθο ρον Πύτο αἱ βαπραθ ρν.-ϑαυίναίθηΐθ 0,0090 ἀϊ οββαϊαΐο ΒΟ ἴοο ; Π6] Ἵ 

ΒΒΠΡΊΙΘ Αἱ ολΠ6 51 ὑπτόνϑπο ἰηνθοθ 46116 φαδηυι αι, 41 οδ] οἷο 6.16 ΘΟΥΤΙΒΡΟΠΟΠῸ ἃ δ. -ϑααῖ- 1 

γαϊθηΐο 0,0095-0,0048. ἃϊ Οα; αποϑοῦα ϑοοθάθησα, αἱ τϑαὐδίνο ποοθδϑαγία ἃ ῬΓΟάΌΤΙΘ ' 

ἰποοαρ Δ} Πὰν, τἰβροῦνο 8116 φαδηυὰ ἀϊ οα]οῖο ϑβίβύθηθθ η9] 58 η8110, αϊνοπίδ μοὶ ὑϑηΐο Ἂ 

ΠΙΔ ΟἿ ΟΓ 6. ΟΡ] Αἰ ὑτὶ 5811 δηὐοοδριυδηθ!, απϑηδο ΤηΐπΠῸ 16 ὃ 18. ΒΘ 11 ἸΟΤῸ ΘΟΠῚΘ 

ΤΘαδΟν: ἀ6] οδ]οῖο. 51 ἀρρίπηρδ ἴῃ ἢπΘ 6Π6, οομϑί θυ ἃ πᾶο δποοτῶ 1᾿ Θβθιηρῖο 46] οββϑὶαῦο, 

Ἰὰ ἀθοβ!οἰβοαχίοπθ πὸ ραὸ τιδὶ Θ556 06 Θοιηρὶθίδ, ῬΘΡοπὸ Τ᾽ οϑϑϑίαῦο οϑ]οῖθο βῦθβϑθο ὃ Ὶ 

]ααθηῦο 50] 0110, 6 ρϑγοϊιὸ 16 τη0]60016 46] 5816. οδ] οἷο Ῥυθοβιβύθη ἱ ΠῸΠ ῬΟΒΒΟΠΟ τηδῖ ' 

ΘΕ5616. α]]οηξαπαῦθ 46] ἑαδέο 601] υϑαύίνο οββϑίῖθο, πϑρριγθ 856 δδϑίαηῦο ἴῃ ργδπαᾶθ 6ο- !: 

ΟΘ0550 (1); ὈΘΗΒῚ 601 ΟΡΘΒΟΘΡῸ 4611 ααϑηθ ἃ αἱ τοαὐνο ἀροίαπίο, ΒΘΠΙΡ1 6 ΡΙὶι αἰ πη! παΐδοθ 

Ἰὰ οοποθηξναζίοπθ 46] οδ]οῖο ὁῃ6 τϑϑίδ βοίοἱθο, ὁ ργθϑῦο τβϑΊαπΡ6. τπ ΥΆ]ΟΓΘ ΟΥΙΔΙΘΟ, 

ἀο[οντηϊπαῖο, 1 απ816 ὃ ἱπϑα Ποϊθηῦθ ρ61 ἴδ οοδρα]ασίοπθ 40] Β8ΠΡΊΙΘ, δα 11 βδηρῖιθ γθϑύδ 

Ἰϊψαϊάο. Απδ]ορδιηθηῦθ αυνίθηθ ΡΘΡ 511 ΑΙΟΡῚ 5811; τὴ ῬΘΡ Τ1ηδουργούαζίοπθ θϑαδία αὶ 

ἔλθ ὃ ἰπά!θρθηβα 116, 6 10 γϑάγθπιο ἔγαι βοῦο, ὁοηβί ἀθΡδΡΘ ΠῸΠ σἰὰ 1ὰς ὁοποθπύγ ΖίοηΘ 

ἀ6] οα]οῖο ; τὴ 46] οα]οϊο-ἴοπθ; ροϊομὸ 1] οαγαὐίθυθ 5010 4918 50] ]Πὰ ἀοὶ 5811 αἱ οδ]οῖο 

ἴῃ ὑπ ΘΎΒΠ ΠΌΠΊΘΙῸ Αἱ οὔθ ΠῸῸ 5018 δἰανίο, ἴὰ δαὶ ροὶ ὃ ᾿πϑυ βοϊθηῦθ ΡῸ᾽ τππᾶἃ 

Ἰηδουρυθξαζίοπθ δϑδῦδα ἀθὶ ἔθ]. 

Μὰ ἰογπαπᾶο αἱ νϑοῦὶ ομθ οἱ ϑϑρυπηοπο ἴῃ ΡΤ. -ϑαυϊν]θηΐθ ἰὰ αὐϑηὐ δὰ πθοθββδυῖδ, Ἷ 

οὶ ἀϊνδυθὶ 5811 ἃ ΠΡ ΤΊ ποοθρι Δ ΠΠ δὰ αἱ πα Ηὐτο αἱ βαρ, ἀδ 6581 ρούγθηιο 

ΘΤ]ΟΟΙΆΤο ἐδ οιτππϑηξο 1 1πξοποὶ ὰ 4618, οοσἰἀούδα ασίοπθ δη  οοδρυϊαπίθ οὶ ἀϊγογϑὶ 581], 

ΡῬεθπᾷθπαο οοιπθ ζουπηῖπο 4Ϊ οοπηιοπίο 406118. 4611 οββϑίαίο βοάϊοο οἷο ὃ 18. οἱϊι βοσίθ, Ὶ 

9. ἔδοθπάο]α ϑρια]θ δα ὑπο. 

(Δ) Οοβὶ εἰ βρίθραμπο αἱοαπὶ υἰβαϊθαθὶ βρουϊπτηθηθα! οἰδαν! οομίτο 1ᾳ ξοοτία ἀἱ Ακτησϑ. 
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56. Ἰηξαυθϊ 51 ομίϑιηϑ ἐν 11πύθηβι θεν 4611 αζίομο απυϊοοαρπ!απῦθ 461] οσϑϑ!αΐο βοάϊοο, 

6 δ οβθιηρίο ὁ, 4.611. 46] βο]αῦο βοᾶϊοο, οοῃβιἀθυϑηο ὁΠ6. β᾽.-ϑαυνα!θηΐθ 0,0090 

ΑἹ οπϑαϊαύο ργοάποοπο ἴο βύθββο οἤουνο 51] βδηρτιθ (ποοδρι!θ} 1} αἱ οτ.-ϑασῖνα- 

1ϑηῦθ 0,6000 ἀ] 5οϊΐαῦο, 4411 θα ζίοηθ 

»νε ὐσυν τσ ν΄. 

ἐο 0,0090 --τ ἡ, 0,6000 
51 δυτὰ: 

--- 

ποτ Ὁ τ ρον μρριῥα τῷ 

εἰ ὈνΠΡΝ 
πο Ὁ Βυ00' 

ἴῃ δαΐ, ἴϑοθηᾶο ἐν ΞΞΞ 1, ἀϊνοηῦδ ἢ, ΞΞΞ θ,,01ὅ. 

Λμδϊοσϑιηθηΐθ ο] οοΐαπᾶο 6 ΟἿΪ 1] 5811, πὸ ρούαθο ἀθυθυ 86 Θ0η Βα Ποϊθηΐθ 

οϑαύθοζΖε, 1᾿Ἰηθηβι ἃ, 4611 αχίοπο δηὐοοδρα!δηῦθ ἰοσο, ἰδ. 4816 ἐσονδβὶ πούαῦδ, Π611᾿ Ὁ] τη 

ΘΟΙοΉππδ, 6110 βρϑοομίθυξο βαθθροβύο (ρ. 58). Τ)ὴ8. 6580 δὶ νϑᾶθ οἷ 1᾿1ηὐϑηβι θα, 4161] ἀΖίοηθ 

εν 

ὑπσκος πὰ ας 
ἃ πηοϊρο ναῦία ; ὃ τηδϑδίτηα ρ61 1οββαϊαίο, πηϑύα!οθίαθο, ρἰγοίοβίαθο ὁ οἰδγαῦο βοάίοο, 

159. ἐς αἱ ἀ1611 τηϊηϊτηᾶ ΡῈ’ 1| Ὀϊοαθοπαῦο 6 βοϊΐαδο βοάϊθο, ποὶ 48} ὃ ἄρρθῃδ 

Ϊ 4611 οββϑ!αῖο. 

᾿ Α απθθύο ργοροβῖδο ὃ τηο]ῦο ἰηὐθγθϑβϑηῦθ θη β ἀθρα 6. 1᾿1Ἰηὐθηβι νὰ 4611 ἀΖίοιιθ ϑηὐὶ- 

ἧ οοδριϊδηῦο ἀθὶ 5811 βοάϊοὶ, ἴῃ τρροσῦο 8118 50] 0 1Π10ἃ, αἱ ΘοΥΤΙΒροπ θη 581 αἱ οδ] οἷο, | 

ῃ Ῥοϊοπὸ ἀὰ απθϑῦο ὁοπίγοηίο ἀϊ νϑᾶτγὰ 5881 οἰ ϊαυϑιηθηῦθ, 50 ῬΡΘ. 66. Π6 ἴοβϑθ Βποο δ 

᾿ Ῥίβοσπο, ἄορο αὐϑηΐο 5᾽ὃ ἀοθῦθο πϑὶ ὀδριῦο}} 5ρθο 811, ὁΠ6 1᾿ ἀχίοπθ διηθοοδραϊαπίθ ἀοὶ 

Ἵ οοβί ἀϑυυ] 5811 πϑαν! ὃ οϑϑῶ ρᾳγο ἰθραῦα 811ἃ ἔπηζίοπθ 46] οδ]οῖο; 6 νϑάνθιηο 8 ποο ὃ 

ΘΟΙη6 5ἷθ δϑϑοϊαὐδηηθηῦθ Πα! ΒρΘη580116. ΘΟΠΒΙ θυ 8" 6. Π6118,. ΘΟΘρ ] ΖίοπμΘ. 46] βδηριιθ ΟΠ 

Ὶ δὰ [Ιὼ οοποθηὐγΖίοηΘ 46] οδ]οῖο, τηϑι 46] ὁ8 010-10}. 

} ΝΕ] βϑριθηΐθ βρθοοῃίθῦθο ἢῸ τἰππῖ 1 ἀδὺϊ γΘ] ΔΌΪν] 8118. ΒΟ] ὈΠΠΠ1ὰ αἱ Δ] οπὶ 58] 

αἱ οα]οῖο 4118. ὑθιηρογαῦασρα δ] Θηὗθ, 48] α1|8}} ροββίϑηιο οΘ] ΘΟ] 6 1ᾳ ΘΟποθηΡΒΖΙΟηΘ 

46] οδ]οῖο ἱπ δόααδι ραγϑ, βαύαρα, ΑἹ ααθϑϊ 5811. ΘΙ 8ΙοαηΪ, οοῖηθ 1᾿ οϑϑϑίαῦο οϑ]οῖοο, 

Ι 1ᾳ. οοποθηὐγδζίομθ ὃ Ῥ᾽ΟΟΟ Ιββί μηδ, Ρ61 ΔΙΟΡῚ ἰἴῆνθοθ, ὁοη9 1] βοϊέαθο οδ]οϊοο, ὃ ἃββδὶ 

ϑυϑηᾶθ. [)8. ἀποϑὺϊ ἀδύὺϊ 46118. ΘοποθηῦΡαΖίοημθ ροββίϑηημο ὕγϑγΘ τ ΟΡ ΘΡΊΟ ΘΓ νϑίαῦδιθ 

ΘΟΙΙΡΘΓ αὐ γαιηθηῦθ Ρ61 ἱ ΟἸΘΙΒΙ 5811 δη σοαρ ] Ὁ] 416110 ὁ6 ΑπΤΗῦΒ 6864 ΔἸ] ἤβῖο- 

Ἰορὶ ομϊδπηθηο αδίοηθ αθοαϊοὶοαηέθ, 18. απ8}16. Ποη Ῥιὺ Τηδ] Θ55676 ΘΟμρ]θύδ, Ρ6} οἷὸ οἷ19 

εν} δἱ ὃ ἀοίδο ἃ ργοροβίθο 461] οβϑϑίαῦο βοάϊθο 6 πὸῃ ὃ ὨΘΡΡΕΓΟ Θβο αϑῖνϑ 8] 5811 616 ἴον- 

τηδπ0. ΘΟΠΙ Ια ΖΙΟὨΪ οΘ] οἷο 16. ῬοθῸ 5011}1] (οββαϊαθὶ, βϑρομὶ, ἤπιον 11); πη Ῥὃ ΘΒΒΘΓΘ 
τ 

Ι ὀοπδίἀογαΐα, ΘΠΟΠ6 ἴῃ 4061} 666. ΌΤΙ ΠΟ 5811 αἱ Οδ] οἷο το] 5010}1}1 (1). 

' Ῥούγϑιηο οοηυθηΐγο αἱ ομϊδιηδῦθ --- ἰηὐοηβιὰ 4161] ἀσίοπμθ ἀθοϑ! οἰ Ποδηῦθ - Οἀἱ ὰη 

τοαύίνο ρυθοϊρ υϑηῦθ 1᾿ ἰνϑῦβο 6118. βΒο Ια 1Π10ὰ, 46] ΟΟΥΒΡοπάθηθθ 5810. οδ]οῖοο; Ρὸ- 

[ ὕλθηο 8]]ΟΥα, ΟΔ]ΟΟΙΘ, 6. 1] ν8]ΟΓΘ ΘΟΙΊΡΙΟνΟ ΡΘΡ 1 αἾνΘΓΒΙ τϑα νι, [θη θριια}6 

8 ἀποὺ 406}18 4161} οπϑδίαῦο βοάϊθο. Ουθϑῦϊ γϑ]οῦ] Β0η0 τἱρουύαῦι π611}᾿ υἱψῖπιδι ΘΟ]ΟΠηἃ 
᾿ - 

(6110 βρϑοομίθῦθο βοριθηΐθ. 

Η ἘΜέβε ᾿ ἢ Ὶ Ἔ ΠΑΝ ξτοΣ ᾿ 
(1) Οομβιάθυαπᾶο 1] Οδεῖοπθ, 6 πο ΒΘπιρ]]οθτηθηΐθ 1] οα]οῖο, δῖ ραὸὺ 8118 βύθββα ρυυῖδα ραν αἱ 

αἰσίοπ ἀθοδ]οϊβοαπθα ὩΠμΟἢΠ 6. ΡΘΓ 4116116 βοβύδησθ οΠ6 αἰταϊπαΐβοομο ἰὼ οοποθηἐνσίοιθ 416] Οα-ἴοιιθ, βθηζῶ 

᾿ Ῥγοάσυτο ργθοΙ οἱ δα ], ' 
ἢ ! 
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Θοζιδιὶιὰ αἱ αἰοιυγιὶ βαϊὲ αἱ σοαϊοῖο. 

ΒΙΙΩ͂Σ Σ᾽ ΘαΙοΙΟ ΒΟΙα ΙΠ ὰ Ροὺ Πῦτο ἴπὶ δ ἴῃ ΡΥ. Τηἰθηβιὰ, 

μεῖς, ἐῶρς ἠσδαως,, ςςν τς  λίροτ ἢ πρό ΤΟ  ΣΟτΗΣ {ὃς ΣΦ ΕΊΝ να ὴ 
Ι ππτς Ι αἱ ᾿ 4611 ἃζίομθ δ 

Νοτηθ , ΕΌΥΠΉ]ἃ τη ΠῚ συσθαῦΐνα]. δβοϊυσίομθ ὀ Ἂἀθοδ]οϊβοδηΐθ 
γα]οηΐα Ι Ϊ 

Ἔ ἐὐδεν, Ξ ' ᾿ Ἴ 

Οβϑαϊαῖο.... 1,5 ΘΔ 0504 64 [0,(00704 04,00011 ὑῦρο Τῦῦῦ ἢ 
Οδροπαίο... | τὴν Ὁ 5 ὅ0 10,01250 .0,00025ὅ θ,.00580 Ι 0,440 
ΕἸΧΟΤ ΤΟ ΙΓ ὉΠ 99 ] 0,01560. , 0,00040 0,0080 Ξ 9 
Ἐοϑϑαῦο, Ὁ [1 Ὁ λ ΡΟΔ)5 066. 0,08571 Ι0,00154 θ,0507 0,071 
ΒΙιοαθοπδίο 19. ΟΔΗ (008) 81 1.42560. 0,01760 0,3520 0,006 
ὶ 1 Ι 0,6000 εῳεκ || 0,004 

11 
ϑοιίαίο. . .. [12 6804 68 [|[2.04000 [0,083000 

! 

ορο οἷὸ υἱππθηᾶο ἱ ἀδθϊ οὐὔθπαθὶ (οο]οππδ αἰ] ἰπιὰ 46] αὐϑᾶνο βαθβροβῦο, 6 ΘΟ] πη 

Ἰ πα, 46] ἀὐδάνο ἃ Ὁ. 38) ροββίδιηο δοπέ οπύανο 1᾿αζίοπο ϑηθσοαρα]απίθ ὁ ἴὰ οοβί ἀθυξα 
ϑσίοπθ ἀθοϑ]οἰποιηῦθ αἱ δοιαὶ αἀϑὶ 5811 βρϑυϊμηθηὐαί!. 

Τη θηβι ὰ τοϊαὐϊνω 461] ἀσίουθ 

Βροαζνὶ τ πῶὸ ο-- ππΠ- 

ΤῬοοα]οϊβοαπίθ Απὐϊοοαραϊδηΐθ Ϊ 

Ορβϑαίαῦο βοάϊοο... Ἐ0θ0:-::ὦῷ 1.000 ᾿ 

Οδγροπαύο βοᾶϊοο., 0,446. ᾿ 0,140 ᾽ 

ἘἸΟΟΓ το -βοαιδὸ τῇ θ. Ὁ 0,250 Ἵ 

Ἐσθίαιο ϑοαϊδο,. - : 0,011 0,040 

ΒΙοαΓθοπαῖο βοαϊοῸ 0,006 ] 0.019 Ϊ 

Βοίαίο βοάϊοο.... 0,004 0,015 

ἘΜ 11 οοπΐγοηζο τῖθθοθ ἃποοῦδ μἷὰ αἰπιοβύνα νο Π6118 βου δῆσα ΘηΠΘΒΒ8. ἣ 

Νοη οβύδηθο 16 τηο] θρ] οἱ οαβθ ἀ᾽ Θυτουὶ ἰηθν 8 11 ἢ τ οθΡοΠ6. ἀθ!]οαῦθ 6010 

4 16116 τοϊαὐῖνθ 8118 ὁοαρα Δ Πὰν 46] βαηρτιθ, σαῤνανία 16. οἰἦρθ ροϑύθ οὐ ὃ' Θοηροηῦο 

Ῥδυαπο οἰΐανο, δα ὃ οὐιηδὶ οθῦίο ὁ 6 1᾿ ασίομθ δι οοαρα]αηῦθ αἱ απθϑὺϊ 581 ὃ βύγϑύ- 

᾿διηθηῦθ Ἰϑραύα, 811 ασίοπθ ἰουὸ οοϑὶ ἀοίνα ἀθοδ]οἰποδηῦθ. 5010. Ρ6ὺ 11 οδρβοηδῦο βοαϊοο 

ὑγογίδμηο ἀπᾶ ἀονίασίοπθ, ροϊομὸ 9550, τίβρϑύθο 860]1 ΔΙΟΡῚ 5811, πὰ ἀπ᾿ ἀσίομθ δηθὶ- 

Θοδρι]αηΐθ τηθη0 οἰθναύα αἱ ἀπ6}1Ὁ ὁΠπ6. 511 δρούθθυθθθθ ἴῃ γϑ᾽αίομθ 811ἃ 5010 110ὰ ᾿ 

46] οαυθοπαΐο οα]οῖοο; τηὰ αἱ αποϑία ἀονίαζίοπθ ἅ8118 ποῦπηὰ ὑγουίαπιο ἀπϑ ΤΆΡΊΟΠΘ 

ΟΠίδρα ἴῃ οἷ ὁπθ. Ῥθ᾽ 1᾿ ΔΙ οαΠ ἰ ὰ σὰ ΠῸπ ὃ τΠπ ΒΘΙΊΡ]100. ἀθοϑ] οἰ οδηΐθ, οομη16 βἱὰ 5᾽ ὃ 

Υἶϑίο ρϑυϊαπᾶο 611 αχίοπθ δα οοδριδηύθ αἱ 880. Ῥϑγοϊὸ απθδῦ᾽ ππῖοα ΘΟΟΘΖίοηΘ. ΠῸΠ 

ἰορ]ῖο αἴαύθο νϑῖοτθ 811ὦ Ιθρθθ βαθδροθύδ, ἴθ απα]9 ὑγρονὰ ροὶ οοπΐθιτηδ ρίθπα ἀδ Ἵ 

Τ]ΟΘΡΟ 6 ἑαὐύο οἱὰ ἅὰ ἅμχθ δηηὶ. ΑἸΙογα, τηθηΐτθ ἴο βὐπάϊανα 1᾿ ἃζίοπθ ϑη οοδρα!ηΐθ ς 

} 46] οἰδναῦο ἐνἰβοάίοο, ἴδοὶ ἴᾷγ 4118 θβρουίθηζθ ἴῃ νἱῦγο θη ἀϊνουϑὶ 5811 βοα οἱ αἱ δοί αἱ 

ΟΥΡηΪΟΙ 0118 5616 ρυδβϑα: [0 50000 6110 τ σΘΙῸΠ6. οτὰ αἱ νϑάθιθ 56 θϑίϑύθνδ ὑἢ Γἂρ- 

Ῥουύο ἀϊπποβύγα θ! 16 ἔνα [ἃ οοϑυϊψαζίοπθ οἰ τηΐϊθα 6 1᾿αζίοπθ 58] βϑηῆριιθ. Ῥᾶῦνθ 6. ἊΠ ; 

ἴδ |6 γαρρογίο πο οϑίϑθοβθθθ 6 ρουὸ 16 τίσθρομο ἔπτοπο ἱπύθυτουθθ; Π6] βθηηδίο Β0Ο,80 



Ξει11 βσρουϊτη θη δθωοϊ Ἐϊξασᾶο ταϑββίσηο οββουνϑίο τὰ 11ὼ σοδρι]εζΖίου 

]-----.-- -.- τ. βᾷ---------- πα Ὡς...  ---α--.--τ-ς. ἊΝ 

| ᾿ | ] ϑρϑυϊπιθηύαμο ΟἈ]οοΙαπᾶο ] ᾿ 

] Ι Ῥρβο Ῥοβο 9|0 4611 } οοπ οπιῦ 20 αἱ βᾶπιρτιθ ῬῸῚ Ἰἰτο ἀϊ βδῆρτθ ᾿ ᾿ 

' Νοπιθ ἘΌΥηα]ὰ λοίδορος: Εἰ ϑαϊινας. [Βρ] πίον ΕΞ τ τ ττ τ΄. Ἢ τ ἤῆνν ας. Ιῃ οὐδ 6 τηϊπανὶ ἢ 

, Ϊ Ι Ιὼτὸ 1 [ϑαὺθ πἀϑαΐα ϑοϊακίοπθ 88] ἘΣ ΤΕΣ 16 Ϊ 
] - 8] Θ ΡΥ 5810 ΘῪ. βαρ τ 

] ] Πβϑῖῖπδ οὐδ᾽ δῪ.-Θααΐν}. 

ἀν ᾿  ΒΕληκοὶ ἤζ, Ὁ. ᾿ ᾿ἩΣΦΒΡΥΨΗΒΕΙ Ἢ Ὁ ́ |-------------  .-  |-'’  ----- 

] ᾿ | ] 

᾿Αορίαϊο βοάϊοο... 1 Ο6Η8. 0 .ΟΝᾺὰ ἈΚ ϑοα  ϑ8 δ,8ὅ ΟοΥγ 0998 19,00 0,289 ] ταϊπαθ! 86 

] | ] ] 

Βιιοοίπαίο βοάϊοο.  ΟῊ δ", Ὁ. ΟΝὰ 162 81 6,91 0,70, | 0,468 28.165... Ὁ,286 φιὰ αἱ 24 οἵθ 

' πῶ | | 
| ὁΗ5. 00. ΟΝ 
Ϊ ᾿ | Ι 

] ἜΝ Ν ] ᾿ : ; Ἐπ 
᾿ΟἸΙαἰαγαῖο βοᾶϊοο,. Ι [9 Ὅς ε Ἶ ὍΝ ἘΠῚ Η᾿ | 88 418 100 0,418 20,90 0,287 ταϊπαῦ! 20 

. Ὁ .ΟΝ9 ' ] Ξ 

Τιαὐναῦο βοᾶῖοο. . ] ΟΗδ8, ΟΗΠ(ΟΗ). ΟὉ. ΟΝἃ ] ἘΠΡ. 5. ἘΠῚ 7,99 70 0,559 ὉΠ ὦ 0,249 ρἱὰ ἀϊ 1 οτϑ Ξ 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἴω 

Ταγίγαϊο βοάϊοο. . , ΟΗ(ΟΗ). 6Ὁ. ΟΝἃ ΤΟΝ 197 4,62 ΘΟ ΟΣ 18,85 0,142 Ρὶὰ αἱ 24 οὐθ Ε 

ἢ | ] ] Π Β 
ΘΗ(ΟΗ). 00. ΟΝ ἃ | ΠΕ 

Τιδοοπαίο βοᾶϊοο. ΟΗΞ ἀπ τς. ΕΕΝ ποπε0 10,0 Π 0,840 42,00 0,482 Ρἱὰ αἱ 24 ογθ 

Ι | ] 
Ὑ--00.ΟΝ 8 
᾿ Ϊ ] ᾿ ] 

ΟΗ3. 0. ΟΝ8Ὰ ] ] ] | 

ΟἸτδοοπαῖο βοάϊοο ΟΝ. ΟὉ. ΟΝὰ πα ὑγ τ ΤΕΥ, 8,40 50 0,388 )] 29,40 0,388 Ῥὶὰ αἱ 12. ογθ 

| Ι Ι | 
] 6 “Ὁ. ὉΝ» | | 

ἥ | ᾿ ] ᾿ ] | ᾿ 

ΟΗ3 ] ] Ι ] 
- ] 

᾿ Δοοηϊξεαίο βοάϊοο. , ΟΗ. ΟὉ .ΟΝὰ π' σε 80 δ.20 ] ὅ,0 θ᾽, τ 1455 0,75. 5} δὰ αἱ Δ ογ8 
] ! 

᾿ ] 

] ἢ ] ] Ι ] ] - 

ἸΚΟΤ Ἀϑ ΓΝ ἘΣ ᾿ ᾿ ᾿ ] ] 1.3 

ἷ ἡ 085. 00. ΟΝὰ ὶ ' ᾿ Ϊ ' 
ἕξ 
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Ῥογὸ, ὁοηθίἀθυϑηᾶο 11] τἰβαϊθαῦύο ἅ61160 ῬΡΘϑθηθ τσθυοῆθ, ΠῸ ΕΙΡΙΘ50. 11 ργούοοο!ο αἱ 

46116. Θϑρϑυΐθῃηζθ, 6 οοηϊροηύδηαο 1᾿᾽ οἴϊϑυῦο δηνοοδρι!αηῦθ 6 ἰὼ 50] 1Π1Ὁὰ 61 οοΥτὶ- 

ΒΡΟΠαΘΗδ 5811 41 οδίοῖο, νἱαϊ οἢθ θϑίβύθνα 18 βύθβϑϑ τϑ] ζίοηθ ϑιθθροδϑύδ, οἱοὸ 1᾿ Δ ΖΙΟΠΘ 

ϑηθοοδρα!]αηῦθ 46] 5816 βοάϊοο ὃ ὑϑηΐο ρ]ὰ Ἰηὔθηβα ααϑηῦο ΠΊΘΠῸ ὃ 5011}116 1] 5816 οϑ] οῖθο 

ΘοΥΙβροηάθηΐθ. ἘΠ θοὶ, οοηύγο]]αὶ, σοΊαπϑὶ ππονθ ΘΒρΘυΊΘηΖθ (Υ. ΤΆΡ6]1ἃ ρδρ. Ρ1θ6.), 

ῬΈΘΘΟΪΘΙ 48] ΒΕ ΊΒΤΕΙΝ (1) 1 ἀαὺϊ το αῦϊνι 8118. ΒΟ α 1Π1ὐὰ, Θα Θο00 τἰ πη] ἴῃ ἀπ αὐδατνὶ 

ῬΆΓΘΙΠ1Θ11 1 ΑἸΒα 8 Ὁ] 4161160 ΘΒΡΘΙΊΘΗΖΘ. 

ΟἸαξαγαῦο βοάϊοο 

Τὐϊέεασο 1.611 σοεριι]ασίοτιθ Ι ΘΟ] ΙΛΙξν οὶ βοῶ αἱ σϑ]οῖο 

ΖΡ, ἘΞΟΑΘΙ -.- ΟὠὐῳΑΣἜἭὀο---- 
Ἶ συ. -ϑαπϊνα]θηΐθ Οὐ [[ ρτοθααΐναι. ] ν 
8810 δ μοὶ ἐἘΡΙΕῚ 8 ἘΠΕ ΡΟΣ ΤῸ ἴῃ δν. ὅ 10 

ΞῈ 
Ταρύγαϊο βοάϊοο 0,142 |24 οὐὸο [ 0,008ὅ 0,3 |Ταυΐταθο οϑ]οῖοο 
ἈΑσοῃίδαῦο βοᾶϊοθοο. , 0,178 24 οὐχ. ἡ 0,181 ΏἿ10,1 |Αοοηϊξαίο ὁ] οἷθὸ ' 
δαοσοϊπαίο βοάϊοο.. 0,286 24 οὐἷο ἡ 0,15664, ] 12,2. ᾿, ϑαδοίηπϑίο 6816160 
Τὐαοοηδαύο βοάϊοο.. "ἢ 0,482 [234 οἵ ) 0,2648 ᾿. 22,2 ᾿Τδοοηδῖο οδ]οῖθ0 
ΟἸταοοηαίο βοάϊοο ἡ ,998 12 οἵ - Ι:..-- ΟἸὐγδοομαῦο οδ]ο. 1 
Τιαὐαῖο βοάϊοο.. 0,249 [1 οἵδ 3 0,96561 , 10ὅ,2 Ι1ιαὐδαῦο οΔ]οῖ60 ] 
Αοοίδαϊο βοάϊοο ] 0,28. 86 πηΐη." Ι;᾿ - ἈΑοθίαθο οϑ]οῖοο : 

2 | ΘΙαϊαραῦο οδ]οῖθο 
Ι 

᾿ 

0287 80 πίπ 6,3800 
! 
Ι 

τ ζο [ΩΣ 

ΒΘΟΟΠῸ 16 ΘΏΘΔΠΒΙ ΑἸ ΑΒΡΕΒΗΛΑΤΌΕΝ (2) Π6] Βδηριιθ ᾿πῦθιὉ ΑἹ ὁᾶηθ 51] πϑ' οϑίοῖο 

0,062 --- 0,049 ὅ).ο; ἴῃ ααϑύτο 8Ή8}151 ΟΠ 1ο ἔθοὶ ἄπ 8 Πη1 ΟΥ β0ηῸ (8) ΘΌΌΪ οι. 0,088 --- 

0,078 --- 0,088 --- Ο,086, ἴῃ τηρᾶϊα ον. 0,082 ἃἱ ὅὰ ρον 1000 ργῃ. ἀϊ βϑηριθ; 851 ἤϑῆη0 Ἵ 

ἀα]η4] ὁοΠ16. ΘΟΠΟΘη γα Ζί ΟἹ 46] οδ]οῖο ἴῃ ο᾽. ϑαυϊνθιθηῦθ, 6 Ρθ1" Πῦο αἱ βϑηριθ, ἰ 

Βθριθηδὶ βου! οϑύγοιηϊ: 0,00289 --- 0,00484. ϑουνθηάοιηὶ 41 ααθϑῦϊ ἀδύϊ, Π6] βθριιθηῦθ 

ΒρΡΘοοίοϑυδο πὸ ροβύο ἃ οοηΐγοπῦο ἰὰ οοποθηθγδζίομθ 46] οδ] οἷο 616 51] γϑρϑίπηρθ Π6116 

ΒΟΙΆΖΙΟΙΪ βαύαλο 46] ναῦῖ 5811 αἱ οδ]οῖο, 6 ἴὰ οοποθηύγαζίομθ 491] οδ]οῖο θϑιβύθηθθ 9] 

βϑηραθ αἱ ο8Π6. 

ὅδ στ. -Θαυϊνα]θηῦθ Ὶ 

Ῥϑὲ 11ὐτῸ Β 

Οββαϊαίο .... 0,00011 

εὐ οηδίο:. τς 0,00028 

ΤΠ  ο ον ἧς 0,00040 

πῦσα ξ "ὶ 0,00184 

{ ο,θ0389 
ὶ 0,00484 

ΒΙοδυθομαίο. 0,01760 

ΒΌΙΕ ΤΟ τς το 0θ,Ό8000 
Η 

ζῶν «. Ψ 

ϑαηφιιο 

(1) Βεισθτειν Β., Παράδφιοῖ ον ογφαημίδοϊοη ΟἸιοηυῖο. Ὀνῖθία Αὐῆαρσο. Τ.. οβ8. Ηδιθαγρ ἀπ 

Τιρῖρχῖρ, 1898. 

(2) Εϊρονθαΐθ 44] Βοτσαζζι, Οὔιέριΐοα Πϑοϊοσίοα. ΜΊΙαπο, βδοοϊουὰ ΕαΙυνο6 Τλθυατῖα, 1899, νοὶ]. 1], 

Ῥὰρ. 114, 

(8) βαββάτανι [,, Οὐαϊοῖο ὁ οἱέγαίο ἐγϑοαϊοο, 666., 1. ο. 
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Οοπιθ δἰ γϑᾶθ ἄα αυθϑῦα ὑδ 0611, τηθηῦ"θ 601]᾿ οσβαὶαῦο, οαῦ θοηδῦο, ΗποραΡῸ. 6. ἔο- 

δέαξο οαϊοίοο δἱ μὰ ὑπᾶὶ Θοποθηιδζίοηθ οδ]οῖοδ ΤΑΙ ΠΟΥ αἱ 4π6 118 οϑιβῦθηθθ Π6] ΒΔΠΡῚΙΘ, 

601 Βἱοαι θοπαῖο 6 βοϊΐαίο οϑ]οῖθο ἰῆγϑοθ 5 ταρρίπηρθ πηᾶ ΘΟΠΟΘΗ ΓΤ ΖΙΟΠΘ τΔ0]00 1η86"- 

σίου, θά ὃ ρυθοϊβδιηθηΐθ ρθ} ἀπθδῦο ὁπ ΟἜΒΕΝ ρούθνα ῬΡΟνοσθΙῸ ἃ οοδρα]ζίομθ 416] 

βδηϑιιθ ἀρρίπηρθηᾶο 46118 ΒοΙασίοπο ἀϊ βοϊΐαθο οδ]οῖοο, θα ὃ Ὡποου ἃ Ρ61 αθβῖο 6Π8 10 

Ρούθγα ργονοθῦνθ αὶ φοδριυ δίομθ, δάοροναπ4ο. ἀπᾶ 50] χίοπθ αἱ Ὀἰοαυθοπαῦο ΘἉ]οἷοο. 

Τ᾽ αἰὐγα ραγίθ δ ίδμιο νἱβῦο βοργὰ οἷο 1᾿Ἰποοδρι! 11 ὰ 46] βϑηριιθ οὐδθπαῦδ, 60] 5801- 

φαΐο 6 Ὀἰοαιθοπαῦο βοάϊοο ἀϊροπάονα ργοριῖο ἀὰ ἀθἤοίθηζα αἱ οδ]οῖο, ροϊοὃ οθϑβᾶνδ 

Ῥγοπίαμιθπίθ ρθὲ ἀρρίπηα αἱ ΟἸοτιιΓῸ σδίοῖοο; 6. οἱὸ δρραγίνα 8πόῃθ ὅ8] οοπίγομθο 

4611 1πξοπαι δὰ 4611 ἀσίοπο ἀθοδοἰβοθηΐθ δα δηνοοδραθηΐθ ἄθὶ ἀϊνουθὶ 5811 (ρ. 41). [πῃ 

ααθϑὺϊ ἔδυ ρᾶῦθ οϑιβῦω ὑπὰ οομὐνθ ἀϊσίοπθ; πιὰ 1ὰ ὁοη τἀ ἀἸχίοπθ πὸπ Βαββίβὺθ Ῥὶὰ, 

αὐδηᾶο 51 δοπϑίἀθυΐ ποι βἰὰ 18 σοποθηὐραίοπθ 46] οδ] οἷο, πιδ 46] οδ]οϊο-ἰοηθ. Π)81] ἄδυ 

686 ἀρθίϑηιο τ αηϊ βορτὰ ὃ ἴδοι ]6. οββθενδιθ οἷθ ἃ ῬΓΟΔαγΙῸ ἱποοδρι] 1} ὃν σοι απθϑῦϊ 

5811 ΟΟΟΟΥΤΘ σοί πηρθιμθ 46110 απαηυὰ ὑδηΐο μὰ σραπάϊ, ἀπδηῦο τηδοϑοΘ ὃ ἰὰ 50- 

1011 ἀ61 σοΥτβροη θην 5811 αἱ ὀδ]οῖο, 6 οἷὸ ρϑιοῃὸ 18 τηϑΡΡΊΟΡΘ ΘΟΠΟΘΠὐ ΓΒ ΖΙΟΠ6 

γίοπθ 8. Θοιηρθηθαῦθ [αὶ 50] Ρ]Πδὰ τηαρσίονθ 40] 8816. οϑ]οῖοο, ἃ ἀἸπηϊ πα] 1] οτδάο αἱ 

Ἰοπὶ ζσδιχίοπθ πο 8] νϑίογθ ογίυϊοο ἱπϑυβοϊθηῦθ ρθὺ ἴὰ ὁοδρη]δαΖίοπο 46] βϑηριθ. 

Ππίοαιηθηΐθ οοϑὶ ρῶν πη δὶ ροβϑα ἰηθουρυθύατθ 1 αζίομθ δηὐϊοοδρα!δηῦθ 46110 ἀοβί 

τηϊπῖπηθ σα Ποἰθηθ 4] βοϊἕαϊο 6 Ὀϊοαυθοπαῦο οα]οῖοο; οϑυῦο πὸπ ῬούΓΘΌ 6 ΕἸ ΓΘΓΙΓΒΙ 811 

ΒΘΙΏΡ 166. ΘΟΠΟΘηὐΡΒΖΙΟΠΘ. Τ]0]Θ0 0186, ροΪομὸ 50. 1ὼ αἸ]Παζίοηθ οοη ϑοαθδ θα Βα ΠοΙθηῦθ 

ἃ Ῥτογοσαῦθ ἰὼ οοδρο]αΖίομθ, ρα ρογὸ αἰ γουθαηθο οἰποδοθ 1᾿ ἀρρίαηὐα ἀΐ ο]οῖο, ὁ0η 

666 Ῥοθὺ ὁ ραπίο νᾶιίανα ἴδ ΘΟμσΘη ΙΓ Ζίοι!θ τ] ]Θ6 0186. 46] βϑηριιθ. Οὐϑὶ τηθηὐτθ ΠΘΪ 

ΘΒΡΙΦΟΙ; Βρθοία! ΔΟθίδιμο νἱβῦο ὁΠ9. ἃ] βᾶπριιθ τπιϑηθθηαῦο Πα 48}10. ἀοβὶ ταϊῃπθ 

Βι Ποϊοπθ! ἀἱ βοϊἑαῦο 6 Ῥιοαυθοπαῦο βοάϊοο οἷὸ οθ Ρ61" 18. σοδρυδζίομθ αἱ 6880 ἴδοθνῶ 

αἰδοίξο θὰ ἢ οα]οῖο, οὐὰ ἀὰ απθϑῦθ οοπβὶ θυ ζίοηὶ ϑΘΠΘΓΑ] νϑηΐδτηο ἃ ΘΟ ΓΘ. 810 

ἀα6 110 οἷιθ οἱὰ δἱ ὃ νἱϑύο ομίδιδιηθηΐθ αἰύγθ ψοὶῦθ, ὁΠ6 οἷοὸ Ρθ ἰὰὼ ὁοδρ]αχίομθ ὃ 

Ἰπα!βρθηβαθῖ!6 ἴὰ ργθβθηζα αἱ Οδ-ΐοπθ, 6. ΟῚ ΒΘΠΙΡ]]οθῃιθηΐθ αἱ οα]οῖο βοίοϊτο. 

Τα. οἷὸ 5ἱ ἀθάποοπο πϑοθϑϑϑυϊαπιθηῦο ἀπ οοποϊαβίοηϊ αἰυγουθαηῦο ἱπιρουυδηθὶ : ̓ὰπἃ 

τϑίαὐίνα αἱ 5811, δὰ ὃ οἴ ζ ἰγιέογιϑίἑὰ γοϊανέυα (οἰ αφίοηο ἴογο απέϊοοασιίαμίο ἃ ἑαηίο 

γπαφφίογο χιαηέο ηνΐθνονο αἀϊυθμέω ἰα ὀοποθηγαφίοηθ (οὶ Οα-ἰοηθ ἦνν ἴογο ργδϑοηδα; 1᾿ αἰῶ, 

τοϊαίϊνα ἃ] βϑηριιθ, ὃ 66, αἰηιόηο ηθὶ ηιογηθηίο «οἴω ὁοασιίωφίοηιο, ὁ8186 ηιοὶ, ϑαη 16 αἰοΐ 

οαϊοῖο αἴϊο 5ἰαίο αὶ ἴοηο, 6 οἷὸ ὃ ἱπηρογ θη ἰββίτηο δύ ]Πγθ, ρορομὃ σϑηθραὶ πηθηΐθ 5] 

διητπθίξθ ὁῃ6 11 οα]οῖο ποὴ 5ἱ ὑγονΐ ΠΡΘΡῸ ποὶ Πα π]α] 461] ογρϑηίθηηο; τᾶ πηϊύο δἱ 

ῬγούθΙαΙι. 

Τὼ ῥαθδο αὐδπίο ΔΌΡίαμιο νἰβύο ἔπ αἱ ἀρρᾶγθ ἀαϊπαϊ Ἰορῖθο ἃτηπιθύθθνθ 6η6 ῬΘ1 

16. οοδρι]αζίομθ 46] βϑηρτιθ ὃ ἱπάϊβρθηβδ 116, Θ0Π|0 ΤῊΪηἾπηδι Βα ΠΠ οἰθηῦθ, ἀπ, ἀθύθυτη!- 

πδῦδι ΘΟποθη γα Ζίοηθ 46] οδ]οῖο-ἰοπ6, 81 ἀἰβούνο 4611 απ816 11 ββῆριθ τϑϑύα ἸηΔθῆπινα- 

τηθηΐθ Παυῖᾷο (1). Θα816. μοὶ 5ΐ8. ἴὰ σταπάθζζα αἱ αθϑῦο ν8]ΟΓΘ ΤΩ]ΏΪΠη0 ΠΟ ΒΒΡΓΘΠΊΠΠΟ 

ἀϊτ οοη βἰοατοζΖζδ, τηϑὶ οοῦῦο ὃ τη ]ο ΡΙΘΘΟ]8; γϑγ βίη ]πιθηῦθ ΘΟ ἤηδ 60118, ΘΟ ΠΟΘ ἢ ΓΘ ΖΙΟΠΘ 

46] Οδ-ίομθ οιθ 5] πᾶ ἰπ βοϊαχίομθ ϑαδιγα Αἱ οββϑαίαῦο ὀδ]οῖθο, ὁ ὁΟΥΡΙβρομθ ἔουβθ δὰ 

ΔΙσπηΐ τα]]ΠΠρτδιητηΐ αἱ Οδ-ίοπθ ρον Πἰΐτο αἱ βδηριθ. Οδρίαμηθηθθ δἰ ὑγαύία 4] αυδπεϊὰ 

“ἴομθ 46] δ ἸΟ6. ῬῸ5 (1) ὕοταθ 1ὰ οοποθη χε ὦ ἴδ ναυΐαγ Τὰ φοϊοοϊἑὰ 611, γϑαχίοπιθ αἱ οοδραϊα- 

φἴοπο ποὰ ΒῸ ἃποοίῶ οογοαίο αἱ βϑα!Πἶγο. Οαἱ ταὶ υἰ ἔθυῖβοο βθαργθ δ ἀπ οομοθη τ ίοηθ αἱ Οδ τ] 086 

Ῥ6Ὶ οαἱ 11 βδηρῖιθ τϑϑύρ ἱπάϑβπϊ ατηθηΐθ Παπΐαο. 
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ΟΟΒῚ ῬΊ66016 66 βίπρρομο ἔβο!]πηθηῦθ δὶ Π162Ζ21 ογαἰ πᾶ αἱ 8 η81151. ΠΟ δηηο ΘΟποΙ πᾶ θ 0 

ἴῃ ἥπθ ὁη86. 600116 ἀοβὶ πιηηΐπηθ ϑηδοοαρι!δηδ! ἀϑὶ ἀϊνθυβὶ γϑϑυθιν!, ἰπ ααϑηΐο δὶ ρυοᾶποθ 

ΒΘΙΏΡΓΘ ἴο βύθϑβο οἤοιθο, νϑιοβι τη θηὐθ δ᾽ τἈρρΊ Πρ, ΒΘΠΊΡΙΘ [0 βύθ580 σ ϑᾶο αἱ θο0η- 

σθηὐ αΖίοηθ Ἰοηΐοα 46] οἝ] οἷο, ᾿πϑαϊῇοϊθηΐθ ρ6᾽ ἴα Θοδρα] ΖΙΟΠΘ. Ὶ 

Μοηΐγο αὐδθπάονδ 16 θοΖζθ 46] ργθβϑθηΐθ ἰᾶνογο, ΘΙ οοοδβίοπθ αἱ ἴϑγθ οὀδϑιδὶ- Ἶ 

τηθηΐθ δΙσαηθ οϑβθυ δ ζίοηϊ, ΟΠ ἃ ΠῚΘ 5ΘΙΠΌΓΘΠΟ ΤΊΟ]δΟ Ἰηογθββδηθὶ. ΠΟΒΝΕ (1) ἢδ Ο556Γ- ; 

᾿ γαΐο οἰ 1 5811 αἱ οϑ]οῖο υἰὐαρᾶϑηο πιο]ο 1 οοδρι!αζίοηθ 46] βᾶπριιθ, ααϑηᾶο 51 ἃρρίπη- : 

Βοηο Π6] γδρροτῦο ἀἱ 0,ὅ 510, 6 6116 1᾿ 8ΖΙοπθ ὃ βοβρϑϑδ 8118 ἀ1]αζίομθ; θα 1ο, βρϑυϊτηθηΐϑπαο 

81 τηοᾶο βο!ὐο βοργὰ 1] βδῆριθ αἱ ὁ86, 601. ΒΟ] αΖίομθ 81111,1 ὅ0 41 ΟΔ 013 πο οοπδίδίαθο 

616 Δρρίαπρθπᾶο οπιῦ 8. 41 βοϊαζίοπο οδίοῖοδ ἃ οἵηῦ ὅ0 αἱ ββηῆριθ, ααθϑίο τϑϑύδ 1πΠ46Πη1- 

] ὑδιηθηΐθ ᾿ἰαυϊᾶο, αὐδηᾶο οἷοὸ νἱ 5] ΔρρΙΠΡΌΠΟ οι. 18 αἱ ΟΔΟΙΞ ρὸσ Προ, 811 8 

᾿ Β..- 1101. 0,102. Ἠο οββοῦνδῖο ροὶ οΠ6, ποὸη 5010 ἃ ἀἸ]ΠαΖίομθ ὁοη ϑοααϑ, τη, ᾿᾿ϑροιαηία 

Αἰ οπβϑϊαῦο βοάϊοο, ο αἱ οἰὐγαίο ὑγιβοάϊοο ρυόονοῦδ ἰὰἃ οοδρι!δζίοπθ ρροπύδ αἱ ααθϑίο Ἷ 

ΒΒΠΡΘ, 066 τϑβύθγθθθθ ἱπαθῆηϊ ηηθηύθ Πα 10 Ρ6 ἴὰ ργθβθηῆζε, ἀ᾿ ἢ ΘΟΟΘΒ50. αἱ οΔ]οῖο. 

Θαθδῦθ θϑρϑυίθηζθ, ἴῃ οαϊ 5ὶ ᾿πηρϑάϊβοθ 18 οοΟδρ.]ΘΖίομΘ 00] Οδ]οῖο, 6 81 ριῇονοοδ 

18, σοδρι]αζίοηθ 6011 οββϑίαῦο 6 601 οἰδγαῦο, θη γϑη0 ἴῃ ἃρθυΐα οοη γα] ΖΊοηθ ὁ0Π 

αὐϑηΐο 5 δὼ οὔὰ 501] ἃζίοπθ αἱ απθϑῦθ βοβύϑηζθ; δὰ ἴπνθοθ ὙΘΩΡΌΠΟ ἃ ΟΘΟΠΙΘΡΙΏΒ1 8 

Ταπηϊποβδιηθηῦθ τη0106 ὁ056 ἀθύϊθ βορίδ, 6 οοπηρίθύαπο ἴθ ποβϑῦγθ ΘΟποβΌθηΖθ οἰτοδ ἰἃ 

οοποθηὐγαζίομθ 46] οϑ]οῖο αὐ118 Ρ6 1 ἴὰ οοδρι]δζίοπθ 6] βϑηριιθ. [)8 ααθϑῦθ ΘΒΡΘυ θη ΖΘ Ὶ 

δὶ νϑᾶθ ἰηΐαῦϊ! οἢθ, αὐϑηᾶο ἰὼ ὁοποθηθγαζίοηθ 46] οἷο μ6] βδηριθ ϑαμπιθηΐα ἤπο ἃ ' 

δ᾽. 18 αἱ 8013 ρον Προ, 11 βδηριθ τοϑύδ Πα], 6 οοᾶραΐα ἴπγθοθ ασδηαο ὁ 001]8 

ἀΠΠαζίομθ, ο 0011 αρϑίαηία, αἱ τϑαύθινὶ δάδῦθ! (οββα!αῦο, οἰὔγαθο, 606.) 51 αϊπηπαϊβοο 18 

οοποθηὐγαχίομθ ἥπ βοῦδο ἃ απθϑῦο γΆ]0γ6 τηϑβϑίθηο ᾿ἱπϑᾶδῦθο Ρ6 1 ἃ ὁοδρι δ ΖΙΟΠΘ. 

Ὧδ. δαθίθ 16 Θϑρϑυίθηζθ υἰρουύαῦθ ρεϊπια 6 ἀδ ααθϑύθ ροββίϑιηο ααἰπαϊ οοπο 619 Ἷ 

6Π6. Ῥοὺ ἰὼ σοδρυ!δχίομθ 46] βϑηριιθ ὃ ἱπα]ΒΡΘΏΒΆΡ116 [ἃ ργόβθηζα αἱ Οδπϊ θη. ἴῃ ΠῸ : 

βύαθο αἱ ὁοποθηῦδζίοηθ ομ6 ραὸ ΟΒΟΙΠ]ΠαΓ6. θηὔῦνο ΠἸπη10] τηο]ῦο δπιρῖ; τη ὁΠ6 ρϑγὸ θβὶ- 

Βύοπο ἄμπθ νϑίουὶ 4618, Θοποθηῦγ Ζίοηθ, ΠΠῸ Τηϊηΐπηο θα ἀπὸ τηϑββίτηο, 8] αἰβούζο θα 8] 

| ἀἴδβοργα ἀϑὶ απδ]} 1] βδῆραθ γοϑύδ, ἱπἀθῆηϊ αηηθηΐθ [ἰααἰᾶο, 6 ὁοδρα!α, μοὶ 5010 ἀαδηᾷο 

Ὁ Θ0Π ΠΊΘΖ,Ι ἢ 8101, ο ὁοη γϑαύδινὶ ομϊμηϊοὶ δἀαῦὶ 51 τἱοοπάποθ ἰὰ οοποθηύγδζίοπθ ἀ6] 

Οδ-ίοπθ θηὐμο ἱ Ππ|10] ἀουθὶ, τἰαϊσαπᾶοϊα ἴῃ ὰἢ οᾶδο, ΔΌΡαββδηᾶοϊα Π6]]᾿ ΑἸίρο. . 

(1) Ηοκπκ ΚΒ. Μ., “ Ζουγῃ. οἵ ῬΉγϑβι0].., ΧΙΧ, 4, Ρ. 856. 

--....--.....-.-. 

ϑππι Π. Τὸν. Π1]1. -' 
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ΡΒΟΘΌΖΙΟΝΕ ΟΠ ΑΒ ΝΕ ΙΝ ΑΜΜΑΖΊΟΝΕ 

ΑἸΠῊΙ ῬΒΟΟΈΒΒΕΙ ΑΝΑΤΟΘῊΙ 

ΟΟΝ 

ΡΑΒΤΟΘΠΑΒΕ ΒΙΟΠΑΒΠΟ ΑΠΠᾺ ΡΒΟΡΌΖΙΟΝΕ ΒΒ “ ΡΠΑΘΝΑΟΒΜΠΙΒ, 

ἙἘΠΥΟΈΕΝΟΈΞΕΣ 

(61 δοοῖο 

Ῥγοῖ ΡΙΟ βΕοὰ 
ΟΟΝ 1 ΤΑΥ̓ΤᾺ 

Αρρυουαία ποῖ αἀιρναησα ἀοι 16 Νονοριῦγο 1903. 

θὰ 8ηηὶ ΟἹ 50π0 (1) πο ραθθ]ϊοαῦο ἀπὸ ϑὑπαϊο 501} δσίομθ 0611 οϑύγϑυῦ! ἔρθβ οι 

6116. σαρϑ]θ. ΒΌΡΓΘΠ8]1, 48] απ816 τὴΐ θγὰ στἰβαϊθαῦο ο6 ἴπ ϑβϑὶ θᾶ ΔΌθοπαϑηϊθιηθηῦθ 

οοηὐθηαύε, ἀπϑ βοθύϑησθ, πηο]ῦο δὐύνα, οαρδοθ αἱ Ῥγοάμητθ βθοοπᾶο 1] ουϑᾶο αἱ ὁοη- 

οϑηὐγαχίομθ [ἃ ΠθορΡοβὶ, ο 1 ἸπἢϑιηπηθΖίοπο, ο 1 ἸροΓρΙαϑῖα ἀθο]1 οΙθτηθηθ, ἴῃ ααθ5}1 οὐρϑηὶ 

ὯΘ] αἀα8}}} οβϑῶ ϑοβύϑηζε σϑηΐνα αἰγούψαμηθηθθ ᾿πϊούςαῦθ. 

Ριὰ ὑδγαϊ πὸ υἱρϑῦαῦο 16 βύθϑϑθ ΨἸΘΡΟ 6. 6 οὐὔθημηὶ 1 τηθάθϑίτηὶ τἰβϑα θαυ 60118. 50- 

βύδηζδ, ὁἢ6 5ἱ οὐὔδίιοπθ τηϑάϊαηῦθ ἃ Ῥγθοϊρ αχίοπθ ϑοθϑύϊοα, 4661] οβύγαθυϊ δοαποβί, 6 5πο- 

οθβδῖγθ, αἰββοιαζίομθ ἴῃ ἀπ ᾿ἰαα]4ο ἰβούοηϊοο (2). ῬΡοβθριθηᾶο 16. 1116 Τ]ΟΘΡΌΠ6 πο 1116- 

γαΐο ὁἢ)9 581 οὐδθῃρόπμο 91] βϑύθϑϑὶ οἱουθὶ ἰδ ργθραγδπᾶο ἃ βονγϑαθῦνα βοβύϑηζα ἀ8118, 

Ῥαγίθ οουύϊοα!θ αἰ 4818, βοϑύδησε τη] 011816 46110 ὀὔρβια]8. ΒΌΣΤΘΠΔ]1. Τπο] 006 ΠῸ Θβῦθϑο 

16 σίοθγομθ δ Αἰ 1 ογρϑηΐ, ὁοπθ 1] {ΐπηο Αἱ νἱθ6 110, 11 ὑθβϑύϊοοϊο ἀϊ ἕοτο, 6 11] πιϊ- 

ἃ0110 4616 οββᾶ, αἴῇπο ἀϊ νϑυϊῆοανθ 586. [8 βοϑύδῃηζε οἕθ 5] τίοανδ 8118 ρυθοὶ οὔ Ζί 6 

δοθύϊοα, 4661} οβύγαυθ δοαποϑὶ ἀϑὶ ἀϑυθ ογρϑηΐ, ϑβϑυ οὶ αβθθθ 581 ῬΡΘΠΟΠΪΤΗΪ ἀπ᾿ ΔΖΙΟΠΘ 

ἀρι816 ὁ ἀϊβογθηΐθ, ἀδῦα ἰὼ οοβύδηζε, 461160 οἰγοοβύδῃζθ ἴῃ αἱ νϑηΐνα ἰαὐίο 1᾿Θβρϑυὶ- 

Ιηθηΐο, 6 ὑγοναὶ 8010 ἅ6116 αἰ θγθηζθ αἱ ουϑᾶο, ροϊοπὸ ρ]1 οἴου θῦᾶπο Ὀθηβὶ δαπδηΐο 

αἴνουθὶ ἀϑϑηᾶο ἴα. τηθαθβίπια, ααϑηθ δ, αἱ βοβύθησε, αἱ ἀΐνϑυβα γον θηίθηζε,, τηϑ. 8118, ἤπ6 

(1) Ρ. Εολ, Οοηένδιεσίοηο απαϊονιΐοα 6 ϑρογὶηιθηίαϊο αἴϊα βδίοϊοσία ραϊοϊοσίοα ἀοῖϊο οαρϑιῖο βιεγγθηαῖέ, 

“ Μριθοῦῖο 611 Β.. Αοοράθυαΐα, 461186 ϑοίθησθ αἱ Τουῖπο.,, 1900. --- Το., ϑιμῖϊα βοϑέαμισα οοπέθημέα πορίὶ 

ὁϑέγαἰέϊ Κγοβο]ιὶ αὐ σαρδιῖα βιγγομαῖο, Κ Ἀοοαάοιηῖο αἱ Μραϊοῖπα αἱ Τουΐπο.,, 29 πον. 1901. 

(2) ἄινο αλυβουτι, ἀφίοη οὶ Νιροϊθοργοίοίαϊ διἴ]6 οοἴπιϊο ὁ διιὶ ἐδϑϑιξὶ, “ Ἰιο ϑρθυϊαθηΐα!θ αἱ 

ΕἸἴχθησο,, δῆπο ΓΑΥ͂, ἴα8ο. δ“, 

καξ Ἂ,5... πτονοϑλ τος τσ τος 

Ἃ 
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81 ροΐθνϑῃο οὐδθπουθ ἰἀθηὐοὶ τα! θα! ναυῖθηο 5010 18. ἄοβθ, οπμᾶθ, ὁοιηθ ἀϊβδὶ, ἰδ 

αἸἰβδγθηζα τᾶ βοργδύαῤίο αὐϑηςῤ είναι. 

Αἄορθγδὶ βθηργθ ὑπὰ Ῥαγύθ ΑἹ βοβύδηζε, ρ61 4 Αἱ δοαιδ, 6 ἄορο 24 οἵοὸ ἀϊ]Παῖνο 

Τ᾽ Θϑὑγαύδο 6 10 ργθοϊρίὕανο ὁοθῃ 90.016 βοϊιχίοπθ ϑοθίϊοα. Βδοοοϊθο 6 Ἰαγαῦΐο ἃ Ἰππρὸ 1] 
Ῥγθοιϊριίαίο αὐαθϑῦο νϑηΐϊνα βοίο!ῦο ἴῃ Ῥγορουζίομθ αἱ 1: 9. π6118. βοϊαζίοπθ ἰβούοηίοα αἱ 

ΝΑΟῚ -ἰ ΟΟΥΝ 85 ἰαδία ὁοπ ρου. 0,60 ἀϊ ΟἸΝα 6 1 κου. ἀϊ ΟΟΝᾺΣ ροῦ 100 4ἱ Η30 

(δ]ϑου(). 

1,ἃ βοβύδηζδ, 016 51 οὐδίθμθ (ἃ. 51 Π1110 ρα ῥθιηθηῦο ἀθ6ρ11 ϑδύγαθ!! δοχαοσὶ ἀθὶ νδυῖ 

οΥΡϑηΐ, ὃ 11 ππι0180 ρυούθιθ α6] τἰβρϑύθνι θ᾽ θα ] οΘ]]]αυΐ, 6 ἃ ραν θὰ, ἀϊ ἄοθθ 6110 

τἱοαναῦο 48116 ΟαρΒ.16 ΒΌΓΤΓΘΠΘΔΙ1 ΒΘΠῚΌΓ8, ΑΥΘΙΘ ἈΠ᾿ ΔΖΊΟΠΘ ῥἱλ πϑογούϊοδ, οαἱ ἐΐθη ἀἰθέγο 

ἀπ ἴογῦθ ἸῃβδΙηΠΙδΖίοηΘ ; 64116110 οἿ10 51] γίοανα 48] θΐπηο ἀνυθΌ 6 ἀπ᾿ αζίομθ ρἱὶ Ὀ]αηᾶδ, 

6. ἀδΡθΌ 06 ῥἱλι βοϑῦβδ, 6 ἱποοιηρὶθῦα πθοροϑί, 8118 α1816. βοραθ ὑπ οροβὶ τηοάογαΐδ; 

419110 616 5] τίοανϑ 48] ὑθβύϊθο]ο Θϑϑυοι θυ Θ 06. ἀπᾶὶ ροἷὶϊ αὐῤίνα ἃσίοπθ οποιηϊούα οι 

ἀ'οη46 1᾽δοσυμηα]0 αἱ Ρἱϊι ἔουυ] ααδηυὰ 41 ΙΘαθοοῖδί, τὰ ὑπδύθ ααθϑύθ αἰ ἤθυθησθ ροβ- 

Β0Π0 ΒΟΟΙΏΡΔΙΙΡΘ 518. γϑΡΊΔΠ 0 [δ ΘΟΠΟΘΠ Ρα ΖίοΠ6 46118, ΒΟ] ασίοπϑ 46] ργθοϊριθαῦο δοϑίϊοο, 
δῖ, νδυῖδηαο 18. ἀυϑη αν αἱ ᾿Ιχαϊο Ἰη]ούθαῦο Π6] ραρθμο ίπιθ. Το πο ἱπηρίθραξο 16 ἀϑέίθ 
βοβύδῃζθ Ῥ61 ἱπίοίαν!]ο αἰτϑυψαιηθηῦθ Ὧ6] ῬαΡΘηἰπηδι Θραίϊοο, ὁ δἀορογαὶ ΑἹ ργθίθγθηζε, 
11 οοπίρ]ο, τηϑίρναο ἃ] απ ἱποοηνθηῃϊθηθ. ΗῸ ρου δηοΠ6 ἐδ νοΙία, δἀοροταίο 1] δ πθ 
68 ἴὰ ὀδνίδ. 

ΦυΘΒΡ ΠΠΟἴπηο δηΐπι8]16 5ἱ ρυθϑύα δ αβύδηζε, Ὀθη6, πη [8 Ἰαραιοίοηιίδ, ὃ π6ηῸ ἃΡ6- 
γο16, 68 1] ἔθραϊο ὃ π|θη0 γοϊππηΐποβο. Π] ο8Π6 5] ῬγΘβθου 06. θ6η6, τηᾶ [ἃ πιο]θα τϑϑὶ- 
βύθηζε 46] 5110 ρϑρθη ἢ πη8, Θραύϊθο πο οοπμβθηΐθ αἱ οὐΐθηθυθ ἀοὶ τἰβαϊ αὶ οοδίαπεϊ. Π 
ΘΟΠΙρ]1ο 118, ὁθτὅο 1᾿Ἰποοηνϑηΐθηΐθ οἢ10 1] 510 ἔθραθο ὃ ὑγόρρο 5ρ65580 διπιπαϊαίο ἀϊ ρᾶ- 
ΤΆΒΒΙδΙ, ὁ 56 1}08 ὑγϑοοῖθ ἀϊ δηθοηθ ἢοροβὶ, πιὰ ααδηᾶο ἐαδία, 1ἃ Ἰαραγοθοτηΐδ, δὶ ΒΟΟΥρΘ 
σἢθ 1] ἔδραῦο ὃ 88Π0, 1᾿ Ὀρθυ ἃ ΖίομΘ τίθθοθ αϑϑδὶ ἴβοὶθ 6 1| τἰβιϊθαῦο ὃ οοβίαπίθ. Ηὸ 

ἀοναΐο ΔΡδηάομδγῦθ ΡΘῚ 1᾿Ἰποοδύδηζθ, 46] βιθ60580 1] τηθίοαο 46116 ἰπἰθσίοηϊ ραγθποιὶ- 
τηϑύοβθ δύ νγαν υθο 18 Ρ6116 ἰηὐαῦῦδ, ὁπ 46 ΤΊΘΟΡΒΙ 8118 Ἰωραγοίοπηΐδ, Ἰαῦθυδ]6 ἀθβίτα ρὰ- 
ΤΆ ]1618,. 81 το. οοδύα!θ, ’ὰ ἀ0816 ρογύα ἀἰγϑύψατηθηίθ βορρᾶ ἀπ ἴοθο 49] ἔδραῦο, ρϑὺ ἴὸ 
Ῥἰὰ ἀ.0110 ὁ116 πιὰ 18, οἰβ.{61168,, 6. ὁ0η. Ἰθρθθτα, ὑγᾶζίομθ 6 ΘΟΙΠργ βϑίοπθ ϑαΐ Ἰαὐΐ 46] 
ἕογϑοθ, [0 81 ἔβ αδοῖτθ σοπῃρ᾽θύβιηθηῦθ 4818. ἔθυϊδα. ΑἸ]οσα ποι Ὀίβορπα ἰηἰθύξατο ἀϊγοῦ- 
ὑδιηθηῦθ 6110 Θρθβϑοῦθ 46] ρϑγθῃοίτηδ ἰὰ βοβύϑηζθ, οἷ δὶ ὃ γϑοοθοῖθα, ἰῃ ἀπ 5Βἰσίηρα 
αἱ Ῥγᾶνϑζ, τηϑ 5 0616 51 ἱπῆρρο 1ὼ ραηΐα 461} ᾿ ἃρ, 6. 0011 1π 4166. 6 ρο]]160 461] ΑΙ ἔτα 
ΤηΔΠΟ 51 Θβϑιοὶύδ, ὑαύθο Ἰηΐου πο ππϑ τηοάθγαύδ, ΘΟΠΙρ θϑϑίομθ 58] ἔθραίο, ἱπύδηθο ὁΠ6 5] 
ΒΡίῃρθ 1] Παυϊάο ὰη Ροο0 ΟΡ] απδιηθηΐθ. 51 νϑᾶθ 8Ποτα απδϑὶ ϑαθῖδο Θομηραῦίτθ απ 
ῥϑῦθ διδηοαβύγα ἀοναῦα, 8118 ΘΟΠΊρΡΓΘΒΒΙΟΠ6. οἷιθ 1 Παιάο ροποίγαηξο οϑϑγοῖζα σαὶ γαβὶ 
ΒΒΏΡ ΡΏΪ, οη66 11 διηθηΐζΖα. Τιδν ΤΠ ΠἾδ, ἄστα 4α8]0.6 ὕθιηρο 6 ροὶ ΒΟΟΙΏΡΒΙΘ, 56. δ 
βοβύδηζα, ἰμϊούθα δ, ὃ αὐῤίνα, ὃ ἃ] ροβύο ἀϊ ψ6118 τηϑ οἶδ, οἰ 5ἱ ὕγρονα ρίὰ ἑαγάϊ Τ᾿ ἄτα 
ΠΘΟΓΟΙ60- 1 Πδιητηδίονία. 856. [ἴὰ ἰἀϑηύίοα, ΟροΓαΖίομθ δὶ ϑϑοθιίθοθ 60118, 5018, βοϊ αζίοπθ 
ἰδβούοπίοα 616 Β5οῦγθ ἃ ἀἰβοίορ!θιθ 1] ρνθοϊρίδαῦο, ὉΠοτὰ δἱ πᾶ ϑραδιπιθηύθ 1ὰ πηδοοΐα, 
τηᾶ Ρἷὰ ἰδ] ΠΟ 5] υἱβοοηῦγα οἱλι πϑϑβαπα ὑγϑοοῖδ, βαϊνο δ οαπὶ οι τ] ΟΡΟΒοορ οἱ 
ΑἹ οὰϊ ἀϊτθιηο ρῥἷὴϊ ἀνϑηίὶ. 

Εϊροβίο 1] ἔθραίο 6 υἱσαοίῥω 18. ἔϑυϊδδ, δὶ Ἰδβοῖδι ὑγθβοουτοῦθ γαΡῖο ὕθμιρο ἀϊ ὁδ80 
ἷπ ὁᾶ80, ΟΠ60 ΒΘΡΪΘ 16 γϑνὶθ ἴδδί 49] ργόοθββο. [,8 ἰηϊθχίοπί ἔαθθο, Π6] ἔδραίο, βοργϑ- 
ὑαύίο 50 Δ οπάδηϊί ὁ αὐῤίνθ, ἤϑηπο τηοϊθο 5ρθθθ0 ὑπ οἰοῦθο 8616 Ππ6118 ταῖϊζα: Οοβὶ, 
δα ΘΒΘΙΠΙΡΙΟ, Π6] ὁ8η6, ἰηϊθυδηο 4961] οδύγαυ! ἔγθβοῖὶ ὁοποθηὐγαθὶ αἱ οαρδθι16. βαγο- 
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ὯΔ]1, νἱάϊ ἤουυλδυθὶ ἀ6 511 ἱπέαυ δ! ϑιπουγᾶρῖοὶ Π6118,. τη11Ζϑι Ρ6᾽ οΟδρ ]ΘΖίοπθ 46] ϑδηριιθ 

πρὶ γαβὶ υἰβροῦϊ νι, ἄω ὑγαϑρογίο τούγοριϑᾶο. [ἢ τιοἱὉ] αἰγὶ οα5] α᾽Ἰπ]θΖίοπὶ ῬΘΓΘΠΟΠ]- 

τηδῦοβθ αἱ παοϊθο-ργούθι ἀϊ π6] ἔθραῦο αἱ ὁοῃὶρ]ο, πὸ ὑγονϑῦο ἃ ναρῖδ αἀἰδβίύδηζϑ, ἀϊ ἔθμηρο 

48116. τηῖ]χθ ὑπιηοίαθθ, 6 ἀνθηθὶ 6118 Ρο]ρα ἄθὶ βυϑπαϊ ουτη}}} ἋἹ ἀθύνι] πο θαυ] ρτο- 

γϑηϊοηῦ ἄα ἀπ᾿ Δ Ροπάδηῦθ ᾿θαοο] δὶ. 

ΤΠ ργόύθϑβο ἀἰβύγανθινο οἢ8. δἱ πᾶ π60] ἴθραῦο, πο ραὸ Θ5501}6 δῦψθαϊῦο 81]᾿ αζίοπθ 

τηθοοδηΐοα 461 Ἰπ᾿οχίοπθ ῬῸῚ βὸ βύθβϑδ, Ῥϑυοῃδ, οοῖηθ (1581, [811 δῇϑυ! ποὴ 51 οὐδθη- 

ϑόπο ἰηἰουθαμο ὩποΠ6 ἴῃ ᾳαδη θὰ πούθνοίθ 4611. βοϊαζίοπθ ἰβούοπίοα αἱ ἀσρίαμα. Τὶ 

Τ᾿ αζίοπθ 46] πιο ϑο-ργούοὶ ἀθ ὁ6 Ῥυόνοοῦ πῶ ΠΘΟΓΟΒῚ ῬΠῚ Ὁ ΤΊΘΠ0 οβϑύθϑα αἱ ἸΟθ1}1 θρα οὶ, 

οαΐϊ ἐΐθπθ ἀϊθῦτο ἀπ 560 116 Αἱ ἔδθθ! βαοοθαθηθ 51] [ἢ τἸη0 0 ΤΘΡΌΪΆΓΘ, 6 ΘΟΠἀ ΠΟΘ 8118 

Τονπηαχίομθ αἱ ἀἂὰ ὑθθϑαῦο οἰοαύ! Ζία16 ἴῃ ἀπ ῬΡΟΓΙοαο αἱ ἔθηῖρο οΠ6 ραὸ γϑιϊδι 8 βθοοπο 

Ϊ οᾶϑὶ, τὴ ὁῃ6. ογαἰπαρδιηθηῦθ ὃ οοιηρίαῦο ἄορο ὕγθ βϑύθπηδπθ. 

56. 8] ϑϑϑιηηίηθ 11 ἴθραῦο ἄορο 24-48 οὔθ 8118 ΟρθγϑΖίομθ, 81] οββοῦνᾷπο αἰνθιθ6 

ΔΙΘΘ. 5Β0Ο]οΥθ. ἀοναῦθ 8118, ΠΘΟΙΌΒΙ οοΙηρΙθῦδ 4] ἸΟθα]] ὁ αἱ ρδΡῸ 41 ΙΟΡα]] ϑραίϊο!. Τη 

Θ8556. 8 ἰουῦθ ἱπρυϑηαίτηθηΐο ΟΠ 51 ΒΟΟΓΡΌΠΟ ὁ0Π6. 6110 »Τ ΘΠ] ΖΊΟΙΙ ρὶρτηθηύανθ δθοα- 

πη]αύθ απ 6 ἰὰ, 6 τἈρργθβθπίδηθι 1] ρ᾽βπιθηύο ὀοηύθητίο 6116. 66111]6 ΘρδίϊοΠ9 1] σαὶ 

ῬΙΟ ΟΡ  βῖηδι ὃ Γ680. Β0ΟΪΟΡΟ 6. ΟἸΠΟΡΘΠΘΟ 6 1] οἱ πιοῖθ0 πο ὃ ῥἱὴι ν]510116. Α11ὰ ρ6- 

τουτί αἱ απϑϑύα ἄθηϑδ αὐ θῶ πθουοὐϊοδ νυ! ἀπ γἰβύγουνα Ζοπᾶ ὯΠ ῬΟΟῸ ῥ᾽ὴ ΟἾΔ ΓῈ 

66 ἴὰ βϑρᾶτα 48] ὑθϑϑαδο ραθίθο πουιπαθ. Τὰ πα σοηὰ ἀϊ ποη οοπιρΙοίδ, τπουοϊῆοα- 

2Ζἴοπθ 6116. ο611ὰ]6 θρϑύϊομϑ αἱ οὰἱ ἃποοῖδ ὃ ἀηϑ, ὑνδοοίδι ᾿αρργοβθηΐαύα ἀδὶ πποὶϑὶ τἰβρϑῦ- 

ὑἰνὶ ροόοὸ οο]ου θϊ 6 ἀὰ πιὰ ῥγοθορίαϑπια βοὐὺθ1]6 ῥσῖνο αἱ βρρϑηθ]δΖίοη]. ὥΡΘ550 ἴῃ απθδίϑ 

Ζοπϑ νἱὶ ὃ 4611 1π|] τα σίοπθ αἱ ρ]Οθα]1 ΤΟΒΒ1; 811ἃ ἤπθ βθριθ 1] ὑθϑϑαΐο θραῦϊθο ΠΟΥ ΠΊ816. 

ΟΟΙον δῦ ἱ ὑαρ]} ὁ01]᾿ Θμηδύοβϑ πῶ θα ϑοβίηδ δὶ τ]θνα 616 ΓΙ γοΙύα 811 ρου ΐουϊα ἀ6]- 

Τ᾽ατθα πϑουούϊοα, ὑδίογα βἰδ ρυθνδίθηθθηιθηῦθ Π6116 ΡαΡ δ οθηῦΡ 1 6118 πηθάθβίτηδ, νἱ ὃ 

βίδα. ἀπὰ πηϊργαζίοπθ αἱ Ἰθαοοοῖο ΡΟ πποΡῇ αὐύγαυ! ἀ811ὰ βοβύϑηζα ἱπιϑύθαϊα, 6 8Π 60 

φϑϑὶ ον! ργθϑῦο ἴῃ πθοιοϑὶ, οπἂθ ρυθβθηΐαπο πιο] οἱ ἀούγιυϊ ἀδι ὁΓοτηδύο 81. Ῥυ πη ϑηὐὶ 

ἴῃ ογοχηδίο 51 οδαἀᾶθιο ἱ πποὶοὶ 46116. 66 11ὰ]6 οοβυιθαθηθ! 16 ραροῦ οὶ ναϑὶ οδρ Π]δνὶ 

1ηγϑ θυ] αυ. ΟΟἸογαῦ 1 ὑαρ]] 601 τηϑύοδο αἱ ὕππϑ (1) ο ὁοπ α6110 ἀϊ Ραρρθμπθίτη (2) 

Ῥοι πιϑύϊογο ἴῃ ον άθηζα ἰΘ “ ρ]δβιηδ- 66 11π16.,, ΠΟΙ 51 οββθῦνϑ 8 ΠΟΟΙΡ8, 8] ἢ ΠΟΥ] Θ πο 

ῬΙΟΡΙοσβῖνο αἱ πθϑθαη Θἰθιηθηῦο 6 5] ῬΌΒΒΟΠῸ ΟΒΒΘΡΨΘΙΘ ἰπύουπο δ᾽ ΟΔΡΠΠ]ΠΑΙῚ ἰπύγϑ]ο- 

ῬαΪ]ανῖ, ο ἔγα οἹΪ ἰθιηθηθὶ 461] ὁοππούῦθινο Ῥϑυ δ Π]Π ΘΟ ΓΘ Π6] ὑθβϑαῦο ᾿πὐου] Οα]Ά ΡΟ, 

ἀΌΒ] 66 τᾶγῶ, ἰβοϊαΐα, ααϑϑὶ ϑοοϊάθηΐα!θ Ὀ]Δθιηθ 6 1118, οοϑὶ οοπ]6 ὃ ἄδίο αἱ γβοοη- 

ὕσϑρηθ δι νοϊθδ, Ὡπομο ἴπ ἰδ 611 ΑἹ ἔθραῦο ΠΟΙ Π]816, ὁ ΡῸΡ ἴο π͵ΘΠη0 ποῃ βύθίο ορϑγϑίο. 

1 ναβὲ ορΡ Πανὶ 6 ἱ τηδρρίουὶ γαβὶ Ἰη θυ! οθα] αν} οὐομο ὑβ] νοι, αὶ σασηα! αἱ Ιθαοο- 

Οἰδ, ἔνα οαἱ δηθῃ 6. ἀαΆ] 66 τποποπποϊθαῦο, 6 ἀπ] οπ6 ᾿ηΐοοῖίο. Τ 816. τβαϊθαύο ποὸη ὃ 

οοβίδπηθοθ. Οὐβὶ ραγθ ὑβίνοιῦα δἱ ὑσονᾶπο πϑὶ ρϑΖχὶ ἤββϑιϊι ἴῃ 8]0001 ὁ. ΘΟ] ΟΡ Ϊ οοἱ τηϑίοαϊ 

αἱ Τὔθππα 6 4ἱ Ῥδρρϑμημοίπι 16 βϑυῦὶθ Αἱ 9611 ὰ]9 ϑρϑθϊομθ ἀϊδύδηχίαῦθ ἔτ ἸΙουο, Ῥ6ὺ 18 ἅ118- 

ἐδχίοπθ 461] ὀαρΙΠαγθ ἰπθυροθῦο 5.118 οἱ ρᾶγοίθ 81] γϑᾶθ ὁ ὑπᾶ 6] 1018 οοππούψ να 

(1) ὕκνα, ὕοῦον" αἰο Βοαἀοικέμη αν ῬΙαβριασοίϊοη Κἢν αἰο Οοηθδο ἄθυ Οβοϊιομϊέσο ἀογ Ἡαιέ, α7' 

Θγαριονιο τρια ἀπάονον Ἡαιεγαηιοίέοη, “ Βου] πον ΚΙ πἴβομθ ΘΟ ΒμΘηβομυρ,,, Ν, 49, 1892. 

(2) ῬΑρρβνπειμ, ΠΡίθ υδγ]αϊέονι 5ἱον αἴο {ὔηρια᾽ βοίιου ῬΙαθηιασοῖίον; σὶρ Ταριρ]οομέοη, “ ὙΊτΟΒ ον Β 

Αγομῖν.,, Β. 166, 5. 487. γοαϊ ἀπομο: ὕννα, ᾿έηο Μοαϊηβαίίον ἀ6. Ῥαρρορη)ιοίνιδοίου ΚΕ ἀγδιιρ απ 

Θγαπορίαθνια, “ Μοηαίβμοίθο ἢ. ουπιαῦ.,, Βα. 35, Ηδ 2, Βουῖα, 1901. 

----.ς, τ’ τςτςῷτῷᾺἼοοος --ὦοὦὉ. ὅ0 

᾿ 
᾿- ᾿ 
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βύθ!αῦα ὁ ἀπ Ρίθθ010 πποῖθο οἰροοπᾶδίο ἀδ τη ῥἱοοΟ βίο 8Ιοποίηο ἀϊ ργοίορ! αβιηδ, 

Ὁ 8ηοῃ6 δοοϊἀθηίδ!τηθηῦθ ἀπδ] 06 τᾶῦϑ, ἰβοϊαῦδ, Ρ]Δβιηθ 6118. 

ΝοῚ βἼογΠΙ Βθοθαδῖνὶ ῬΡΟΒΒΌη0 γον δὶ αϑὶ εἰβα ταῦϊ] ἀἰνουθὶ βθοοπᾶο ἱ οδϑὶ. Εἰδϑὶ 

ῬΟΒΒΟΠΟ ἀϊροπᾶθγο ἅ811ὁ, φαϑηὐ δ ὁ ἀ8116, απιϑ| ἃ ἀΐνουθα αἱ ἀπϑ τηθαθβίπιδ, βοβύδηζϑ, 

Ιηἰουϊαύα, οπάθ ποη ὃ τηο]ῦ0 5 ΘαῸ 11 ΟΥΡΙΓου]Ο αἱ ἀθβιασηθρο ὅδ] ἀϊνθυθὶ οἴουθ ομθ δὶ 

οὐδθηρόπο 1᾿᾽ δΖίοπθ βρθοίῆοα ἀδὶ αἰ ουθηθὶ ππιο]θο-ργούθι αὶ δάἄορθγαθ!. [ἴῃ φΘΠΘΡΆ]6. δὶ 

οββθῦνᾶ 606 18. βοβύϑηζδ, πηογύδ 51 δ ἀθηϑ8, 6 ΒΒΌΤΩΘ ἈΪὴ Ἰη θηβϑιηθηῦθ [ἃ ΟΟ]ΟΥΖΙΟΙΘ 

ἀϊαθα. 4911 Θοβίπϑ. Α1]᾿ οδύγϑιηϑ, ρϑυ ονῖδ, οἱἷοὸὃ νβϑῖβο 11] Ιοραϊο, ο ἃ ραῦύθ αἱ Ιορυ]ο 

τἰπηδδύδ 1688, δἰσιιηθ 6611ὰ1]6 ὁοπηπούθνθ οἱροοπάδθηο [ἃ βοβύϑηζε, τηοτΐϑ, ἃ συΐδα αἱ 56- 

ΤῊ]].Π6, ῬΓΡΟΪΠΈΌΓΘΠΟ 1 ΙΟΤῸ πιο ]6], ἱΠΡΤΌΒΒΘΠΟ 6 51] ΓΘΠ 0 η0 5θγοΠ6 οὐ ον8]]1, 6 Π6 γίβ81- 

ὕδπο 49116 66111]6 οἱ σϑηὐί, ὑϑίογδ, ἔου πο αἱ πη’ θποῦτηθ αὐϑηθὰ αἱ παο]οὶ (641 ΒῚρ. 16). 

ΤΣ ᾿πύοσπο 8118 ὁοτόμπδ, ἀϊ 6611π|6 δἰρϑηῦ ὁ. ἂννοῖρθ ἰὰ ρου ἴουὶα 4611᾿ αῦϑϑ τηονύδ, οἢ 6 

πὰ Ἰπορο ππ8 ρΓΟ] ΘΓ σίοπθ αἱ ὑθϑϑαύο οοηηθυίνο. Τ7πὰ σοπῶ ῥἱϊ Ο Τη6ΠῸ ἰαῦρα ἴου- 

τηϑύϑ ἀδι 6611π16 [5] Ογπϊ ὁ ἀδ βοδύϑηζα, ἤθγΠΠ]ΑΓ6, οἰγοοπᾶδ 16 8006 πιουΐθ, 6 ἴπ θββ8 

5] ὑγονᾷπο ἱπῆ]γαῦ ἔνι 16. 0611π1|6 ἐμ] οσπηΐ, ἀϑὶ Ἰθαοοοῖο! 001 ππιο]6ο ΡΟ ΠΠοΡο, ο Θ0ῃ 

ἢ Ῥίσ00]0 ΠΟ]60, ὁ ὁ0η ἄπθ ΠΌΟΪΘῚ ἃ ΟΘΟΠΪΔ]1 6. 601] ργοίορ!αϑῖηα ἀϊβυϊη αμηθηΐθ ἔον- 

εἰΐο Αἰ ρυᾶπα] ὁΠ.6 51 ὁοϊουᾶπο ᾿ἰπἰθηβδηιθηῦθ ὁ01]᾽ Θοβίηϑ. 

ΝοΙ ῥυῖμηῖ βίον ἀ46118, γθδζίομθ απθϑυῦϊ θἰθιηθηἑὶ 50Π0 πιοῖδο τατΐ, 6 ροὶ βἰ ἴθηπο 

Ρἱὰ ἔγθαιθηθ; ο581 5010 οϑυῦο ἀ᾽ ον ρῖπθ νϑβοοίδνο (ΒῚρ. 1, α). ΨῚ βοπὸ οδϑὶ ἴῃ οαΐ 

Τ᾿ ῦθῶ πθϑογούϊοα ὃ οἰγοοπααύα, ὁ Ῥϑποίγαθα, 8] ὀθηῦτο ἀὰ ππῶ Ζοηδ ἀϊ ἀούν! δὶ 6611 0]8υ] 

Ῥγονθηϊθηῦθ ἀ8118. ρεϊπιδ, ᾿ηναβίοπθ ᾿θαθοοϊ γα; οθθ8 ΠῸΠ ριθθθηῦα ἰπίουμο ἃ δὸ 66]- 
110 ρ᾽ρϑηθ,, τηϑι 5010 ἴὰ Ζοηδ ἃ] ῬγΟΠΠ ΘγαΖίοηθ οοηπούξ να]9, ὁ ααθϑία ἃ γοῖδθ ργθ- 

βθηύδ, ΓΆΤΘ 66111]6 ΘΟΒΙΠΟΗ]1, αἰύτθ νοΐϊΐθ, ἴπνθοθ, π6 ὃ βουγδοδγίοδ. 

Βα. ποὶ ᾿πη 10] 4611 ρθῶ πϑορούϊοα 6 4611 ᾿Ἰπῆϑιητηδχίοπθ ργοδαθίνα δ θθ88 οἷτ- 
οοβύθηθ; 58, 6 βοριδύαϊίο, ριὰ ἴῃ Ἰὰ (6118. πθοροϑὶ, ἄονθ 11 ΤἸααϊᾶο ἱπιουθαθο βϑηιθτδ 

ΘΥΘΙ Βθριυὴθο Ρ]1 ϑρϑχὶ ἰηὐθυ] θα] τὶ βθηΖ ῬὈγΟδαγνῚ ΘΥΘηαῚ Ἰϑϑιοπὶ αἱ παὐγὶΖίομθ, 5] 

ὕγονϑηο ὑϑίοσδ, 4616 1πη] γα ΖίοηἹ ΘΙ ΠΟΥ ΡΊΟΠΘ. 

Α απρδύθ 8] δοοοιηρᾶρτε ἅη8, ΡΓΟΠ ΘΓ Ζίοπθ αἱ 66011]6 ἀ0] οοπηθύθινο ἰπθθυϊοθα- 

Ἰαγθ ἴθ 418}1 ββιμηοηο ιν! ἀϑιηθηῦθ 1 ΡΊΟθ.}1 τοϑϑὶ ϑύγαναθαῦ 6. ΠΘ ΘΙ θοσᾶ πο πη Ρὶρ- 

τηθηὔο ϑΡθηΠ]Ο50. οἷ16 ἀὰ 16 Ῥϑδζίοηὶ 46] ἔθι "ὸὋ (θιηοβί ἀου 8). 

ΝΟ] σοπηρίθρο ααθϑύδ ἔπησίοπθ ἔϑροοί αν, 16. 6611π1|6 σοππούϊινθ ἄλππο ἃ Π6Π6 οΥὶ- 

δῖηθ ἃ πᾶ ῬΓΟΠ ΘΓ Ζίοηθ ΠΟ] Θα ΡΟ, 6 ϑαπηθη 0 ΘΟΠΒ᾽ ἀθ θυ οἰ πηϑηΐθ 1] νοι η16 46] ργο- 
ΦΟΡΙ ϑιηδ, ομἂθ 51 ὑγαβίονιηθηο ἴῃ 6611116 οἱσϑηῦ, ὑα! νοἱ δα, θυ ϑιηθηῦθ ϑπουτηΐ, Θ0η ἀθηβὶ 

ΘΟΟΘΌΤΊΜΙΠ ΑἹ ἤπὶ στδη}1 αἱ ρἱριηθηΐο οἱ8110 (ΕἸρ. ΠΠ, ἃ, ὦ, α, α). Τηύογπμο 84 6586 6 

Ἰὰαπρο ὑαύθο 11 βούδο ᾿ηὐθυ]ο θυ ]αρο νἱ βοπὸ πιοϊῦθ 66 11π|6 οοππούϊνϑ ονα]! ο ἔπθαίο δὰ 

ὍΠΟ ὁ ΡΪὰ παοὶοῖ, ὁοη ῬΡοοο, ἢηϊββίπηο ρἱριπθηΐο ρ 8 ]Π0-ῬΡαπο. 

ΕΣ ααθοίο αἢ ὑρο ἀΪ οἱλνοϑὶ ϑιπορραρῖοα, ᾿ἀθηθίοα ἃ 46118. 6.6 5] τβοοηύῦγα βροη- 

ὑδηθϑιηθηῦθ 61] ἼΟΤΊΟ ῬΘΙ Οϑτι56 ΠῸῚ ὈΘΠ0 ἀθίουτηϊηδῦθ 6 Ο116 5 ὕγονδ, δι θβοπιρῖο, 
Π6] οοδίαούνο ἀϊαρϑῦθ Ὀγοηζίηο. 

ΤΡ 61 Θἰθιηθηῦ  οοπηθύθν! Ἰπ ου] 18 νυ} οαν ΟΠ] αἱ ϑπιοϑὶ ἀθυίηδ, 51 ὑτονπο ἰπΗ]- 

ὑγϑῦ! ϑχίδημάϊο, ἀ0611 Θ]θηπηθηθὶ ϑοβί πο], οσϑία ἀϑὶ ᾿ϑιιθοο δ ρο] ΠΟ ἴθ ααδη  ὰ ποη 

τηο]ύο σταπᾶθ. ΤῚΡΙ αἱ οἰττοϑὶ ΘΠΠΟΡΓΔΡΊΟΠ.6, 5111}}1} 81 βυδᾶοίνο, πὸ οὐδθπαῦο ρἱὰ νοἱἕθ 

601} 1π] ΘΖίοπΘ Π6] ΡΔΙΘΠΟ ἴτηα Θραύϊοο ἅ6] ὁ8π6. ὁ 46] ΘοΠΙρ]1ο αἱ παοϊθο-ρρούοί αἱ ἀουὶ- 

ναῦϊ ἅ8116 ὀαρβ.]6. ΒΌΓΓΘΠΔ], 48] ὑθϑύϊοοϊο ο 484] ἐΐπηο. 

Α νο]ύθ 5θρῖ18 οἢ)9 16. 866 πηου ῆοαῦο, ἴπ ῬΟΟΠΪ σἱου πὶ Βα Ίβοδπο ππᾶ ᾿μ ἢ] Γι ζίοπθ 

ἢ 



ὃ ΒΘΌΙΙΑ ῬΕΟΡΌΖΙΟΝΕ ΟΕΙ ΤΠ ΑΒΕ ΝΕΙΙ, ἸΝΕΙΑΜΜΑΖΙΟΝΕ, ἘΟΟ. 2609 

ΟΘΙοατΘ: ἴο Βὸ τἰβοοιύγαθο απθϑῦο ἕαῦδο ἄπ νοϊῦθ π6] ρουϊοᾶο αἱ 6, ἀϊ 8 βἱογηΐ, 6 ἴῃ 

Θαΐρθι δὶ ααθϑὺϊ οδϑὶ δὶ ργοβθηΐανα τηοἶῦο ΠΊΘΠ0 ΒΘΏΒΙ 0116. 11] ρα σίοπθ ἀϑὶ Ἰθασοοῖ!ῖ 

ῬΟΙΠμοΡΗ, πιθηῦθ ΔΟροπάδνδπο ἴθ Θοοῦτηα]} ἀἰββϑιη πα! 16. ΡΙΒιηδ 6 }118. 

Θυαάίαπᾶο, ἰπΐαθῖ, ἀαθϑῦϊ ργοοθϑδὶ 601 τηϑύοαο αἰ Ῥϑρρϑῃῆθη Ρ6᾽ ἴὰ ἀϊπιοβίγα- 

ίομϑ 46116 ῥ᾽ βϑιηθοθ!]16 ΘΌΡΪ τίβα! θα τἀπὶ ροοο ναρϑηδὶ ποὶ αἰ βθυθηῦ] οδδὶ, τηὸ 80- 

δἰδηζία!ταθηΐθ τποῖδο βίπη!} ὑτα Ιοσο. Α11ὰ ἐουτηϑζίοπθ 46118 ἀῦθΘ πθοροῦοἢ! 6 5θ8116 ὑπ 

ξαχπηοίαχίομθ 4616 ο611α16 οσοππηθύθνθ π6 118. Ζοηϑ Πἰπἱ τοῖα. ΤῈ 6558. ἴῸὸ ΒρΟοῃΡΊΟΡΙ βπῖδ, 

δὶ τϑπᾶθ ρἱϊι ον άθηΐθ, 1Π πποῖθο ἱπρνϑηῖδοθ, 6. αα8]}0}}9 6Θ6]1ὰ]ὼ 51 αἰνιθ Ρ6 οδρῖο- 

οἰπϑϑὶ. 51 ἔοσιιδπο 6116. 66 }]1816. οοπηθῦινο ροναηὶ ἐομαθρριδηθι, 16. ἀ18}1} ρϑηθῦνϑπο 

ΠΘΡῚΙ αὐγδῦϊ ῥἱδ Βα ρΘΡΗΟΙ811 46 Π᾿ αρθᾶ πθογοῦϊοδ, ο πιο] ] Ρ]1οδμο ἱ ΙορῸ πα ο]θὶ 6 ΤΟΓΊη8η0 

16. 6611] οἱραμπῦϊ ομθ ρἰὰ βορτᾶ Δ ίδιμο ἀθβουδῦο. Τα πθοξοντηδζίοπθ οοηπουθνα νὰ 

ΒΘΠΊΡΡΘ. ἔμοθπάοβὶ ῥἱὰ νἱβοιροβα 60] ὑραΒΘΟΥΓΟΤΘ αἱ ΔΙσαηὶ βίου ΐ ἄορο 1᾿ἸηἸθσίοπμθ ἀ6] 

Ἰϊψαϊᾷο πϑοιοϑαπῦθ, 6 β᾽ὰ ἄορο ὑγθ. ὁ αυδύθιο ΡΊΟΓΗΙ 51] νϑᾶθ σοι ρανῖτΘ 48] 0}}6 Ρ]ΔΒΠηδ- 

ΘΘΙΠΪα π6] Πτηϊδο ὑσα 11 οομηθύθινο αἱ ππονὰ ἔουπηδΖίομθ 6 1] ὕθδϑιαΐο θραύῦϊοο ϑηθογδ, 

θθη6 οοπβούναῖΐο. 

Ὅορο 6, 8 βἱοτπὶ π6}18, ραγίθ ρϊλι ρουϊξονοα 4011 χοπα δοηπθύψνα 5] ὑγονᾶπο ἀϊ- 

6186. ῬΙΔΒΠΊΘ661116, οτα ἀϊβροβῦθ ἴῃ ἢ]δ, ονὰ δοσαπηαϊαῦθ ὑγᾶ ἰοτο. ΑΔ νοϊ]ύβϑ 5ὶ ὑσονᾶπο 

Ἰαπρὸ ἰἱ γαβὶ, ὁ πύου πο δὶ ὀϑη8]10011 ὈΠΠ1ΔΡΊ, ΟΡΡΌΓΘ ΒΡΆΡΒ6 ᾿συϑβο δυτηθηῦθ ἔγϑ 6] Δ] νὶ 

Θ᾽οιηθηδὶ οομπθύν!. 

Τὰ 8] οὶ οαϑὶ ϑπομθ ὑτὰ 16 5ϑὺῖθ αἹ 66111]16 ϑρδύϊομθ 4] οοηῆπο γα 1] ἰορθι]ο 6 

Τ᾽ αύϑὰ οοππούϊναω πϑουούϊοδ, δὶ ὕὑγονᾶπμο 5]ΠρῸ 18. Ρ]ϑιηθ 6 1116, ΟΡραγθ ἃ ΘΤΌΡΡΙ αἱ 

ἄχθ 6 ρἷϊ ᾿πύονμο ἃ] οδΡΊΠαΡΘ ἰπύθυροβύο 8119 βθγ]θ 491160 66111]6 θρδῦομθ. [πη ὀδβὶ ἴῃ 

οαἱ 51 Τουπβυοπὸ νϑυ 6 866. πϑογούϊομθ 0 ϑΟΘΆΠλ]1 αἱ 661116 οἸσϑηθὶ 6. ὁοη ἔονῦθ 

τϑαχίοπθ οοπηθυθνα, 5ῖ ὑσόνᾶπο ἃ] αἱ Ἰἰὰ ἀϊ αὐθϑῦϑ ρυθββο 11 Ιοθα]ο ϑραῦϊοο ἀθὶ θαπηα}] 

αἰ ῥ᾽ δβιηδοθ!]16, οοιηθ οοδβυϊαθαθι ἀπ ποᾶο αἱ Ῥ]ΒΙΠΟΠΊδ, 6 ῬΘΥΘΟΟΠΪΘ 586. π6 ὑσόνϑηο 

αἰδοσπαῦθ 4116 οϑα]6. ϑθθ]αῖο οοππϑῦινθ ᾿ὰπρὸ 1 ΘΔΡΙΠΠΔΡῚ Ταύγ] Ο α]δυ]. 

856. 11 Ἰίφαΐάο 4 Ιαἰοχίομθ ὃ ροπϑύγαῦο πὶ β᾽Οββὶ βϑὺθὶ ἱπύθυ] θα] Δ} ὁ δ8 ἰυυϊδαῦο 

Ἷ οοππούδίνο οἰγοοδύαπίθ, στοβϑὶ 6 τη0 4] ναβϑὶ Ὀ1ΠΠ8}Ὶ Τα θυ] ΟΡ ]ΑΡΊ, 8]Π]οτα ἄορο Δ] πὶ 

βίονηὶ 5] ὕγονῶ ἂπ πούθνο  ἰββίσηο διηθηΐο Αἱ Ρ]ΔΒΠΊ8)6611116 ἔτα 611 ΘΙ θιιθηθ! ἔαβαῦ! οοι- 

ποῦῤίνα! ρεθοϑιβύθηνι, 6 1᾿ δοουπησ]ο ρα ρυθπᾶθρο 1᾿ ἀβρϑῦθο αἱ τη Ῥ]ΔΒΙΠΟΙηδ. 

Τ ρυθραγαθ! ϑβθρθθϊ 588 ἴϑραύο αἱ 12, 14, 20 ρουηι ἀ8118 ορθιϑζίομθ ὁ οἱ ογδ 

601] ουιδύοβϑ πα-ϑοβίπα, ἀἰτποβύγαπο πῃ στϑᾶο ρἷὰ ἀνϑησαῦο αἱ ογρϑηϊχζαζίοπο (ΕἾΡ,. Π). 

Ταίοτα 16 8ΓΘ6. ἀϊ ΠΘΟΙΌΒΙ ΘΥΆΠΟ Ρίθοο]θ ὁ νἱοῖμθ ὑγΓ8 ἰΟΤῸ; ἰπύου πο δα 550 51 ΤΟΥτηδ.- 

ΤΌΠΟ πιοῖδθ 0 11ὰ16 οἰσαηῦθβοίθ, Ππ6] ρτοίοραβηιὰ 461186 48} 51 ΒΟΟΥΒΘΡῸ ἀϑὶ Ὀ] ΘΟ αἱ 

ἰθβϑαΐο πθογοβδῖο. 

Νιοὶ ρυϑρϑγαῦ αἱ ὑγθ βούψίμηδπθ αἀυδπᾶο ποη βἰανὶ ἰὼ οΔ]Οἰ ΠοαΖίομθ 48110 6611]6 

αἰσδηδὶ δἰ βθοῦρθ ππϑ ριορτϑϑβῖνα αἰθύγασίομθ ἀθὶ ππο]θὶ τἰβρθυθινι, 1 α08]}} 5] ἔθηη0 

Ῥἱὰ οἸπορθπϑὶ 6 Ρἷϊι ρίθθ0 11 6 ὕθπάοπο ὃ. Βθοηραυῖνθ. ΝῸΠ ΠῸ τηδὶ νϑάαΐο 1] αἰ ν ἀθυϑὶ 

6116. 66111]0 οἰ σαμῦ! ἴῃ ϑοοιπια] αἱ 66111160. ὁοπηούθινο ἔαβαῦθ ; ἴο αἰ θηρο Ο.6 16 ῬΥΪΠ10 

βίθῃο βοῖο ἀθδύϊπαθθ ἃ Βοου ρα ΓΘ ἸΠ5]6Π16. 00118, βοβύδϑηζδ, τηοσῦδι ο6. οοπύθηρομο, θα 

ὃ ἔογβθ 811 ργϑβθηζδ, αἱ α09118 ὁ 469118 ραγίθ πθογοβαύδ ἴπ νίδ αἱ δββουῦθ] θηῦο 0Π9 ὃ 

ἄοναΐο {1 γἱομίαμπιο ἀθὶ παϊηθυοϑὶ ἰθιοοοῖ δὶ ὈΘη Θοπβουναῦ ἃ συϑηα]αΖίοηὶ ἰουύθπιθηΐθ 

ΘΟΒΙΠΟΗΙΙ ομθ δἰ ἱπδ] γάγοπο ὑτὰ δ] οἰθιηθηθὶ οοπηθύθινι αἱ πᾶονα [οτιηδίοπθ, 6 680 

ΒΘΌΡΘΠΘ πο ἀϊπηοϑύνίπο αἱ ἄνθγθ Π6] ριοϊορίϑϑηια πϑϑϑιηϑ βοβύϑηζδ Πραγαῦδ Ο ΠΘΘΒῸΠ 

ΘΟΓΡΌΒΟΟΪΟ ϑἔθιοθθηθο ἀοναΐο ἃ ἔββοοί βπιο, ῬῸΓΘ ΒΘΡΨΌΠΟ ῬΓΟΡΔὈΙΠτηθηὖθ 8] ὑγαβροτῦο 
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αἱ βοβύδηζθ οἤθ ὙθηρΌπο τ ββουθῖ θ. ΤΠ ΘβθοΓΘ τπο] 06 ρίθοο θ δΓ66 41] πϑοιοδὶ νἱοῖπο ἐγ 
ἸοΙῸ, τϑηᾶθ {πο 1] Ῥγόοθϑθο ἀ᾽ ἀβρούδο ποάιϊδιθ ὁοπηθ πῃ διονίπθ Πργοιηδ, ὁ0η 6611.16 
δθϑηῦ ἀνθηῦθ ἀπ᾿ θα ΟΘη γα 16 πϑοιοὐϊοα. Πᾳ. ζοπα οοπποίξινα, ἔνα αὐθϑῦϊ ποᾶπ]] 6 1] 
ἔοραῦο νᾶ 601 ὑθῃιρο ἀϊνθηύαηο βθιηριῸ ῥἱδ ρονϑγα Αἱ 66 1116 ἔαβαΐθ 6 Ρἱὰ νἱσοὰ αἱ 
βοβύδηζε, ἤργοβδ; ρῬϑῦὸ 51] ὀββθῦνᾷπο ἃΠΟΠ6 ἄορο 20 σίονηὶ ἅθὶ οαπιι]}} ἃποορᾶ τϑοοθηδὶ Ϊ 
ΑἹ σ6 1116 ὁοπηθύξίνο 6 αἱ ᾿ϑιιθοοῖθ! θοβί πο], 6, Θοπ16. ἀϊοθηιηηο ῥἱ βοργα, ϑηοΠ6 4611 
ῬΙΔΒΙΏΒΟ611116 Ρἱὰ νἱοῖπθ 8] ἐθϑϑαῦο ϑραύῦϊοο 6 ἰπύουπο αἱ οδΠΆ]16011 ὈΠΙδτί. 

ἘΣ ἀρραβύαπζα οιρίοβο 11 ἰαὐίο ΟΠ6, ΟΟΠῚΘ 51 Β6ΟΙΡΌΠΟ ἰϑίορε, 46110. ῥ]βπιδο 1.16 
610. ἈΒΒΌΠΒΘΙΟ πηδ ἔοΓ δ, 8ΠΠππραύδι απιδβὶ ἐδ ον δἀδρίαπαοσϑὶ 5011 βοβίδηχα ΠΡγ]- 
1ᾶ06 ὑγϑ 16. 60111]10 οοπηθύθίινο ἔαβαῦθ, ὁοϑὶ ρᾳϊ6 δἱ νϑᾶοπο οὶ Ἰϑποοοῖθὶ δοβίποηϊ Π| οαἱ 
ΠΌΟΙΘῸ 51 ὃ ΔΙ] πηραῦο, 6 1] ὁπ] ΘΟΓΡῸ ῥιγοθορ! αβϑιηδίϊοο οἱ ὃ γθ8ὸ ονᾷϊθ ἰθπάθηξο 8ἱ 
ἘαΒΙ ΟΥΊη6. 6 βύδηπο 8] θυ πα ἔνα 16. 66111]6 {5 ΠΟΛ 46] οοπποίθίνο. ΠΟ πιοίοάο 6118 
ΘΟΙΟΓΖΙΟΠΘ 6018, Θιηδίοββ ΠΠϑ-ϑοβίπδ, ἰπ ἀαθϑύϊ ρυθραραθὶ αἹ ροχαὶ ἤββα ὶ ποὶ Ππαῦῖάο αἱ 
Ζθηκθν, ρϑυπηθύϊθ ἃ πο] ἃ Ῥίθθο10 ἱπρτϑη ΔἸ πηθηΐο 6 ὁοη ορηὶ ἐβο Πὰ αἱ αἰβεϊηρτοτθ ἰδ 
Ῥδρῦθ 6110 Ῥγθῃἄοηο ἱ Ἰθιοοοῖ οὶ Π011ο ἱπἤδιηπιδχίοπθ ἰπθυβυϊχία]8, ρουο ὃ Π6] οοπίρ]ο 
ὮΠ Ἰορο ῬΡοθορ᾽δθηια ὀδυῖθο ἀϊ ρυϑηυ]δσίοηϊ θοβίποῦ! 11 ἔα ἀϊδύϊπριθο ΡΘΡΙἀδιηθηῦθ 
ἀΔΡῚΙ ΑἸὑτῚ Θ᾽ οπηθηῦ!. Τιϑάάονο ἱ Ἰϑαθοοὶ οἱ 51 ὑγοναπο ἔτα δ] θπηθηδὶ οοπποίξίνι ἴῃ Του τ 
]Ππηρ αὔδι ῬΆΡΓΘΌΡΘ ο110 Θβδὶ ἃν ΘΘΒΘΙῸ ῬΓΘ80 ρᾶγῦθ 8118 Του πηδσίοπο 6] οοπποίἐϊνο Βύθϑβο, 
τὴ, ἴῃ ΤΘα]  ὰ, Θ551 νἱ ἤϑῆπο οομηρίαθο ριΟ ΔΙ] πθηξθ πα ἔπη χίοηθ ῬΓΟΡΤΙα α᾽ ΒΒΟΓΌΙ- 
τηθηΐο, 6 βύϑημο ἤρα 9]1 1071 ΘΙ οπηθπ!] ῥἱαὐδοθῦο οοπιθ οϑρὶθἱ ΘΙ] α]ανὶ ὁῃ 6. οοπιθ οἷο- 
ΤΘΗ] οοβῦϊ σα ν] 46] ὑθϑβαίο. 

ΤῊΪΑΡΕ 11 ἸΟΓῸ παμηθΓῸ ἀἸπη  πτιῖβοθ ρυορ οϑδίνθιηθηΐθ ἤπο 8110 ΒΟΟΠΊΡΘΙΡΘ δἤανῥο, 
πρὶ ῬΡΘΡΑΓΟ ἴῃ σαὶ ὑαύῥα, 1᾿ δι ίοα, ἀρθα πϑογούϊοα ὃ οοηνουθίδα, οὐαὶ ἴῃ ἀπ [οβϑαίο 
ἤρτοβο. [ὰ αιθϑῦϊ συϑθομϊ ργθραγαθὶ ὑπ}! Ρ]Ϊ Θ᾽ θπηθηθὶ ἀϊ πη πυΐβοοπο 6 δβθαπιοπο [δ 
Ῥοβίχίομο αἱ τῖροβο, ομὰθ ἃ ποθ 16. Ῥ] ΑΒπι8 66 ]1160 βοπὸ ἀϊνθηαίθ τηο]δο οἱϊι τᾶτο. 

Ηο δοοθπηδίο ῥἱϊ βόργᾶ οἷ 5]] οὔϑυυ ϑια ἀθβοῦ δὶ 5] ἄθνοπο εὐένὶ θαΐτθ ἈΠ’ δζίομο 
49] Ἰαυϊᾶο Ἰηϊουθαῦο, ὁ πὸη ἃ] ὑγϑιιπηδ, ἴῃ βὸ βύθθβο, ρογοπὸ ἰηὐγοάποθπο πο] ΡᾶγΓθη- 
Θἴπιδι Θρδ ϊοο 5010 πᾶ 50] χίομθ ἢϑιοορίοω αἱ οἱογαγτο αἱ βοᾶϊο, ποη δἱ πδηπο α6] 
τἰβαϊθαθϊ. 1) ααθδῦθ βϑιηρ! οἱ ἱπίθίοηϊ δὶ ριὸ ποι τίθαναιθ ΠΟΘΘΠ οἴἴουθο; ορραγθ 5] 
Ῥαὸ οὐὔθηθιθ πὶ 1θ6. 5.900 πηονίμηθηῦο ἰρουρ᾽αϑύϊοο 461 ὁοηπούθινο ρου!οα πα Ποο]γο; οΡ- 
Ῥαρθ, 56. 1] ἸΙαυϊάο 50] ονὸ 1] ρϑυϊθραῦθ, 8] ριιὸ οὐΐθηθιθ ἀπ᾿ θὰ Ηορίβὑϊοα οἰσοοδογι δία 
8] αἰδούδο ἀἱ απθϑύο. Οὐηνίθπθ ὑαύνανία Θβϑοῦθ τποῖΐο ΒΔΓ ΠΡΉΪ Π6118 ἀϊαρποϑὶ αἱ 
4αθδῦ! τίβα! θα  Π61 ἔοραῦο αἱ ὁοπὶρ]1ο, ρϑυοπὸ ὑλόρρο ἔοι] πηθπίο νἱ δἱ ἐρονᾶπο ἐγαθοῖθ 

Α 8η0116. τηϊηΐτηθ αἱ ἤοροϑὶ ὁ π61 οοππϑύϊνο ἰπ θυ] ]αΓο ὁ πο] Ρθγθραῦθ, οπ6. ρούγθῃ- 
Ι Ῥθρο ἃ ἤογῦο θ556100 δύνα 06. 811 ορογαζίοπθ. ἴῃ απϑὶ οαδὶ ἴῃ οαἱ οβίβϑίο 1ᾳ ἀΠ δ Ζίοηθ 

96 ΤἸρθρρ!δϑῖα 4011 θρ᾽ [6110 πϑὶ ὀϑπΆ]16011 ὈΠΠΙαΡῚ ρθὲ ὁοοοίαϊ, Ιὰ Ῥᾶυθῦθ ἅ6] οϑηϑ]]οο]ο 
5ύθ580. Ῥγθβθηΐδ, πη Τη θηϑἰ σϑίπηδ, ἱπΠ ἢ] χίομθ ἀϊ Ῥ]Δβιηδο 110, τ ] να ΡΠ} αθβαὶ θ6π6 ὁ0η 
ὑαῦνο 16 πούβθ οδνδύψθυ  βθϊ ὁ. 001 πηϑίοάο αἱ Ῥδρροπβοίμη, Ῥἱὰ ὈΓΠΠδηθθ, τηδ ἴΌΓ 56. ΠΊΘΠῸ 
ἀαγαύατο ἅ9] ποῖο τπϑίοἂο ἀϊ Τ]ηηδι 601 ὈΙθὰ ῬΟΙΙΟΙΌΠΊΟ. 

ἢ Ἧο τἱοθροαΐο 1᾿δηδδιηθηῦο 46] ρύοθθββο Ἠοριβυϊοο Ἰηθουῦπο ἃ 8166 πηϊπ αὖθ 4] οδα- 
ἡ 50] Ζίομθ ἴα ὁ0η. ἀπ ἃρὸ τονϑηΐο πο] ἴορανο ἀἱ ὁοπ! 5710 ο ἀϊ οανία. Αποθθ ἰπ ααοϑῦὶ 
ἢ οδϑὶ 1’ ἀΡθδ, πθορούϊοα, ἀδ, οὐὔἱσίπθ 8118, Τουπιδζίοηθ ἀϊ 6611π]16 ΒΙσδαΌ 8118 5ιιἃ ρϑρ [θυΐδ, 

Ῥνρθοθάπζα ὑβίνο!θα, ἄ8 πὰ βοᾶγϑα, τηϊρτδσίοπο αἱ Ἰθαοοοί οἱ ροΙπποΡΗ ΠΘ511 Ἰη θυ χὶ 46]- 
Τ᾿αῦθα βύθϑϑδ. Οαθϑύδ, τηϊργδσίοηθ αννίθπθ ἰοϑίο ἄορο Τ᾿ ΟρΡΘιιζίοπθ 6 8] ἴα, 4118. ραυΐθ 
49] ρουϊθραῦθ, οβϑία 46] ρϑυϊοπθο; ἴηγϑοθ 18, ραυίο 4611᾿ αῦθὰ ὁΠ6 ϑυδγᾶδ 11 ρῬΑΥΘ ΠΟΙ πιδ 



ζ 5ΌΠΑ ῬΕΟΘΌΖΙΟΝΕ ΟΕ ΌΤΑΒΕ ΝΕΙΙ, ἸΝΡΙΑΜΜΑΖΙΟΝΕ, ἘΟσΟ. 2ρὅ 

Θρδύϊοο πὸη ργθβθηῦδ, τη]ρταζίοηὶ αἱ Ἰθαθοοῖθ!. Θαθϑθὶ θηΐσϑπο οϑυΐο ΡῸ 1. ἴδαροοίνδιθ 

ααδ]ο!6 ἀθύριθο, πὴᾶ ΠΟ 1᾿ᾶῦθα πϑογούϊοα ρ61 βὸ βύθϑβϑ, [ἃ 4186 νίθηθ 5ρ6580 Ππηϊαῦδ, 

4816. ὁ611π|6 οἱρϑηῦ, ο ἄδι ἀπὸ ΒΑΡΓΙθτα αἱ 66118]6 οοππούξίινϑ. 

ἴο ῬΟπρΡῸ ἴῃ ΤΠΠΐθνοὸ ααθϑῦο ρᾶΡ ΘΟ] αΡ6, ρουοπμὸ θυ ἀθηθθηιθηΐθ ἱ ῬΡΓΌΟΘΘ81 αἱ δ5801- 

Ῥπηθηΐο αἱ ρᾶν δ ππουῦθ Π6] ἔθραξο, ποῸη 58ϊ δοσοιηραρηϑηο οΥαἰπαγΙδιηθηῦθ 81 ἑδροοῖ- 

ἘἸΒΠΊΟ ῬΘ1 Οροτὰ αἱ Ἰϑαθοοὶϊ ροΙ ΠΟΤ, πὸ ἴῃ βϑραΐθο 8118. οδιιβυϊοδζίοπθ, πὸ ἴῃ βοραϊο 

81} Ἰη]θχίοπθ αἱ Ἰἰψαϊαϊ πθογοβϑηθ!. 1 Ἰθασοοοῖθϊ οἢ6 51 ϑοοαπιιίθηο 6 5] ἀἰβύσαρΡΟΠΟ Π6] 

ΟΘΗ ΡΟ 6110 ἃΓ86. πϑογούϊομθ ροθὺ ἄορο 1᾿1π]θΖίομθ αἱ πιο ]θο- ργοὐθιϊ, νὶ βοπὸ δὐύγαὐ δὶ 

ϑνὶἀθηδοηιθηΐθ 481] αχίοπθ ομϑηϊούα θα ϑβϑγοϊζαα 48] ᾿ἰααϊᾶο βύθϑβο ομθ {ὰ ἰηϊούξαζο, 

Θ. ΠΟῚ ῬΙΟΠΊΙΟΨΟΠΟ Θβδὶ βύθϑϑὶ 1᾿ἈΒΒΟΡΙπηθηὔο 491] αρθα πϑογούϊοα, 11 απ816 51 ἴδ ρῖι 

ἰδΡαϊ 6. πηο]ύο ᾿ϑηὐαμηθηῦθ 601] Ἰπίϑυνϑηῦο, ΔΙ Πηθη0 ρα Ζία16, 48116 66 1Π|16 σι βϑπὺϊ ρυονθ- 

πϊθηδὶ 48] ὑδββαῦο οοπποίνινο. Ογθάο οἢ6 1᾿οββϑθυνεαζίομθ ϑαδάθυθα, 5] δοοοσαϊ οοη αἰΐγα 

τηΐα, ΒΘΟΟμ 0 ἰδ. 4816 511 οθυηθηῦ Θρϑῦϊοὶ 1 4181} τη οπῸ. ΠΟ ἢ 5010 ΡΘΙ ΘΟΙΠΡΙΘΒΒΙΟΠΘ 

1η8, Ῥ61' ΠΘΟΙΌΡΙΟΒΙ Π6] ῬΙΌΟΘΘΒΒΟ 661] αὔτοῆδ, οἰδπούϊοδ, 6] ἔδραῦο, βθοιηρδίοημο ΡῈ. 85501- 

Ὀϊπιθηΐο ὁ Ρ6᾽ τπᾶ 5ρθ616 4] σοΠΠ]ασϑσίοπο βθηζῶ ἰη θυ σθηΐο αἱ ρίοοο]ὶ ἔαροοῖθῖ. Α πιθρ]ο 

ῬΘυβαθἀθυτηΐϊ αἱ απθβύο ἔαυθο μῸ ἃ ποΠ6 θβθρτῖῦο Π61}᾿ δα ἄοπηθ ΑἹ ΘΟὨΪΡ]} ὁ 4] οαν]θ 4661] 

ἴπηο501 αἱ ῬΊΟ6011 ἔραπηιηθηῦθ αἱ ἔδραῦο ποιτηδ]θ, ρᾳγθ αἱ ὁοπΙρ}}1 ὁ αἱ ονίθ, ρᾶγίθ 

Ἰθονὶ 6 ρᾶρύθ ὑἰποη βὶ ϑηῦνο ἀ6] βϑοοηϑυι αἱ ο6]]ο᾽ πα. Τὰ Θηὐγϑιηθὶ 51] οββθύνᾶπο ἄορο 

ΔΙσαηΐ ΡΊΟΡΠΙ 16 ΔΙ θΡα Ζίο πὶ 4611ἃ τηοτῦθ ὁ ἴδ ἀἰββοάχίοπθ οοιηρ] δ 4661 6] θιθηθ, 5θηζΖϑ, 

Ἰηθθυυϑηῦο ἃ]οιπο Αἱ τηϊογοΐδροοι, 11 ὁπ6. ἀϊτηοβίγα 1Π ρούθιθ βοϊνθῃΐθ ὁῃ8 1] βίϑθιο αἱ 

Βδηριι6. 6 τἰβρϑύθ νϑηιθηΐο 1] Παπὶᾶο ρου ὔὕοθ8.16 ρΌββοπο Θβθγοὶ δ 6 σα ρΥπρΡὶ 6611] νὶ 

βύδοοαν ἀδΡ]1 ΟΥ̓ΘΘΠΙ τἰβρϑύθινι. 

᾿ννὶ ἀπ τϑροῦῖο αἰβογθηῦθθ 6] ρθΖζὸ ἰηποϑύαϊο ΠΠΌΘγο, ἰπ οοπένοπίο ὃ 416110 γυἱη- 

ΟΠΐπιθο η6] βϑοομϑίθο αἱ ὁ] οἱ αϊπδ, τηδ οἱὸ 51 υ ἴον ῖβοθ δα αἰῦτο υροσηθηῦο 4ἱ οαἱ ἐγ ουὺ 

Θβργθδϑδιηθηῦθ ἴῃ Αἰύγα τηῖδι ΘΟΠ Π]ΘΖίοηΘ. [πὶ ΘΗ ΠΙ 1 οδδὶ, ρϑυὸ, πῶ Ἰπορὸ 18. 415- 

ΒΟ] χίομθ 46Ρ6]1] 6] σμιθηῦ ἱπηθϑύαθι, τη γἰβαϊθαῦο ἀθῆπιίνο. 856. 1 τηϊοροΐβροοιἱ ἢομ 
Ἰηὐθιν ΘηΡΌΠΟ ἃ ΟΡ αἰ Πδ 10 ΠΟΘ] ἈΒΒΟΡ Ὀἰπιθηΐο ἀ6] οοο] 1 πϑογούϊοϊ ποὶ οδβὶ βιιθβροϑῦῖ, απθοῦο 
Ῥθγὸ 5] ορϑῖϑι ΒρΡ6550, ΒΘΌΌΘηΘ ΠῸ0Π οοβίμηὐθιηηθηΐθ, 48116 6611116 οισϑπῦ οὁἢ6 οἰτοοπάδηο 

Ἰπητηθαϊαὐαπιθηῦθ ἴα πηδββδ, πθογούϊοθ. ΝΟ ροῦγϑὶ αἶγθ ὑαῤῥανία 50. ροββᾶ ΒΘΟΠΊΡΑΓ 6 

ἰοὐα!πιθηΐθ ἴα τηϑββδ πθορούϊοα ρ6Ρ 1’ ἃΖίοπθ 4161160 0611]6 οἰ σϑηθὶ βὔθββθ, βίϑ ρϑιοπὸ 

Θ556. 51 ΠΠπηἸΐϑη0. ἃ ΟἰΓοοπδΡ6 ἴὸ βύγαθο ρὶὶ ρϑυ θυῖοο 4611} αρθὰ πϑογούϊοα (ΕἾ. 1, ΠῚ, 

βῖδ ρϑυύοῃὸ ὑϑίοι ἃ τπηᾶποδ 1 ἔου τη Ζίομθ αἱ (6611 Θ]θιηθηῦὶ. ΤΑΙνοΙθα, 5θριιθ ὁΠ6 1 ἀγθδ 

πθΘοΙοὐϊοδ, ὃ 5606 4] ργθοϊρι δζίομθ αἱ] 581 οδ] δ]. 

ΒΗ οΡπαμο ογὰ 8611 οἰϊουθ ἀ6116 οααὐου  ΖΖδΖίοηθ, Θ551 51 ΤΙ ΘΘΒ ΠΟ ΠΟ Π6]]8, ἕο τηδ- 

Ζίοπο ροἱὰ; δοοθηπδῦδ, 48116. 6611116 οἱρϑηθ, 6 π6 11 ὑαπηθίδζίομθ 6 ῬΓΟ ϑταζίοπθ 4616 

6611π|6 σοηπούν νϑ, 16. αὰ8}} ἴϑηπο ἀηϑ Ὀδιτίθγα Ἰηὔου ΠΟ 811᾿ ἀῦθα πϑουούϊοθ. ΟΟ]ογαπδο ἱ 

δ ΡἼ] 001 πιϑύοο αἱ Ῥδρρθπηθίμη 8] οββοῦνα οῃθ 1 ἢργο δῦ ἤδηῆπο ϑοααϊδύαξο ἀπᾶ 
δτδπαᾶθ τἱοομθΖζα αἱ Ῥγούορίδβιηδ, 1] α816 51 ργθβϑηΐα ἔου θιηθηΐθ 880 Η]ο. 

Τὰ 1 Ζοηἃ 61 ΠΡΡΟ Ια δὺϊ 6 11] ὑθβϑαῦο ϑραύϊθο υἰπηαδῦο 111650 δ γσᾶππο τγϑοοο- 

δΙιθμάο ἀ6116. Ὀἰρίοθ Ρ]Βτ 8 661116, 16. 4811 8 πῸ}6 ᾿πἢ]ῦγϑηο 511] ϑραζὶ ἔτ 16 βϑυῦὶθ 
9119. 6611116. Θραύϊομβ 811. ρου ἔουϊα 46] Ἰορα]ο. Νοὶ ρϑζζὶ δι σϑοοῆὶ (14-20 ροἱογηϊ) [8 
ῬΙΔβιηϑ 6 1116. 5οπὸ αἰ ουηδίθ 558] Βοθγ86. 6 ὕϑίπηδ, (ἱ 6556 ρα ργθβϑθηΐανθ ἀηδ ΤΌΓΠΊδ, 

ΔΙ] πηραῦύα ὑτα 16. Αἰδγθ 66 1116 οοηπούνθ. 

ΞΘΙΊΡΓΘ 8110 560Ρ0 ΑἹ γΠΠΘνᾶγ6 ἴα ααϑ] ἃ 46611 Θ᾽ ΘΙ Θη Ἱ ΟΘ]Πα]αῦὶ ὁῃ6. ργθπάομο 

Ῥαρίθ δὶ ργοοθβϑὶ ἢοριβυοὶ π61] ἔθραΐο, 6 1Ἰπηρουύϑησα οἢ 6. νὶ διββαμηοπο, πὸ νοϊαΐο τὶ- 

ϑέπιι 1 Το. 1]. ὦ 
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Ῥϑύθιιδ 16 δηθίο!θ θβρουθηΖθ ἱπίθϑθ ἃ βύυαίαρο 6] ϑϑϑυυ! 58] ἔϑραίο 49118 ᾿θραύαγα 49] 

ἀούνο οοἰθάοοο. 

[ἃ ἀἰδουββδίομθ ομθ ἤϑηπο βυδβοίναίο ἱ ἀϑυθ! ϑϑρϑυτηθηθ; 16 ΘΟ ΠΟΙ αβίομὶ ἃ οαΐ 5010 

ὐυῖναῦὶ ὑδαπὶ ἃποῖθ ἴῃ ὑθηιρὶ ἃ ποὶ νἱοίηϊ; 1᾿Ἰαὐτοδυσίοηθ ἀϊ τηϑύοαϊ ρἱϊ ρου θαυ 

Π6116. ἐθομΐοα τη] οβθορίοδ, πιϊ ΠϑΠΠῸ ῬΘΙΒιΙᾶΒ0. ΘἢΘ. ΠΟ ἴο556 βιρθγρῆιο 1] τἱρϑῦθιϑ ἰθ 

ΔΆ ΙΟΠ6. ΘΘΡΘΙΊΘηΖ6 58] ριθαοῦθο διυρβομηθηΐο. 

Ιο ᾿ὸ ϑάοροιαίο 16 ὁαν!θ Ῥϑιο πὸ 5000 5}1 8η11η8}1 οἷϊθ ἀδηπο 1 υἸβα! ὑδὺϊ ΡΠ ὁοπι- 

ῬΙϑῦϊ φαϑηᾷο 51 δολία ἴθ ἕονύαπο ἀϊ οὐδθῃθ!. ΔΑ ἀΠπ6 1] γϑὸῸ απθβῦο ὁ 

ἐρθααθηΐθ 6 Ὀίβορῃθ, βου σαι τη] Δηΐτη8}} ῬΘΓ ΔΥΘΙΠΘ απδίσιηο 66 αἰαὶ ἀπ θυοη 

τἰϑαϊαῦο. Α νοὶ ἰὰ οἰβυ 61168, α5581 ὕθϑα βοορρία ἴῃ αἀαδ] 016. πιονιτηθηῦο ὈΓΒΟΟ ἀ6]- 

Τ᾽ ϑηΐπηδ]θ 6 ἴᾳ ὈΠ6 5ἱ τίνοιβα π6116 οαν δ ρου ὔοπθδ]θ; ἃ νοϊθ Βθιαθγα, 0116 51 ἔϑοοίδ, 

πῇ Ῥαπίο πϑοροῦϊοο ἰπΐογπμο 8] ἰδοοῖο 6 ὁμ6 4411, οδάπιθα 491] Θϑοδυα ἑπονίοθοα 18. Ὁ1}0 

16] οὔνο ροΡ[οπθα]ο; αἰῦνθ γοὶθθ ἴὰ οἰβυ! 61108. 6 1 ἀούθ! Ὀ]ΠΔΡῚ αἰ] Ρδ ἀΠδύδοϊ σοπιρτὶ- 

τποπο 8 γ. Ῥοτίδ 6 81 8 ἀπ᾽ ἀβοῖθο πούθνοϊθ; ρα ἃ Π 06 5ΘΡΠ116 606 Ὀ]ὰ Ὁ ΠΊΘΏΟ ῬΥΘβύο 

οἱ σϑβυθαίβοα 1. ρουτηθα ἃ, 46] οαπδ]8, οπᾶθ 5] ὕγονϑ [ἃ οἰβυ 61198. ]Ϊαυδηῦο ἀϊδύθθα, 

τηῦ, οὔρδιο0 Αἱ βνυπούδιϑὶ Π6}} ᾿ηὐθϑύϊηο ρθ1" τηοαθΡδύδι ΘΟΙΠΡΙΘΒΒΙΟηΘ. ΟΠ6. 51] ΘΒΘΙΟΙΙ 51 

ἀϊ οββϑ. 86. δ] ἐἑαύδο 5ὶ ὀοιηρὶθ δὶ ῥγίμηὶ βἱονηὶ, ο]1 δου δὰ] ἔθραῦο βόπὸ παύιραϊ- 

τηθηΐθ τηοὶύο βοδγβὶ. [0 ὑγονϑὶ σοηνθηϊθηΐθ αἱ οροια 8 46110 φ,Όβ86. οδνίθ αἱ 600 ρ1. 

οἶτοῦ, 6 8110 βύανο αἱ ἀϊβίαπο. 

Νοὶ οδβὶ Τογύπηϑθ! τὴ] ΒΌπῸ ὩΒβισαγαῦο ΟΠ6. Π6] ροβίο 46]}᾽ 1πΠ᾽θζίομθ 6 πὶ ἴθρϑίο 

Ὁ ΠΟΠ ὃ πιο] ο 

βὔθϑϑθο 6 ἴῃ ὑαύο 1᾿ ΟΥΡΘΠΙΒΙηΟ. ΠΟ Ψ] δῶ ὑγϑοοῖδ, ΘΙ οαηδ, αἱ ᾿ἰπθζιοηθ πὸ ἰοοδ]θ, πὸ 56- 

ΠΘΙΆ]6, ΘηΖί, ἱ ὁα81 66 τη] μϑηπὸ ἀδίο 1 1η|]Ρ]]0ὙἹ] ΡΙβα  α Ὁ] 51 ΤἹΓΘΙΊΒΟΟΠΟ ἃ δ 18 66 

πὸ βαρτγιβοαῦο γοϊοπύδγ διηθηΐθ ἴῃ 125, 155 οἹουπαίδ ἀ811᾿ ΟρθυΡ Ζίομθ, τηθηῦγ6 51 ὑτονὰ- 

νη ἰπ ἀπὸ βύανο αἱ βαϊυῦθ Ὡρραγθηίθιηθπίθ Ὀποπο. 1 ]]ϑοοϊαύατα ἅ6] ἀούνο οοἸθάοοο 

ῬΙονοῦδ, ΠῸΠ 5010 ἢ ῬύΌοΘΘ50 Ποριβυϊθο πὸ] ἔθραῦο πιῶ ργοᾶμοθ ϑποῃθ 4616 ἸΘ5Ι οη] ἴῃ 

ΟΥ̓ΡΘΗΙ Ἰοηύθη]. 

[ἃ τσ 46110 οανὶθ ἀθοῖθθ ἴπ 128 ο 155 ρἱογῃαία δὶ ργθβθηΐα ἰᾶυρθ, Θ᾽ΌΒΒδ, 

οϑοῦγϑ, 8θοπάδηύθ 4] ροῖρδ, ἰὼ α816, τηὶρυδᾶο 51 ὑγαῦθ ἃ] γϑοοϊο οανὶθ αἱ 600 ρ!., 

Ῥαὸ ργθϑθηΐαῦϑὶ βυγθου δ] θηῦθ ϑιμοροθίϊοθ 6 Π6110 βύθθϑο ἔθιηρο οδυῖοα αἱ Ρὶ8- 

τηθηΐο οηηθύϊοο (θη βι ἀθυ]πδ). ΤΡ] πηθηΐθ 51 ὑσόνα τηοὶύο αὐνα 18 ῬγοααΖίοπο αἱ ο]ο- 

ῬᾺΠ γοβϑὶ Π6] τη]0110. ΝΟΙ βϑηραθ οἱροοϊδηΐθ 51 ρᾳὸ ἔγοναρθ 8] 0 ῃη6. που ]αβύο, 9 

51 ὑγονϑῆο ῬδΓΘΟΘΙ ΟἸΟΡΕ]Π ροἱονθη] 005 ΟΡΘΠΆΠ {{ΠΡῚ}1}} 601 Νουῦγα!- ΤΟΥ, ὁ 60] π|θ- 

τοᾶο αἱ Ρορρὶ. Νοὶ Τθη1] 51 ὕϑπᾶθ ρᾷ 1986 ἴὰ. ρυβηᾶθ ῬΓΟΪ ΘΓ Ζίοπθ αἱ πιο] 6] 6116 ἃη56 

461 β]οιπθυα] ΜΑ]ΡΙΡ ἴϑηϊ ; π6116. οὀαρϑ16. ΒΌΤΡΘΠ8]1 51 ὑσονδ ΒρΡ6580. ὑπἃ ρρϑηᾶθ αὐ0- 

νἱ δὰ σϑογϑύονία ἢ6118. σοηϑ γουϊοοϊαῦδ. ΠΠ ἴθραῦο 51 ργοβϑηῦα δυγτηθηΐαϊο ἃ] γοϊαπιθ, ρΊΆΌ ΓΟ, 

Ὁ ϑΡΡθηδ, 5Θῃ51}11τηθηὐθ ἰΓΓΘΡΌΪΑΓΘ ΑἹ διρογῆοίθ, 6 στο. ΤΣ ποῖο ο6 ἴῃ απθοϑύϊ οαβὶ 5] 

μὰ πᾶ ΟἸΥΓοϑὶ, οϑδίϑι ἀπ Θαμηθηΐο 46] οοπηθύνινο ΠΥ ]Π]ΔΡΘ Ἰΐον πο 81 ΟΘΠΘΠ16011 1180] 

8. ὅπη8 τίοοα ΠΘΟΪΟΡΙΙζίοπθ αἱ απθϑῦϊ αἰθίτηὶ. Τὰ ποῦο ἀ6] ραᾶτὶ ὁἢ16 ρ6} οἰ γοοβουῦι! βύτα- 

νϑιϑὶ 41 116, Ο ὍΘΙ ΘΟΙΠΡΙΘϑϑίοηθ 51 ΟΔΡῚΠαΡὶ παν χὶ, 51 ΠΟΥ ΊΏ8 0 πο ἀδὶ ρυϊπηὶ β]Οσ αἱ 

46116 8Γθ6. πϑογούϊοιιθ θἢὴ Ὁ ΤΏ0Π0 ΠΟΠΊΘΓΟΒΘ 6 ὈΪὴ Ὁ ἸΠΘΠῸ ἰϑρθ, [6 ἀπ8}} ἃ Ρο00 ἃ 

ῬΟΟΟ γΘΗΡΌΠΟ οὐοιραῦθ 48] οοππούνινο ΡΥ 816. 6 ἀδ] ὀδη8}} ὈΠΠΑΡῚ ΑἹ ππαονϑ ἔουτηδ- 

σίομθ. Θαδηᾶο 1 ορθρδζίοπο ἔπ αϑϑϑύνίοδ, [6 ἃΓθ6. αἱ ΠΘΟΙΡΟΒ] 518 ΠΘ] ὈΥῚΠῚ] σἱογηὶ απδη 0 

5070 ΤἈΡΡΓΘϑθηύαῦθ δ ἀπ ρΡρΡο αἱ ὁ611|6 Θραῦοηθ ΟΠ ΟΡΘ 66 56 ηΖᾶ ΠΠ0]60, 58 ΠΘΡ]] 

δύθαϊὶ ρἱὰ νϑηζαῦ αἀὐαϑηᾶο 18 τηδδδὰ ῬΓο ορ] αϑηηθύϊοα, ὃ δΡθοΪϊαῦδ, 6 8118. ἥπθ ὃ ἐοίβὶ- 

τηθηΐθ τ ϑβορθιδ, Ἰαβοίθηο ἀ6Ρ11 βραχὶ νιποῦϊ ὑγα 1ὼ τοῦθ ἀϑὶ ὀδρ Π18}1 οϑϑὶ ρα 6 πιοῦ- 
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ὑπῆοαῦ!, ποη ρυθϑθηῦδ τηδὶ ἀηἸΠΠ] γα Ζίοπθ Ἰθαοοοϊ ατγία. ΑΠΟΠΘ ἴῃ αἀπθϑύϊ οδδὶ, ΘΟΠηΘ ἴῃ 

46}}} δοοθηηδῦ ρ᾽ὴ βορτδ, 1᾿ϑββουθηθηΐο ἢ ἰὰορῸ 5θηζϑ, 1᾿δἰαΐο ἀθὶ ἔδροοιϊ πὸ ρῖο- 

6011 πὸ σγϑηαᾶϊ; ἰηδαθθϊ, δηομθ 16. 6611116 οοπηθυ νο ρουίνεβϑ!, 16. 5018 Θῃ6. 5] βϑυ πο 

ΘΠΟΟΡα ΥἱγΘ ῬΘΓ [ΠΠΡῸ θηρο Π6]]᾿ ΡΘα ΠΘΟΙΡΟὔ θα, ΠΟῚ ΘΟΟΘΏΠΘΠΟ 84 8] σα την ηθηΐο 

6Π6 Δ ία ΡῈ ἢἤπθ 1᾿ Ἀϑβουὶπηθηῦο 6 ἴα ἀἰρϑβϑύϊομθ ἅ6118, βϑοϑύδηζδ πηουΐᾶ. 56. ἂπ δοοὰ- 

τλὰ]ο αἱ ἸΘαοοοὶθϊ ΡΟΙΠΠΠΟΤΗ͂ 5] ὑσονὰ ϑηῦγο ὁ πύου πο [6 8.66 ΠΘΟΡΟΙ ΟΠ, Ο ἴπ απ8]5185] 

αἰΐσα ραῦῦθ 46] ἔδθραθο, 81|1ονὰὶ ᾿᾿Ορϑγϑζίοῃθ ποῃ ἔπ στἱβοροβθηθηῦθ αββϑύθοθ, θα ὃ θθπ6 

ΠΟ ἔθπθυθ ἃ 6816010 511Π1111 ΟΔΒΙ. 

Π τιον πηθηῦο οδιΟοἰπϑύϊοο 6116. 66111]6 θρϑῦϊοῃθ 6 Π6Ρ]1 δριθ] ἀθὶ ὀαΠ 8 ]16011 Ὀ]- 

ΠΙαυῚ ραὸ δποονα ὑσοναῦδὶ ἃΡαβύδησε, θϑῦθϑο ἄορο 4 ρἱογπὶ ἀ8 ὁρογϑζίομθ. 1,6 66111|6 
Θοηηθύθιγθ 46] ὑθθϑαῦο 1ηὐθυ] θα] 6. Ἰηὔουηο δ᾽ ΘΒ Π8]10011 Ὀ1Π1δ0 1, δαμηθηΐθηο 18. τηϑ558, 

461 Ἰοῦο Ῥγοίορ! ᾶϑιηδ, ἱπρτΌβθθηο 6 ΤΘηἄθ πὸ τούοπμαο 1] παοῖθο: δἰ πιο] Ρ]1Ί θᾶ ΠῸ 6586 

ῬΌΓΘ Ῥ61' ΘΒ] ΟΟΙΠΘ51 6 {Δ Ὀυοθπο βοβύδηζε ΠΡΡΠΠ]ΔΡ6. ΟὉ] τηθύοᾶο ἀϊ Ῥδρρθῃμθίμη 5] 

αἰπηοϑύγα ομϊανθιηθηύθ 11 ργοίορ! αϑιηδ ΒρΡΟΠρΊοβο 6116 ΠΤ ΟΟΘ]] 16, 6. πϑὶ ῬυΪτηΐ οἵου 

Π6]]᾿ ᾶθἃ ᾿ηἢδηητ δ οσῖδι ΠΟ 51 ὑτόνϑπο δἤαυῦο Ρ]Βηλ8.6611.16. Θπθϑῦθ ἈΡΡΆΓΊΒΟΟΠΟ Ρ 

ὕδγαϊ ἔγῷ 1] 109 ὁ 1] 129 βΊΟΥΠΟ Π6] ρὶὴϊ 491 οδ51, 6 51 ὕῦονϑ 0 ὩΠΟΟΓΕ ἴῃ 50ΆΓΒ0 Πι- 

ΤΠΘΡῸ ἴγϑ 11] οοπηθύθγο ποίου πηδύο 6 11] ὑθϑϑαύο ορδύϊοο. 5386. 51 Ἵὀββϑῦνϑῃο ἱ {86}1} αἱ ἔδ- 

8801 ἄορο 12-14 βογῃηι ἅ8} ορθγϑζίοῃθ, δὶ ὕγσονϑ ἢ αἱ αυϑηᾶο 1ῃ ἀπδηο Π6]10 5ρ65- 

ΒΟΥΘ (61 ΟΡ] ορϑύϊοὶ γἸτηδϑῦ 111651, νὶ πᾶπποὸ ἀθὶ ὀυπη}} οἰγοοβοῦ 1] αἱ Θ]θιηθηθὶ 
Τούομ ΑἹ ἃ π0160. τηο]ύο {ϊπ0101186. 601] Θηη δύο βϑι πη, 6 αἰ νδυϊοθηδὶ ἴῃ 4116] ραπίο 16 βουΐθ 

Ἰἰπλὐγοΐθ 48116. 69611π|6 δραύϊομθ (ΕἾ 6. ΤΥ ὁ). 

1 παῦρα 461 ρυθάθυῦ Θαμη}} ΠῸΠ ὃ ΒΘΙΏΡΓΘ ἀρτϑ]θ; ἃ νο]ῦθ Βϑιηῦτδ ο.16. βίθῃο 

ἴπ Ῥγθνυϑίθηζε, ἀἄθὶ ΠΟΥΠ]ΟὈ] αϑύϊ, 6 δὶ ὑσονϑηο 8]Π1ονὰ 8118 ρου θεῖα 6] Ἰο ρα], Ρἱὴ ῬΓΘ880 

8] οοππούξινο αἱ παονϑ ἴοι ΠἸδΖίομθ, 6 τἱοουθηο ἴῃ ῬίοοοΙο βραζίο 18. βύγαύθατα 46] [6- 

Βεΐο ΘΙ ὈΡΙΟΠΔΙΘ. Ἐ551 ῬΟΒΒΟΠΟ ΘΒ56ΓΘ (6671 ΘΙΘτη θη] ὑγαβρουύαυϊ π6] ἔθρδῦο 60118 ν. 5Ρ16- 

πῖοθϑ, Θββθηᾶο 18 ΠῊΪ]|Ζϑὶ ἴῃ απθϑ0ϊ οαϑ51 ΒΥ ϑου αἸ παυ τη θηῦθ ϑιηδθοροθύϊοδ, τηϑ Ὁ] 0.6 νο]ίθ, 

16. 69111]6. οι οοβυϊθαίβοομο ἱ ρυθάθυυ! δοοι πη }}} 50π0 Αἱ ργϑίθγθηζδ τποποπποθαῦθ 6 ἰῃ- 

ΘΟΙΪΟΡΙ, 6. ΘΟΠ16. (1551, 61] ργθραγαῦ 601] Θμημδύοϑβ Π]πδ-ϑοϑίηδ, δὶ Ῥγθϑθηῦδπο ἃ ΠΌΟΪΘῸ 

ον θιιθηῦθ ὑϊηρ 0116, 6 Ῥούυθ Θ᾽ Ὸ Ῥγουθηῖγθ ὅδ το] ]]]οασίοπθ 58] ροβύο αἱ ϑ᾽θπιθηδὶ 

ῬΘΥΙν Β811. 

59. 5] δάορϑιδ 11 τηϑύοἂο αἱ Ῥδρρθηῃμοῖπι, 8ΠΠοσᾶ ἴῃ ΟΘΡΟΪ οδδὶ, Θ01Π10 δι ΘΒΘΙΊΡΙΟ, 

ἴῃ ἀἢ ἕθραϊο ἄορο 8 οἱογπὶ ἀ811) ορϑιδζίοπθ αιϑβϑυνοδιηθηΐθ τ αβοῖδεδ, δὶ ΒΟΟυΡΘ ὁἢ6 ὕγϑ, 

16. βϑυῖθ ἅ6116. 6 11π|6 ϑρδύϊοιθ, ᾿αΐονπο αἱ οδρ Πανὶ, π6] Ἰπορὸ ἄονθ 51 σϑῆπο ουτηδ πο 

1 ἀϑυθ! δοσαμημ], μὰ ἸὰοΡῸ ἀπ ἱπρτοββδιηθηΐο 4001: οἰθηηθηθὶ ρου ν βου δῖ, 5ἰδ βυθ!]αὐὶ 

Ὁ ἔΒ᾽ ΟὙπιῖ, ὁ ὑοπαθρριθηὐ. 

1 ῥυῖπηΐ ργθϑθηΐδπο πῃ οἷ ΔΌΡοπαδηῦθ Ῥγούορ] βηηδ, βαυϊβιύδιηθηΐθ Ὀ8Βοῇ]ο, 1] 
ΠΌΟΪΘΟ ὃ σγϑηαθ 6 σϑβοίοοϊαγθ, οοη ῖθηθ ροῦδ, ΟΡ ϊηδ Θ ἸΠῸ ὁ οἱὴ πιοῖθ011. 611 616- 

ἸΏΘΩΝΙ τούοπαϊ, ἴηγθοθ, ἤθηη0 πΠ ΘΡΘΠΟΡΙ δᾶ, θΆΒΟΗ͂ΪΟ 6 πὶ ππ01600 τοπαθρρίϑηΐθ ρἱαῦ- 

ἰοβύο σίσοο αἱ ογοπηαύίπα. Οαθϑῦὶϊ ϑ᾽θιηθηθὶ θηῦγαπο ἴῃ ΟΡ οἰ ποθ 6. ἄλππο οΥἰϑίπθ ἃ 

6Θ110]6. 511}111, τὴϑν ὁ0 ΠΟΘ0 τίοοο αἱ ογουηδθϊπ ὁ 11 Ῥγοίορίαβιηδ αϑϑϑὶ Ὀδβοῆ]ο. 51 

ἔδππο ΔΠΠΟΡα 5.1} ροβύο οὶ οαπι] αἱ ἔα} δ]θιπθηί, ἴῃ οαϊ ποη ὃ ἴμο]6. ἀἰβυϊπριιθιθ 
4119}}} ὁῃ6 ῬΓΟνΘΗΠΘΙῸ 4816. ὁ611π1|6 βύθι]αῦθ ο ἐπβι οστηΐ, ἀὰ 4161} 66 Ῥγονθῆηθγο 4816 

6611ὰ]6 τηοποπποίθαΐθ τούοπθ, 6 ῬούγΘΌ ΘΟ θββόῦο ρ᾽αἀίοαῦθ ὉΠΟΠ 6. ΘΟΙη6 ΘΤΌΒθ6. ρἷδ- 

ΒΙΉ86611π|6. 

Οὐδ 5] νϑάοῃο βῇοββθ Ὀ] ΘΒΙ 8 6611116. 60] πιιοῖθο ἴῃ τίροβο, οὐῶ 60] πιο 160 1η οδ- 

ἕσξῳς τ ν σηξωνος. 7 τὶ, το ρονῶκτας ϑμηος, τ τονε 

το ως τως 

Ι 

' 
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Τἱοοἰηθδὶ ; οὐδ 51 γϑάοπο ἀ0911 ϑοσαπλα}} ἀϊ ῥΙὰ ὁ6 1116; οὐᾶ, ἴῆνθοθ, ἀηϑ 5018 ΡΙΟΘΟΙἃ 

60] Ῥιούορ! ϑιηδ ὩΠΟΟΙ ἃ, 508,80. 6 ᾿θρρουηθηῦθ ὈΘΒΟΠ]Ο, ΘΟΠ16 ἴοββθ ἰὰ ρυϊμηδ ἴαβθ ἀϊ 

ΑΙ ηρΙονθηίτηθηΐο αἱ ἀπᾶ ῥ᾽ θοοΐα, ὁ6]1ὰ]8 τούοπα ὁ 5 θ᾽ ΠΟ Π0, ὁ 8ηθΠ6. ἰὼ ἴαβθ ἀ᾽1π- 

γϑοομίθηηθηίο 4616 πὕθϑϑθ, απδηαο ἤΟΓΠθ0 8.4 Θ55606 Γαρργοδθηύαῦθ (851 5010 8] ἰουῸ 

παοῖθο. Νοὶ ργϑραγαῦ αἱ ἕθρϑθ οἰγγούϊοὶ ἄορο 10-12 ρΊογηὶ 481] Ορϑι ἉΖΙΟΠΘ, 51] ὕγονϑῃο, 

ΘΟΤη6 ἀἰσθηηπιο ῥἷὰ βόργ, 461160. Ὁ6116 Ρ]δβιη80611.]6. η6118. ρϑυ ουῖα 6] ὑθϑϑαύο πϑοίου- 

τηϑύο ἱπύθυ]οθυ]αγθ ὑγῶ 6550 6 1] ὑθϑβαῦο ϑρδύϊοο (ΒῚς. ΤΥ, ἃ), 9 51 ὑγονϑηο ρᾳγο 46110 

ῬΙ ϑιηθϑοθ 1116 ὑγῶ 1ὰ 50 .16. ἅ6116. 6611|6 θραύϊομθ 811 ρϑυϊϑυϊα 461] Ἰορα]ο. ϑϑιαθνα ονὶ- 

ἀθηΐθ ο᾽6. 856 ϑῖθπο ἰουιηδύθ 5] ροβϑύο, οἱοὸ ἰῃύογπο 8] οδρῚΠΔΡῚ π ΓΆ]Οα]Δ 1, 6. ΑἹ 

Ἰὰ Ῥόββόπο βοθηᾶθυθ 84 δοουπηα]αγθὶ Π6] οοηπθϑύῦσινο ρΘυ] ΟΡ] γΘ, ονὸ 51 αἰβυ! ΠΡΊΊΟΠΟ 

αθϑ88ὶ ηἠθὑϊαιηθηὐθ 48116 ἤθγΟΟ6 1116. ὁἢ6. ἴθ ΘΟΠΠΡΟΠΡΌΠΟ. Φυαδηᾶο 5] δθΡῖω [αὐύα 1᾿801- 

Φαίηθ 4] Τ]ἹΘΟΠΟΒΟΘΡ6. 16 Ρ]ΔΒΠΊ8.0611116, Θ556. ΡΟΒΒΟΠΟ ΘΘΒΘΙῸ ὈΘη6 αἰβύϊηνθ ποθ. πθὶ 

ῬΓΘΡΘΙ δ π]6Ρ110 γἴπβοῖ υἱ 6011 Θμμδύοβϑ Ππη8, θα Θοβίπδ, ἴῃ οὐ] 5] νϑᾶθ 1] ργοίορ᾽ϑβηηδ Ρἱὶι 

ΟΠΐαΓο 6 ἀϊ π᾿ ΘΟΙΟΓΘ ν]οίθθθο ἰθρρθυο, Πηθηῦγο 1] ΠΟ]θ0 ὃ δἰβθδὶ οοϊογαῦο 6 ΡῈ ἴὸ 

Ρἰὰ ϑοοοηίτίοο. ἢ ποῖο ὁΠ6 ππὸ 4116 οαΡα μου δύο ἂϊ ααθδύω ἱπβετηπηδσίομο 46] ἴθ- 

ϑαῖο, ὃ ἴὰ πϑοϊουιηδζίοπο ΔΟΡοπάδηΐθ αἱ ὀδη8]10011 ὈΠΙΔΡῚ οα ὃ 8πῸ16 πούο οἢθ ἴῃ 

ῬΙΟΟΘϑϑὶ ΘΗΔΙΟΡΉΪ 51 ὃ βαρροβύο ὁῃ6 1 ἀθῦμ οθΠ8]10011 ΤὈΒΒθοτὸ ἔδυ] ἴῃ τϑα! θὰ (8116 

δύθθϑθθ 06111]6 ορϑύϊομθ βαιθγθηζίαθθ ἴῃ θριθθ!ὶ Ὀ1ΠΠ1ΘΡῚ. Θασδύω ἰηθθρυ θα ζίομθ πο 

τορρο αἴαυθο π6] οᾶθο ποβῦγο, ροϊοῃμὸ πο 5010 5 νϑᾶθ ὑπᾶ ρυϑηᾶθ αὐῤινυὰ, ἑογηηαύνδ, 

6511 ϑριθθῖ ργθθβίβύθηθ ἀϑὶ ὀϑηϑ]10011 ὈΠΠΔΡῚ, ΟὁΠ6. βαρθιδ 8ΠῸΠ6. ἃ ῬΓΟΪ ΘΓ Ζίοπθ 

τηθαϊοοῦθ (6116. 66118]6. θραύϊοῃθ ΠΠπηιὑγοθ, πιδι ἃ ΡΥ ΌΘΘΘΒ0 ΘΟΠΊρΙαὔο 51] ῬΟΒΒΟΠῸ ΒΟΟΥΡΘΙΘ 

το 106. ἰ8016,. ὁ 86710, Ο ῬΤΌΡΡΙ, Ο 8Π0}|6 ΒΙΠΡ016 6611π16 Θραύϊοιϑ ὑαρ]αύθ ἔπουΐ 48] οοη- 

πρθύδινο πθοίουπηδῦο, 6 ΡῈ] 5ΘΠΊΡΙ 6. ΓΙ ΘΟΠΟΒΟΙ ΠῚ δ ΟΙ]πηθηῦθ ὁοΙη9. 66111]6 θρϑύϊοῃθ πὶ 

ῬΓΘΡαΓΑΌ ἤδϑαθὶ ἴῃ Πααϊάο αἱ ΖΘΠἸΚΘΙ, ὁ ΠΘ11ἃ πηΐὰ ΒΟ] ασίομο αἱ βαθ]ππαῦο π6] Ἰααϊο 

ΑἹ ΜΏΠΘΥ, 6 ροὶ οοϊογαῦϊ 01] Θῃηδύοβϑ πα δα ϑοβίηδ (ΒΡ. ΤΥ͂, ὃ, 2). 1.6. 6611116 θρᾶ- 

{166 51 ἀϊδύϊπριιοπο ἀδρ]1 ϑρὶῦθ! ἀθὶ ὀϑηϑ] 1 0011 Ρ6 1 11 ΟΟ]ΟΓΘ ΤΌΒδ, ΘΔ ]00 ΟΠ.6 ἈΘΒΌΙΠΟΠΟ, 

6 8Π01ι6 ἄον 1] σϑ 8 ]]0010 πϑοίογμηδῦο 51] αἰτῖρθ γϑῦβὸ 1 50. 16 αἱ ὁ6110]6 οραύϊομθ 46] 

Ἰοραϊο {πηι γοΐο, 11 οοπῆπο ὑγὰ ἴθραῦο δα ορίθθ!!ο ὈΠΊῚΔγΘ ὃ τποϊῦο πούϊαπιθηΐθ ᾿ηαϊοαῦο 

48] ΘΟΙΟΥΘ τόθ, ΟΔΡΙΘῸ Οἤ 6. ΔΒΒΌΠΙΘ 11 ὈΥΪπΊΟ. 

1.8. ὨθοϊουτηδΖίοηθ πᾶ ἱπορῸ ἀδρρυίπια βθηζα ἀπ ]ο 6] ὑθαϑαῦο ᾿ηὐθυ ]Ο αΪδγθ ἴη- 

ὕογπμο δὶ ὀθη8110011 ὈΠ|Π1ΔΡ, 6 ροΐΪ ρϑηθύγα ΠΘΡῚ] βραχῖ 46110 ἃῦ66 πϑθογούϊοῃθ οπᾶθ ἃ ἤπθ 

ΑἹ Ῥγόοθθβθο απθϑῦθ ἉἹΟΙΠ10. 50Π0 ᾿ηὐθγϑιηθηῦθ ΒΟΟΠΊρΔΓΒ6. 6 βοβυι θυ θ (4118 ὨΘΟ ΟΥ π]δ- 

σίοπθ αἱ οοηπούνινο ΠΌΡΠ]ΔΓΘ. 6 ὁϑΠ8110011 ὈΠΙΔΡΙ. Δ. γοϊύθ ααθϑῦο ϑηῦγα 4818 ρου θυ 

Ἃ6] Ἰοθα]ο 6 οίυηρθ 51π0 811} οὙ]ὺ οοππούνινο ο1160 οοβυϊ υϊβοθ 18. σθηδ οθηύγα]θ 46] 1ο- 
Ρυϊο; ἃ νοϊῦθ ροπϑίγα ἔγδ 2 56 110 α] 96110]6 δρϑύϊοίθ, 180 ]8 016 ἴῃ ὑαύνο ὁ ἴῃ ρϑυῦθ 

44] τοβύο 6] Ἰορα]ο. 

ἴ7πο ἀθ6Ρ511 αἱ δτηΐ δαύουῦὶ ὁ δὶ ὃ οοσιραίο 461] ἀῦροιηθηΐο ἔπ 11] οοτηρίϑηῦο δ16- 

ϑΘθη θοὶς νη Ἠρυΐτϑίουῃ (1), 11 αὐϑ16 ἄορο ἄγοι αἱ Πρϑπῥθιμθηΐθ τἰδβϑαηΐο 11 ΡΆΓΘΓΡ6 

ἀἰδραγαῦο (οἱ νϑιῖ δαΐογὶ, ογάουύῦθθ αἱ ρούθ οοποϊπᾶθιθ ὁπ6 1 1π|Π8ιητηδΖίοηθ 5] οὐὔδίθηθ 

ῬΘ1 ἰθραύατα 46] ἀούϊο οοϊθάοοο, φυϑπᾶο αποϑῦα πο δὰ βύαα [αυνα ἀϑβϑουθοαιηθηῦθ, 

οπ9 1 Θρδύϊθ 0Π6 πὸ τίβα!θδ, Βα 006 1] ργτοδούνο ἀϊ πὰ ἰηξοχίομθ, Ε]ΘΟΠΟΌΡο 1] ργο- 

(1) διβάβνβεοκ νὰν Ηπύκειομ, Πὰ ον}. Ἴ,056 δαρέρνιορέαϊο ἄτι Γοΐο, “ ΒιΘοι 61} ἀ6 Τταναῦχ ἄπ Π800- 
γταύοῖτο Βορυύμδᾶνθ.,, 1. ΠῚ, Τιϑῖᾶα, 1899. 
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ἀούϊο δαΐοτθ 1ᾳ οοϑύδηζε 46110. ἃ. 66. πϑορούϊοῃθ, 6 16. ρῃο Πογδίοπὶ οδρ  οοἰπούϊομθ ἀοὶ 

γΡΊ Θ]θηηθηὐ, πιϑη θϑύδ α 51] ΡΟΘ0Ὸ ἄορο 1 ΟρΡΘΓΖίοηΘ, τη Υἰ θηθ. Ο᾽6 16 ἃῦθΘ. θορο- 

ὉοΠ6 ροβθᾷμο θββοῦθ ἰδοῦ ἰδθ 6. ΟΠ0 8] Ἰοῦὸ ροβῦο ροϑβᾶ Θββϑυῦνὶ ᾧἃἢ ρο᾽ Αἰ οοπηθὺ- 
ὕἶἰνο, ρῬᾳ "6. ΠῸη θϑϑθηᾶον! 18 νοῦ οἰγγοϑὶ ὈΠίαρο ἀθβου δα ἀα νὰν δαθουῦῖ, ααϑηᾶο 1᾿9Ρ6- 

ΤΆ ΖΙΟΠΘ 58 βύαύα γἰρογοβδηηθηῦθ δϑβϑυϊοδ. 

Νοὶ τἱοοποβοίδιηο ὁΠ6 ἱ τἰβα δ} οΥΘΙ πδυ αἱ ΟΠπαγοοῦ 6 Θομηρδα! (1) ρούθνϑπο 

Ἰαϑοίδιθ πιο] ἀπ θῖ, ρουομὸ ααδϑὶ βθιιρτθ νἱ ὃ ϑοοθηπαῦο 8118 Του πηδζίοπθ αἱ ππϑ Ρ6- 
ΤΡ οπϊθθ. ρὸν ααϑηΐο Ἰοοδ]χσαύδ, 6. 8118 ργθβθηζα αἰ ῬίοοοΙ ἀβοθϑϑὶ π6] ἴθραϊο. Νίἃ βΒἷδἃ 

ἔνα 4116116 Θβρϑυίθῃζθ οὐἱρβίπα!, δα ἔλα α6}10 οϑορτίθο ἀ8511 Δ] δαύοτὶ (2), οουύα- 

τηθηῦθ πο] 6 8 ΠΘ ἔππῸ ΠΟ Οἷ6. ΠῸῚ ΠδηΠῸ ἀδῦο ΟΥΡῚηΘ πὸ ἃ ρου Ομ], πὸ δια ΘΒΟΘΒΒΙ. 

ΤρΙΡοῦθϑὶ ομθ 1᾿1πῆδιηηπηδσίοπθ 46] οοπηθύῦ νο ἱπύθυ! θα] αγ6 ἀϊρθηᾶθθθθ 4818 ργο- 

Ῥαβδζίοπθ ϑηύγο 11 ἕδραθο 611 1πῆδηητηδζίομθ οὐἱοϑιπδαύδβι ᾿πύουπμο ἃ] Ἰϑοοῖο Π6] οο]Θάοοο, 

ὃ δδβοϊαϊαπιθηῦθ ᾿πβοβύθῃ! 116, ρουοπὸ 81 ραὸ ἀϊπηοθύγαλθ οἢθ ἰηΐουπο δᾶ πη Ἰϑοοῖο 85- 

βϑύψιοο, ἴὰ πϑοξογιηδζίοπθ οοπηθυξι γα 51] Οἱ ΓΟΟβουν 6 6 ΠΟ 51] ργορᾶρϑ πὸ Βοριδ, πὸ βοῤίο. 

Ορπαπο 6η6 ΔΌΡΙα ϑϑθοιίο 91 ϑβρϑυπηθηἱϊ αἱ ουἱϊ 51 ρϑ118, 58 Ο16 δῖ Ῥόββόῃο οὐὔὔθῃθυθ 

Π6]16 οανίθ ἀοὶ τίβαϊ δαὶ ροβίθνί, βθηχα ἄνθῦθ ριυοδούα ἃ Ππθηοτηδ, ᾿Π 6 ΖΙΟΠΘ, 6 88. 616 

Ἰὰ τἱρϑυϊχίοπθ αἱ ὑπ οἹ] αὐδὶ 4611 ορθιδιζίοπθ τηθμο 1ὰ Ἰθραύτπδ 461 ἀούίο οοἸϑάοοο, 5[8 

Ο πὸ βοριῆδε, δ ἰηθζίομθ, πο ργοάποθ δβϑοϊαὔδιηθηΐθ ἤθϑϑαηδι ΘΟμβθρτθηζει Π6] ἔθρϑίο. 

ΝΘΡΡατο ὃ πϑοθβϑδυῖο δηιπιθῦθθιο ἰὼ Ῥγθβθηζαὶ ϑυθηθιθ!θ αἱ Ὀϑοῦθγὶ π6118 16 τὶβίδ- 

δηθηΐθ Ρ6 ᾿ἰβρίθρανπμ ἴὰ νυἱγδι ἤορορθπδ, ρϑυομῃὸ οϑϑῶ ροββϑίϑάθ ρυοάού! ϑβουθιηθηθΖὶ 

ΟδΡ8οΙ Αἱ ἀθθύαυθ ἀπ ἀθῦο]θ 6 ρϑυβιβύθηθθ ἰρε θα ΖίοηΘ. 6] οοππούθνο ῬΘΡΙΟΌΪ ΓΘ, 1] 

ααδ16, οοπη16 δυνίθηθ αἱ 8]0Γ6. ἱπῆΠδηηπηδιζίοηὶ ἰπθουβ 1 Ζ18}1, ῬούΓΘΌθ6. σοηὑϊ πα 6. ΡῸῚ τ 

ΟΘΡο ὑθηιρο 6] πιουπηθηῦο ῬΓΟΡΤΘϑδῖνο ἃ απ] ἔπ βρίηὔο, 8618 56 γΘΠΐ556 ὃ ΤΠΒ ΠΟΘ] 

Β:οοοϑδινϑιηθηΐθ ἰδ, οδιβα ΡΓΪπηδ ΑἹ 816. ππουϊηθηΐο. Οὐϑὶ ΠῸῚ ὃ ΠΉΡΓΡΟΌΔΡ116 ὁΠ6 ἄορο 

ἊΠ ἔονίθ υἰδύαρηο ἀ6118, Ὁ1Π6 ποὶ ρυὶπηὶ βου ηὶ, βασοθᾶδ ἀηϑ ῬΆΡΖΙ8]6. τϑϑυϊαζίομθ α6] 

Ἰατηθ π6] οοθᾶοοο Ἰοραύο, 6 ἴὰ 116 ρϑῦνθηρα ἃϊ ππονο ἃ Βοδ Ἰοαγδὶ Π61} Ἰη οϑύϊηο. ΟἹὸ 
Ἰπϑ]στααο [ἃ ὨΘΟΪΟΓΙΠ ΖίοηΘ. ΡΙΌΒΘριιθ, θα ὃ Θοιῃρδύ! 110. 000 ἀὯῸ 5βύδῦο αἱ ὈΘΏΘΒΒΘΙΘ 

4611 ΔΗΪΠΊ816. Ρ61 ῬΔΙΘΘΟΝΐ ρίουπὶ. ΕΌΓΒΘ ὃ αὐϑηο πῸη ὃ ῬΟΒΒΙθ116. ΠΠ πᾶονοὸ ἀθῆμπββο 

ῬΆΓΖ1816 ἀ6 116, Ὀ1ΠῸ6, 11 σμθ ὃ 

ὶύδ, 1 ΔΠΐτη816. 41 Αἰ Ἰὰ αἱ 4 ο 7 σἱογπὶ, ομᾶθ Ρθν ΦΥΘΓΘ τη τἰβαϊδαῦο ροβί ὑῖνο Ὀίβορδ 

1 οαθοὸ ρἷὰ ἔγθαιθηῦθ, ο6. ΠῸΠ 51 τῖθ506. ἃ τηϑηῦθηογ9 πὶ 

58ΟΡΙ ΠΟΔΡῊΘ. τη0 10]. 

Τὰ ὈΠῸ υἰβῦαρπδηΐθ ὃ βϑῆζὰ ἀπ Ὀῖο ἴα οδιιθα 4611 Ἰγυ θα σίομθ ϑβθγοϊ  αύδ, Βι1611 ορὶ- 

[611 ὈΠΙδνῖ, βυ116 ραρϑῦϊ θὲ ὀδπΆ]16011 6 88] οοπηθυῦθινο ρϑυ σα Π ]] ΘΟ] 810. 

16 8΄Ὸὁ6. ΠΘΟΙΌ ΟΠΘ. ΠῸΠ Β0Π0Ὸ οδπθδ ἀούογπηπδηῦθ ἀ6] ργόοθϑβο ἥορίβύϊοο, Ῥϑγοὸ 

ΘΟ 6. ἄορο 4-ὅ σἱογπὶ 56. Τ᾿ ᾶγθα ὃ οϑηῦραϊθ Π6] Ἰοθα]ο πορ ἀθϑῦα 811 1ῦου πο ΠΘββ 

Ἰηογ]πθηΐο ἢορίβύϊοο, πιϑηύτθ Π6] ὑθϑθιῦο ᾿π θυ] θα] 6 ἃ ΠΟΠΘ 56 6580 5] ὕτονδ ἵνα ἸΟὈ.]1 

Ἰηὐαθυϊ, φαρδύο ὃ ροἷὰ τηοῖδο ργοπαποίαίο. Αποῖθ ρθν [ἴα ἀούξγί πᾶ βθηθΡα]θ 6118, ἱπῆδπι- 

ΤηδΖίοη6, 4πθϑῦϊ θβρϑυϊηθηδὶ Πδηπο ἱπιρουίδηζδι ἴῃ ἀαδηῦο αἰϊτηοβύναπο ὁπ 6. ἀπ δ 

ἰνρι αηῦθ Ἰορρθρα, 6 ρϑιβίβυθηθο ραᾳὸ ἀουθυ πη πα ΓΘ τὰ π]ονἹπ]θηΐο ῬΡΟΡΡΘσδῖνο αἱ πθοῖου- 

(1) σπάποου ὁ Θομβαύμν, Νοίο 0)" 95. αἴέδ»"αξονιδ τὸ [οἷο οογμϑόοιεϊοοβ ἃ ἴὰ Πὶφαίμνο ἄτι σαπαϊ οιο- 

ἰόζογιιο, “ Αὐομ. 46 ῬΈΥϑ10]. πουτα. οὖ ραῦμο]..,, 1878. 

(2) ὸολ 6 ϑαυσνιοιι, Πίοογοῖνο ἀπαϊοηνίοῖιο 6 ϑρογὶηιθηξαϊὶ δυΐία ραϊοϊογία (οῖ Γογαίο, “ ΑΥὐο. ῬΘῪ 16 

δοίθηισο τιθάϊομθ,, νο]. ΠῚ, 1878, --- γϑαὶ ἰὼ Ἰουθογαύαγα οοταρ]ούα 4611 ἀγσοταθηῦο Π6] Ἰάνοτο Ῥγθοϊαΐο 

αἱ Β᾽οσοπ ΘΟ νοι ΗΘα ΚΘΙοα. 
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ΤηϑιΖίο 6 ΠΘΡ11 Θ]Θιη θη δὶ 661] 181], ῬῸΡ ἀζίομθ δ8 αἀἰγϑῦῦθα, 6 ΟῚ ΘΟΠ16 Τθαζίοπθ ἃ ἴθῃο- 

ΤΉΘΠΪ ΓΘΡΤΘΒΒΙΙ ὁ αἱ ἀἰδύγαΖίομθ α1 Θ᾽ ΘΠ ΘΗΤ]. 

Οἱ πιϑύοαϊ ορρογύπῃϊὶ, ὃ ροὶ ἰπὐογθθϑδηῦθ τ] Θναγθ 1᾿ αζίοπθ ᾿νε αηῦθ οἢ6 18. βὐδβὶ 

ὈΠίατΘ ρα οϑϑυοϊθαυθ ΒΟΡΡἃ 51Π5Ὸ]1 ΘΙΘΙΊΘ ΗΠ 4118}1 16. 6611π|6 Θοπηθυ νθ ρου νἈ ΒΟΟΣ] 

6 ἴθ. 6611π16 τηοποπαοϊθαῦθ ΠἸΠΠΟΪΔῚ οη6 αἱ αυδπᾶο ἴῃ ααϑηᾶο νἱ 51 ὑγονϑηο, οοϑιοοπὸ 

Θ556. ϑ8ΏΠΟ ΘΒΒΙΠΘΠΟ 1᾿ἀϑρϑῦθο οὐ βίη ῖο αἱ ῥ᾽] ΒιΏϑ6611116, 6. ῬΡΟΒΒΟΠΟ ΘΘΟΙΠΊΠ]Δ 5] 

ῬΘΙ ΡΓΟΙ θυ ϑζίοηθ 88] ροβύο, βίϑ ὕὑγϑ 16 50}10 αἱ 66118]6 θρδύϊοιθ, βῖα 811 ρου ϊουῖα 

46118 ζομᾶ αἱ ῥγο!ογαχσίοπθ οοηπούϊιναϊθ ᾿η θυ] οα] τ, τηϑηθπθηοϑὶ ἀἰβθϊηῦθ 4816 

6611π16 ΠΡ ΓΟ ] αϑύϊοηθ, 6 πο Θββθθηαο τηδὶ ρΡΘν ΙΘηδὶ ῬΤΟΡΘὈΙ]πθηὐθ ΡῸ 1ὰ τοϊαύϊνδ- 

τηϑηΐο οοτύα ἀυγαῦα 46] ργύόοθβϑϑο. ΠῚ συϑηᾶθ γἰθνθρ]ο 46118. ἐπ Ζίομθ θη οροσύϊοα, 46118 

τη ]]Ζῶν 6 416] τη] 0110 ὃ γϑγοβὶ 1] τπθηΐθ ἀοναΐο 811 δημθπηΐδ, ϑοιύδι, ὁΠ6. φγοόνοοᾶ ἰδ υἰύθη- 

σίομθ ἅθρ]ϊ δοιαϊ ὈΠ1ΔΥῚ, 6. 811 αχίομθ ἀθθοϊπηθηῦθ ᾿γυϊὑθηῦθ ἄρ] 1 Ὁ116 σαὶ ρ]οιηθνα] 

ΜδΙρΙρ δὴ ὃ ἀοναύδ 16. πούθνοϊθ τηο] 0] ΡΠ] οαχίομθ ἀθὶ παο]θὶ π6110 ἃπ86 ἀθὶ τηϑαθϑίτηΐ. 

ΤΠη᾽ αἰύγδ, 5016. Αἱ ΤΙΟΘΡΌΠΘ ΠῸ ᾿πύγθρΓΘθο ἴπΠ ἢ ΟδΙΏΡΟ ρρδιθηθηιθηῦθ αἀἴνθυβο 

4811} 1πῆϑιητηδιζίομθ ρρορυϊδπιθηύθ ἀϑίϊα, τηᾶ ραγο δα θϑϑὰ βύγθύψαμηθηξθ οο]]θραῦα ΘΓ 

Τ᾿ οΥἰθῖπθ 6 ἰῷ πϑύμγα 46118,. πϑοϊουτηδζίοπθ οοπηθῦς γα 8. οαἱ ἀὰ, οΥἹρίηθ. ΔΙΠΙἄο ἃ] τπο- 

γἰηθηῦο ρυοἀαύθινο οἷθ 51 [Όγῖηδ ᾿πύου πο ἃ ΟΟΓΡῚ 1161 π6118. οαν δὰ ρον θοπθα]ο, 6 οὶ 

4081 ΘΌΪ ρἱὰ δα οοοαρϑγιηῖ, ῥἰαὐθοβύο ρθ1 [8 οὐ βῖπθ αϊ 4.611 οἢ6 ρθῖ 16 ρἷϊ τιϊπαΐθ 

Ῥδυ ]οοΙ νὰ ἀ6118. ἰονο οοϑὶ ἀθύξψα. οὐβϑηίσΖζαζίομθ (1). 

ΝοΙ τηΐθὶ ἰανοῦ! Ῥυθοθάθη!! ἢο αϊπηοδύταθο οἢθ, βἰα ϑροηθαηθαπιθηῦθ Π6]] ἌοτηΟ, βἷδ 

ΒΡΘΡΠηΘη ΔΤ θη ΠΘΡ]1 ΘΠΪΤΉη811, ραὸ βϑρτῖρο 1| [αὐτο 616. πᾶ ϑοβύδηζε, οοαρε]θηΐθ αἱ 

ΟΥΘΊΠΘ. ΘΏΪΠ)8)16, ΟΟΙη6 ἱ παο]θο- ργούθι αὶ ἀθυῖναῦ ἅ8110 βέβοϑιο αἱ θ᾽ θπιθηθὶ ὡπαίοπιϊοί, 

Ῥϑπούγαὐα π61 οᾶνοὸ ϑαδοτηΐηδ!9 νἱ ἀθίογιηϊηϊ [ἃ ργθοϊρι ὑασίοπϑ 46] Πρυϊπορθπο ἀἰβοϊοῦο 

Π6118 βἰθγοβιῦὰ, ρουϊοπθα]θ, 6 ᾿Π516Π10 ῬΡΌΟσ ΟΠ 1᾿ ἀοοαπη]α δὶ, 1᾿ ἀρΡ]αὐϊπαγϑὶ, 6 11 ἀ15- 
ἴδυβὶ αἱ θ]θιηθηῦ ΘΠ] 6 ο 141 ρϑηθύγανι Π6118, τηδββῶ ργθοὶριὑαῦδ 6 ἔουιηδηθ! ἀπ ὈΙοΘΟΟ 

γίβοοβο, θ᾽ ΠΘΠ]θοῖο, τη0110, οαρθθΘ. 60] ἴθιηρο αἱ τϑπᾶθυβϑὶ ρἱὶ οοτηραύδο, ρἱὰλ ἀβοϊαύίο, 

8 αἱ οοπύλατθ δάθρθηζδ Βθοθδδινιηθηῦθ 5ἰδ 6011. ρα ϑῦθ ᾿ηὐθϑυϊπα]θ, βίῶ ΘΟ] οσηθηΐο. 

Α βὐπάϊδαιθ 1 ορβαπίζζδζίομθ 46] οοηπούῦνγο ἰπύογπο δἰ οουρὶ βύγηίουὶ ἀ᾽ ον ρπθ 

δηΐτηδ16, σίονα ρουύϑηΐο ἴῃ ἰπορο αἱ ἸηὐΡΟαΌΓν 611, ΘΟΙη6. ΒδΡΘΌΌΘΡΟ, δ ϑβοϑιηρῖο, ἀοϑὶ 

ἔρϑιητηθηθ αἱ οοαρα]], ὁ αἱ ἤρτῖπα, 11 ρυοᾶυ}} αἰσουψαιηθηῦθ 5] ροβύο, {1 οἴθ δὶ οὐ- 

{ϊθπθ ἰηνϑυθ 1] τη θηῦθ Π6] ΘΟΠΙ 5110 0011 ἸηἸΘΖίοπθ αἱ 1-2 ο. ὁ. ἅϊ οϑύγαῦθο δοαιοβο ἀϊ 

ΘΕ ΡΒ.16. ΒΌΡΓΘΩΔΙ ΟἹ ν]ῦ6 110, ΟρΡραγΘ 46] ρυθοϊριυαῦο δοθύϊοο υἱἀϊβοίοϊθο ἴπ Ια α]ᾶο ἰ80- 

Τοηῖοθο, 6 οὔδθπαΐο 481] Θϑύγαυθο δοαιοβο ργοᾶθύο, Ορραγθ 600116 ᾿ῃ] ΘΖ οηὶ αἱ αἰν] οαύγωυθὶ 

4Ἰ ῬδΙΘΠΟΠΙΠΪ, ὁ0Π16 1] ΟΘΡν 6110, 11 ὑθϑύϊοοϊο, 11 {{π|ὸ, θοῦ. Ῥθι' Θβ86 76. 5 ΤΙ βϑί πη 601- 

γίθη6 ἄορο ὰπ8 ΡΓΪπιδ, ἰηϊθσίομθ αἱ 4-2 6.6. ρΓΘοαΓΠ6. ἀπᾶ βθοοπάδ ἰἀθηύίοα 11] ΡΊΟΥΠΟ 

Βιιοσοθδῖνο, ααδηο Ρ61 1᾿Ἰγγιὑασίοπθ ἀθύθγτηϊηδδα, 4811 ρυΐτηδ, Ἰηϊθσίοπθ δὶ ὃ φγοάούνε 
πη8, τη ΘΡἼΟΙΘ. απϑηὐ ὰ, αἱ ᾿ἰααἰάο π6118. οανὶ δὰ ρου Ομ θα]9 ομἂθ ὃ ρἱὴϊ οϑυῦο ὁΠ6 νἱ 5] 

Τουτηη0 ἀ6] ργθοϊρι ὑαδ; ᾿η4] οἱ αὐδθπᾶθ διᾷ ϑβδπιίπαῦθ 1᾿δηἰ π8 16. ἀπ ἰθπιρο ἀθίθγμηϊ- 
πϑῦο ἄδι ῬΟΟΠΘ οΥΘ ἃ ῬΆΡΘΟΟΪΙ σον ΐ Ρ61 βϑρυίτο ϑϑαύψαχηθηθθ 1᾿ ἀπἀδηιθηῦο 46] ργοὸ- 
66580. Α νο]ῦθ 8ῖ ὑγονϑηο π0118, οδν  ὰ, ρου! θοπθα] 2- οουρι οί. 11 ἀἀθυθηὐ ἃ] ρου! θοπθο, 

ὃ γΟΙύθ 809 ὯΠῸ 5010 ῥἰαὐδοβύο ἰᾶῦρο, ορρᾷτο 56 πθ ὑπτόνϑηο τη0]0], ραυῦθ 5 ουϊοὶ ὁ 
Ῥϑαπποοίδῦϊ αὐδαοοαθ! ἴῃ πῃ ραμῦο 411 1 θϑῦϊπο (ρῸΡ 1ο ῥἷϊι 11 ογδθ80), ραγίθ ἱποιιηθαθὶ 

(1) Ῥ. Εολ, δια ρμγοάιιφίοννο οὶ οογρὶ 106)" γιοῖϊα οαυϊέὰ αἀδοννίγαῖο, “ ΑὙΟἩ. Ῥ6 1 16 βοίθῃζθ τηθ4. 5,» 
νο]. ΧΧΥ͂Ι, Ν.Ὶ, 1902. 
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ἔνα ἄχθ ἃπ86 α᾽ Ἰπὐοβύϊπο δββαμηθηᾶο ααϊνὶ ἀπϑι ἔοσιηδ αἱ ρυΐδιηδ ἐγ’ ϑηροίανθ, ραρίθ δὰ 

ΔΙΏΤΩΔ 551 ἀν οὶ οὶ ἔγῶ 16 ρϑρὶπθ 6] θρί ρίοομι. 

1 ΘΟΡΡῚ ΠΡΟΡῚ ὁ ϑάθγθηῦ! δὶ ΤϑΘΟΟΙΡΌΠΟ ἴῃ 8600] γοϊθπᾶο βοργαύαϊθο θβϑιηΐπϑνθ 18 
Ῥαγύθ ὁΠ6 ρυθηῃᾶομο ρ]1 θ᾽ ϑιηθηδὶ 46] οοηπθῦθνο 46116 βίθυοβθ 916 Ῥ]βιηϑοθ]]16. 1 [861] 

ὙΘΗΡΌΠΟ ΟΟ]ογαῦϊ ραῦὶθ ἴῃ ϑιηδύοβϑι ΠΠη8- Θοβίηδ 6 ρδυῦθ οοἱ τηϑίοαϊ αἱ {Πηπᾶ ο ἀϊ Ρδρ- 

ῬΘηΠοῖπ). θη ααθϑύο αἰδίπηο τηϑύοαο δἰ οϑϑϑῦγῶ οἢ6 1] ΘΟΡῸ βύγϑῃϊθρο ὃ αἀπδδβὶ δαύδο 

ΘοΟΪογαῦο ἴῃ ὈΪθα, πηϑηῦγο 11] ὑθϑβαῦο οἷθ ἴο ἀυνοὶθθ 8] οοΐουδ ἴῃ ΤΌ550. [πὶ Ὀ]Θι 51 οο]ο- 

Τϑη0 βοριύαϊδο 1 ἀϑύν] πα θα! δῖα οἱὰ οοπύθηθθ! π61 Παυϊᾶο ἰηὐτοαοίζο, δῖ ἀογνϑῦϊ 

ἀφ ἀπᾶ ῥεΐπια ἱπναβίοπο αἱ Ἰϑαθοοὶθϊ ρΟ] ΠΠΟΓΗ͂ Π6110 ΒΡΘΒΒΟΓΘ 46] ΘΟΥΡῸ βύγϑῃΐθιο. ΠΟΡῸ 

924-48 οΥγ6 ἱ οογΡ  οοῖμο 11 ῬΟΘΒΟΠΟ Θ55616 Δρρϑηᾶ δρϑ] αὐϊπαῦ! 8118 σίθγοβδ 4611 1ηὐθϑύϊπο, 

Θ᾽ ΠΟῚ 5] ΒΟΟΥΡΘ 8118, ρου ἔονία ομ6. 4611. ἢ γίηδ, ἀθὶ ᾿ϑαθοοιῦ ΡοΟΙ που Ρὴὶ ὁ ΠΙΘΠῸ 

Ῥθηὴθ ὀοπβουναῦ 6 ἀυδ]6Π6. τατδ ΟΘ]1ὰ1 ἀρραγθηύθπιθηῦθ ϑπάοὐθ!α]θ βὐδοοαύῦε ἀ8118 

5ΒΙΘΥΌϑδ, Π6] Εἰ ΠΊΊΟΥ ΘΓ 1] οοΡρίοοίποῖο ἀρρθηα ϑἄθυθηθθ. ΠΟρο 4-6 οἱοιηὶ 5ὶ βοουρθ τππ 

δὐθινο τηονἱπιθηῦο ργορυθϑϑίνο ἀθὶ βρυο θ᾽ αβθϊ. Π| ἸορῸ Ῥγοίορ! ϑηηδ, ΘΡΟηΡίοβο 51 ὃ ἴπ- 

ϑγοβϑαίο δᾶ ὃ αἱ σο]οῦθ ΤΌ580 ὁ τόϑῶ 60118. ΡΙγοπίηδ, 1] πο ]θὸ βαθγοίοπάο οὐ ονα]θ ὃ 

ΑΙ ΘΟΙοῦο ἈΖΖΌΓΓΟ ΟΠίαΓῸΟ 6 οοηύίθπο ἅπθ ὁ ῥἷϊι παοῖθο] ; δ᾽ οιηΙ οἱθηιθηθὶ ρἱὴ οτοβϑὶ 

Β0Π0 ἴῃ ΟΕΡΙΟοἶπϑϑὶ, 801 ΡΠ ῬΊΘΟΟ]Ϊ τηῶ 4911 1ἀθηὐίοα δυγαῦθιδι Βοπὸ ἀϊνϑπαῦ ἰοπαθρ- 

Βιδηθ 6 δὶ αἰγίροηο νΘῦθῸ 1] ΟΟΓΡῸ δάθγθηθθ 6 η6 ρϑηθύγαμο 911 βύγαθ ον 1081 6 νἱ 

Θβθγοϊθαηο 11 ἔα ροο Π]5Π10 Πρ] δ μο Ὡπ 66 1 Ἰθαοοοῖ] ΡΟΠΠΟΤΗ͂ πη] στ] δη θοθάθη- 

ἰθηηθηΐθ Π6] οοῦρο βύγϑηΐθρο (ΕἾ. Υ', ὁ, α). 

ΑΔ νο]ύθ 51 νϑάομπο ρ]ὰ 81] 45 ο 69 ρον πο ἀἸβρουῦϑὶ ἴῃ 11πη66 Ῥ81811616. ἅ68116 6611ὰ]6 

οοηπούϊνθ ἔΒ  ΌΥΤηΪ, 6 ἈΡ οχΖαινὶ ἀπ΄ ἔαθαγο νᾶθοὸ βδηριίρηο αἱ παονϑ ἴον πηδΖίομθ, 16 

ΟἹ 0611]6 σοπὸ 1ἀϑηδϊοιθ. ρου συγαθθασα ἃ 4116116 ὁΠ6 ἔουτηδηο ἰδ π]Θ  Ὀ ἃ ηδ, ἀν νοΙσθηΐθ 

Ἷ ΘΟΡΡΟ βύγϑῃϊθιο. 

56. αυθϑῦο δὰ ϑάθυϊθο 811} ογηϑθηΐο, 5ὶ ὑγόνϑῃο π6118 Ζομδ, ΘΠ 6 οἰνοομπαβ, 1] ΘΟΡΡο, 4616 

ΒΘΖΙομΐ ἀϊ νϑϑὶ 16. οαἱϊ ρᾶγοὺϊ βοπὸ δυο ϑβοϊ δ᾽ σδιηθηΐθ 48116. 66111]60 οοππθύξνθ ἔαβ]- 

ἔοστηὶ ρυϑάοιθθ. Ῥογὸ, βοργδύαθθο 56 1] ὁοσρὸ ἴχμ ἀννοῖῦο 481] οπιθηΐο, 5ὶ βιὰ 0 υρ θυ Θ 

8118. φου ουῖα ἀ611ἃ. ραῦῦθ ἃυνοϊρθηῦθ αὐαϑίοιιο ἰβοϊαῦδ, Ῥ] βιη 6 1118, 11 ὁ. 6. ὃ Τηθπ0Ὸ ἴδ- 

6116 νϑάουθ ἄορο 4-6 οἱονηῖ, ασυδηᾶο 11 οοῦρὸ ΔΌΡῖα ἴπνθοθ δἄθυϊδο 8118 βίθγοβδ ἰηὐθ- 

βϊη816, Ῥοροὸ 10-14 οἱογηὶ ρουβίβῦθ 1᾿ αὐθινινὰ 6511 6᾽ϑπιθηθ οοπηθυθν] ; [8 ΠΙΘΙΏΡΤΘηδ, 

ΑἹ ππονὰ ΤΟΥ Ζίοπο ἄυνοὶρα ὑπῦδο 11 ΘΟΥΡῸ βγη] θ "Ὁ ΠΟῚ 5010 ἄονγθ αιθδῦο 8 θυῖβοθ, 

Ἰη8ν. ΔΠΘΠΘ 6118, ρᾶτῦθ ΠΠ θ᾽. Α. φαθϑύα ϑροῦδ ροῦὸ ἐγαρροβύθ 81|1Θ 966 1116 οοπηθύςίνο 5ἱ 

ὑγονϑπο ῬΘΡΘΟΟΠΪΘ. Ῥ] ΒΙΏΒΟΘ]1119, 16. 4181] ΠΟῚ 50Π0 8010 δοουμηταῦο ἰηύοτπο αἱ νϑεὶ, 
ἴηδι ΔΠΘΠΘ 5ρΡΆ 56 ἰΡΘΡΟΪΔΡΙθηῦθ η6] ὑθϑϑαῦο. ΥἹ 5000 οδβὶ ἴῃ οἱ 11 ΘΟΥΡῸ 8άθυβ6θ 

81} Θρίρ!οοι, 11 αὰ8]6 πιϑηϊθϑύδ ππϑ σταπᾶθ ἱρουρ] αβίδ, αἱ θ᾽ θιηθηῦ! {5 ογταὶ 6 ὑρα, αι δ 

51 ὑγτόνϑπο ἀθὶ ὀαπη}}} σ᾽οβδὶ αΪ Ρ]θΙη 8 Θ 116 ἴῃ ραρῦθ θθη. ὁοηβουναῦθ, ἴπ ραρίθ ρἱὰ 

ὑγϑβυηαύαῦθ ἴῃ 661110. Ππ ο οί οἱ αἱ] ρῬ6ν 1᾿ ἀββου θ᾽] δ πιθηῦο ῬΓΟΡ Θβδῖνο 68 Βθοιηρδῦδδ, απδϑὶ 

ΘοΙηρ]θύα, 46] ργούορ!αϑιηδ ΡΆΒΟΗ͂Ιο; ῥἱὶ Ἰοηύαπο 6 αὐ]πα] ῥἱὶι ῬΘΙ ΟΡ σδτηθηῦθ 8118. ραρίθ 
ἄογρ 1Π Θοῦρὸ διάοιίθοθ δἱ ὑγόνᾶπο ἄθὶ νϑαϑὶ βϑηριηρηὶ ἴπι ΒΘΖί ΟΠ 6 ὈΡαβνθΒἃ Ὁ ἢ ΒΘΖΙΟΠΟ 

Ἰοπρὶ μια π816. ο6. ρυθϑθηύδπο δοοδηῦο 8110 Ῥαγϑῦϊ απ δοοιπη]0 ἀθηβίββίσηο αἱ β᾽Ό550 

ῬΙΔΒΙ δ 6110. ΒΕ Παπίοπιθαὺθ οο]ο αὔθ ἴῃ γΌ550. 6011, ρἱτοπίπα (ΡαρΡϑημϑίμα) (ΕἸ6. ΥἹ, ὁ). 

ΕἸΠΘΙπηθηΐθ πϑὶ ΟΟΡΡῚ οἱλ σϑοομὶ δΔάθυθη 811 ΘΡΙρΡΊοοπ ὁΠ9. ΠῸ νσαῦο οΟΟΆ 5106 (Ἱ 

ΘΒΒΙΔΪΠΔΡΘ, 6 ῬΡΘΟΙβδηηθηῦθ ἴῃ 4161} ὁπ6 ἀδύανδμο ἀδ 30-9Ὁ οἱογηὶ, 51 ὑγονᾶναὰ 610 

Τ᾿ δηθῖοα, τηᾶθϑδι οοδουαῦα, ούὰ ἀνγοϊία ἅδ᾽ τΠ νΘῸ δδύποοϊο ἤθροβο, ἴῃ οαἱ 19 ἢ ΓΘ θύᾶπο 

τίρί 46, αἰδύδησίαθθ ὑγὰ Ιοῦο, 6 ρρι!οαὺθ 84 6580 βύανϑηο 46110 661116 ἐπβιβουτηὶ τἹἀούξθ 
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Ι 8 τ πποθ0 ΔΙΠπηραῖο 6 8 ὯΠῸ 568 50 ρῥγο ΟΡ] 5118, ΡΡΘΠἃ οοἸοταΐο ἴῃ τόθ. Θαθϑίο 

γ Ι ϑϑρθύϊο 51 υἰϑοοηύγανθ, 58 Π6118 ραγὺθ ϑάθγθηΐθ, βίϑ π6118. ραγύθ ΠΌογϑ, οἱοὸ γϑῦβοὸ ἰδ 

ν᾿ σαν θὰ δααοιηῖπε!θ, 6 ᾿πητηϑαϊαὐδπηθηῦθ δὐθουπο ἃ] ΘΟΥΡῸ βύλδηίθγο. 

| Ροοο ρἷὰ ἴῃ δὰ, Τ᾿ οπηθηῦο 5] ργθβθῃύανα βοϑῦ80. αἱ θἰθιηθηθ! σΘ]1 0181} 6. οοἱ γϑβὶ 
ΒϑηρΡαΪρηΐ τηο]ύο ἀΠ]αὔαθ! 6 ρίθηὶ αἱ βϑηριιθ, τὰ 16 ραῦϑῦϊ ἀθὶ νϑϑὶ ϑύϑῃῆο οοβύϊαϊ 8 

ἶΪ ΘΒ] αϑιγϑιηθηῦθ ἀ8 66111]60. θοππθύθνθ ἔπβι οστηϊ 4611} ἀϑρούδο ογαϊπματίο (ΕἸΡ. ΥἹ, δ). ΡΙὰ 

ἴπ ἸΙὰ ἃποοιδ αἱ απθϑῦα Ζοπδ 1᾽Οπθηῦο ργθβθηΐαγα οὐδὸν αἀϑὶ σαμηι}} αἱ 6611π16 ΠἸπ οοϊ οἱ 4], 
οὔ 4161160 Ῥ] Βηηθ 66 11116. ἃ ῬΓΟ ΟΡ βπηδι πο τηο]ῦο ὑϊῃρ]}116, Ορρανθ ἱπύοσπο δᾶ δ οπη 

ΘΔΡΙΠ]ΔΡῚ ορϑπο θ᾽ σαπη.}} ἀθηβιββίτηὶ αἱ Ὁ] βηη 8 6611π16 νἱναπιθηῦθ οοϊογαΐθ. [πὰ ὑαθ ἰ Ϊ 
ΘΟΡΡῚ ϑάθυθηῦ ἀϊδηχὶ ἀθβουιυὐϊ, 18. ραυύθ αἱ οϑϑὶ οἷ ρυϑγᾶάδνθ Προγὰ [ἃ οαγιἐὰ δ 4ο- 

ΤῊ] η816. οτ δυνοϊύα ἀῶ αηϑ Τηθη ταπα ἤρτοβδ, π΄ ΘΟΠ Πα ΖΙΟΠ 6. 60118 τ]ΘΙ ΤΆ 8, 60Π- 

πρύνινα ὁΠ16 51 ϑύϑι βυ]Παρραία 8] ροϑῦο 4611 δάθγθηζε. [πὶ ψ 6118. τη ρνᾶπα ἤργοθα πομ 

5] ΒΟΟΡΒΘΥΔΠΟ [16 6611116 σοπηθύθινο ἔπϑαῦθ. Νϑὶ δουρὶ δάθγθηθὶ 811} οπιθαΐο ϑα ϑϑϑμΐ- 

πδῦ 20-25 ρον πὶ ἄορο ἰὰ ἰοῦῸ ἐΟυΠΖΙΟΠ6, 51 σϑᾶθνϑ ο᾽16 ἃ Π6Π}6 Π6118 ἸοτῸ ρατγίθ ΠΡΘδ 
ἢ ΘΡΆΨΙ ἀηϑ᾽ ΤΠΘΙΏΡΓΔΠδ, ἃ ἀπ ϑύγαθι: αἱ οαἱ 1] ρἱϊι ἰαΐθυ πο 6 ρὲ δμύϊοο ἤργοβο, 6 1] ρἱὰ 

ἣ θϑύθυπο θύδ ῥἱὰ βίονίηθ ἴῃ ὁοηὑηαϊ ἂν αἰ 4.911 ραγύθ 4611 Θρίρ!οοῃ. ομ6. οὔ ρὶϊι τΐοοα 

αἹ ο]θπηθπύ, 6 ρυοβθηύανα ῬΘΡΘΟΟΠ16. Ρ]ΔΒΙη86611116, 16. αα8}}1, ἰηγθοθ, ποὸη δὶ ὑπόνᾶπο 

ταδὶ 6118 Ραρύθ ᾿ἰρορὰ ἀθὶ σου ρὶ ϑβδῃιίπαῦ! ἀορο πιΐπον ἀϊδύδησε, αἰ ἤθπιρο ἄ8118, Ἰοτὸ 

Τουτηδζίομα (ΕἸρ. ΥἹ, ὦ). 

ΠῚ δυο ρονγύδηϊο ρἱὰλ βα]!θηΐθ π611ὰ ἤββαχίομθ ἀθὶ οοσρὶ ΠΠΡΘΡῚ 8118. βἰθιοβα ἰπὲθ- 
Β0Ππ8.}6. ὁ 81] οπηθηΐο, ὃ ααθϑῦο 6110 πϑὶ ῬυΠπηΪ ὑθιηρὶ απθϑῦθ ρα Γἰβροπάοπο οοπ ππᾶ 
δύϑηαο δὐθιν αν, 4951] Θ᾽ πη θη οομηθύθν] 0116 ἸΠρΡ᾿ΌΒθ8η0, 51 ἀἸνίοπο, ἴῃ ραγίθ τΐρυϑπο 
8. ἔδροοϊψίχσαπο 1 Ἰϑιιοοοῖ οἱ ΡΟἸΪπΙΟΡ ἱπητηΐρ ρα δὶ Π6118. πλαβδδι οοδρταθα, 46] οορρο ΠΡΘΡΟ. 
ῬΙὰ γα], 6 ὕδηῦο ρἱὰ ἰηὐθηθαμηηθηΐθ απϑπῦο οἱ ὃ νϑοομΐδ 1 Δάθγθηζα, οοιηρδίοπο πὰ- 

ΤΏΘΙΌΒΘ 16. Ῥ]ΔΒΙΠΊΘΟΘΙ]16, ὁ ἰβοϊαῦθ ο δα δοοιμημ] Π6] ἐθθϑαῦο ὁ ἰπύου πο αἱ γαβϑὶ. Ὀὶ 

τϑο ἴῃ αὐθϑῦϊ 6]θηηθη}1 ὃ ἀδίο αἱ γἰβοοηύγανθ 4110 ἤρτιγθ οδυϊοοϊ θύοι ; τι ΡΟ ΠΠ6ΠῸ 

ΤΆΡΘΙΉΘηὔΘ δἱ νϑάομο οἰ θπιθηδ Θ0η. ἅτ παοθὶ, πιὰ 11 ργορυθαδῖνο δατηθηῦο ΠΌΠΙΘΥΪΟΟ 

ὨΘΘ]1 ἰηὐοι ΒΟ ὶ ἀοἱ ὑθθβαν! ὁ βοργδύιθίο ἱπίουπο αἱ νϑϑὶ πὶ Ιππιὸ ἀθὶ ατ8}1} ΠῚ 856 π6 
γΘάΌΠΟ πηδί, ἀἰτηοβίτα 006 τη ΙΟΡῸ πηο] 0] ρα χίομθ, ὁ ἀϊτούθα ο ἱπάϊτοὐνα, ἄθνθ ρυγ8 

ΔΥ͂ΘΙ [πορο. ΝΠ ἃνθηᾶο οβϑηιίηδῦο οοΡΡὶ δάθγθην αἱ δία ἅποηθ ρἷϊι δηθίοα. ποι ΠῸ 
τιβοοηύραῦο 1] ὑγαηγαῦδ: 51 4618. Ῥ]βιηδ061116 ἴῃ Θ᾽ θυ θη ϊ αβ  ΓΟΥΤΩΪ βἰπ111] αἱ ΠΤ ΟΡ] δύ, 

ΒΘΡΡΙΓΘ ἴῃ απθαῦϊ οαβὶ 816. ὑγαβίου τη Ζίοηθ οἱ νϑυϊῇοῃ! τϑαϊπηθηῦθ. ΡῬὲϊ ἔβ 16 ὃ ἰπγθοο 
ΑἹ τὶβοοηύμαρθ, Θουη9 αἰ58], ἀϑὶ ουσηα] αἱ οἰθιηθηῦ Πποοἰ δοιαὶ ἀουίναθ ἀ811 ἀϊπιῖπι- 
Ζίομιθ 6 4811 ροραϊύα ριοβυοβδῖνα αἱ ρυοϊορ!βηηδ 6116 Ῥ]ΒΙηθ 66 11.168 ρυϑθϑιϑυθηνι. {7πὸ 
ἀρνί ναζίομθ αἱ 6611ι16 1ἰηοοί οἱ ἀ] ἀ4118, ρ ΟΠ ἐθγαζίοπθ αἱ β οββθ ῥ᾽] βπιθ 6 1116 ρτθθϑὶ- 

᾿᾿ βύθηθὶ (Ρρρϑῃμθίμ, 1. 9.), 10 ποὴ μὸ ρούαϊο γἰ]θναγθ θοη βἰοαγθΖΖα, ὁπ θ ρΙΌρϑπᾶο ἴῃ 
᾿ αθϑῦϊ οαδὶ δ δοσούναιο 1᾿Ἰηὐογρνοίασίοπθ αἱ ΤΠηπᾶ (1. 0.) 616 ἴδ, ἀουῖναιθ ἱ ρίθοοὶ 616- 

τηθηὐὶ ἴῃ βθρυϊθο 8 πὰ ἀθρθηθγαζίοηθ 46] ργοίοραθπιδ 46116 συδηᾷὶ Ῥ] θη 9 118|6. 
ὕπι αἸδτὸ ὁδπηρο αἱ οββθυναζίομθ ἢ ρΡθβοούο Π05}1 ογρϑηΐ ϑιπδίοροθίϊοϊ ὁ Ρὶὰ ργϑ- 

οἰδϑιηθηΐθ Π6118. πλΐ]Ζα. ΤαρρυΪμλα ϑϑδιηϊηδὶ 16. Π]]76. ΠΟΡΠΙΔ] αἱ οανίθ 6 ἀϊ οομίρ; 
ἱπα] 16 πηῖ]χθ ἴῃ βθραϊθο ἃ βδ]αβδὶ, ὁ δ αἰυγὶ ριοοθϑϑί. 

1,8 ἴο, παι] πηθηΐθ, ἤββαθθ ἴῃ 1600], ρ61 ΘΟΙοταΓπΘ ἱ ἐδ ρ]] οοἱ τπηϑίοαϊ ἃ ἼΠΠπα 6 
αἰ Ῥαρρϑηβοίιη, Αποῖθ ρὸν απθϑία ραγῦθ 46116 τηῖθ ΤΙ ΟΘΓῸ 6 ῬΥΘΙΟΓΙΒ00 ἀθβου νοῦ 561- 
χ᾽ ]γο 1θ 0056 00 ἴο οββογνδίο, γἰβουνδηοη ἀϊ θηὐγαι 6 ϑιοοθαβί ναπηθηΐο πΠ6118 ἐνραῦ- 
ὑοχίοηθ 46110 ΟρΡΙ ΟΠ Θιηθ580 ἀδ γϑῦὶ δυξουῖ. Τππϑησὶ ἃ ταῤο Ποὺ δϑαπιίπαΐο δ]οιπθ 
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ΤῊ11Ζ6. ΠΟΥΤΊΔ]1 ΑἹ ΡῥἰοοΟ  βθῖπηθ αν 16 ΘΠΟΟΓ8, ΡΟΡΡΘΗΪ ὁ Αἱ ὑπ 1η058 ΑἹ οἰδ,, 6 ἴῃ απθϑῦθ 

ΟῚ Ποὺ νϑάπθο Ῥ]δβιηθοθ]α]θ; ἴθ, ρϑΡὸ, πὸη ρυθίθπαο αἱ ϑβοϊμᾶθρθ οπ6 ἴπ ΔΙ] οδϑὶ 

5111 56 ΠΘ ΡΟββθπο νϑᾶβθγθ, τηῶ ἀἴθο 5010 6. οὐ αἰ πα ΙΔ θηῦθ ΠῸΠ 6 ὯΘ 5010, Ο 8] 

ῬΙῚ Β0ΠῸ 5ΟΒΙΒΙΒ5ΊΤη6. 

Ηο ρᾷγθ θβϑβϑηπηδῦο 46110 Π211Ζ60 Αἱ οδγ16 νϑοομϊθ 46] ρθ8ὸ ἀϊ 660 ρ᾽., 6 8Π6116 

ΠΘ]18. ῬΟΙρδ αἱ απθϑῦθ πο ΠΟ τἰβοοηθαῦο 6116 απι8 ]6Π|6 ταρ Ρ]βτη8 6611]. Ηο οϑϑιηϊπϑῦο, 

Ἰπο]ῦτθ, ἀϊνθυβθ πηῖ]Ζ6 Αἱ οανὶθ πουπη8}} δα] 6 ρἱονθηῖ, ποοῖβθ θϑρυθθβϑδιηθηΐθ ἴῃ ρίθηδ 

Βδ] αὖθ ἈΡΡραγθηῦθ, 6 ΘΘΌΡΘπ6 ὑγονδβδὶ ἅ6116 αἰ ἤθυθησθ ἱπάϊ νἸ ἀπι8}1, ρατΘ οὐ θᾶο δὶ Ῥοββϑῃο 

ΤΙ ΘΒΘΌΠΊΘΙΘ ἱ οαρα δου αἱ ἀπ δΐρο τηθᾶϊο που 1816. ΝΘ]]Ο βρθβθβοῦθ ἀϑὶ {01Π16011 Πηΐα οἱ 51 

ἔγσονϑπο 6116. 6611116 βυϑηαϊ τηοποπποῖθαίθ ρἰαδιοβῦο τἴθοπθ αἱ ργοϊορίδϑιηδ, βαυϊβιϊα- 

τηθηΐθ Ὀαϑο]ο 6 ἢπθιηθηῦθ ρυϑηθίοβο, 6 υθηΐθ ΠῚ ΡΊΌΒΒΟ ΠΈΟΪΘΟ 60ῃ ΠΠΟΪΘΟΪ1 6 ροοδ 

ΟΓοΙ δ ϊη8. ΝδΠ τη8Π0 οἱ 51] ρουτύα γϑῦβο [ἃ ρϑυϊθγία 46] [Ὸ]]Π1Ο0]0, 51 ἱποοηύγϑηο 66]- 

1ᾳ16. 6116 βὔϑβϑα πϑύαγα, τὴ ᾿Π᾿ ῬόσῸ ῥἱλ ρίοοοϊθ, 6 βπδ]πηθηΐθ 81] θϑῦγθηια, ῬΘυ θυ δ, 

Ἃ61] [Ὀ]ΠΠΊΘΟ]0 δἰ ὑγοναπο ὑτα 1 ρυϊτηΐ ΘΠ ἢ 9. ΑἸὑγ] οἰ θηηθηδὶ τὰ ῬΡΟ00 Ῥἱλ ῬΙθο011 8. πποῖθο 

Ρούομο 0 ΘΊΡΆΠΙΠ ροΓΟΒδὶ αἱ οΤ πη ύϊη 8118 ΡΟΥΘ], 6. Θ0η. ῬΙΟὐΟΡΙ βτηδ, σ᾽ νϑιηθπίθ 

ὈΘΒΟΗ͂ΙΟ ἀνϑπΐθ ἀπΠῸ βρϑΖίο οἰ ἶα’Ὸ γἱοῖπο 81] ππο]6ο; Θ᾽θιηθηῦ! ἰΠΒΟΠηπηδ, ΟΠ6. ἤϑημο ἱ 

ΘΔΡα  ΘΡῚ ἅ6116 Ῥ] βιηθ9611116. ΝῸ1]Ο ΘΡΘβΒΌΘ 46] ἐῸ]Π16010, 6 Ρ᾽ὰ ῬΓΘΒ80 4118. ρϑυ θνίδ, 

51 ἱποοηύναπο ἤρατο αι] οοἰ πϑυ 616. Οἢ 6. ΒΘ ΌΓΘ ΠΟ ΔΡΡΔΡύΘΠΘΓΘ δἱ βαδαθυθ! ρυϑπα] 616- 

ΤΠΘ Ὁ] πη ΠΟΠιοΙθαῦ!. ΕἶΒ86. 51 Ῥγθβθηΐθηο 600 8Ώ86 ΟΡΟΠΊΒΕ]Οἢ6. οοἸοναύθ ἴῃ νἱοϊϑύνο οᾶ- 
τῖοο. 1.8. 66111]6 ὁ6 π τἰβα!θηο 50Π0 ῥἱὰ ρίθ0016 6 πϑῆπο ἱ οαγδύθουὶ ογουηθθϊοὶ 6 Τη0- 

ΤοΙορίοἱ ἃ9116. Ρ]αϑηηθ66 11.116. ὁ0η ἀπ ῬΓΟύΟΡΙ αϑπιδ, τοϑδ, ΘΠΐατο, ὑγαβραγθηῦθ ἰπύοτπο 8] 

ΠΌΟΪΘΟ 6. 0 αἰβύϊηθθ ρου πυ] δ Ζίοπὶ θᾶ ΒΟΗ͂Ι] 8118. ρΘυ θυ. Τμιηρὸ ἱ οοΥοη] 46118 ῬοΙρα 
666 5] αὐδαβοοθπο 8118 οαρβαϊα 46118. τη1]Ζὰ δὶ ὑγονθηο 5ρΡ6580 ἄθὶ οαμη]1} αἱ 6611π]16 ἃ 

ῬΙο ΟΡ αθιηθ θα Βο]ο, 6 ρἱὰ ον αἰ πϑΡ ϑηηθηΐθ 56. πΠΘ ὑγόνᾶπο αν ιῈ6 ἃ, ἤἥδποο 46116. μὴ 

Θ͵ΊΌΒ56 γα θΘ 0019, ΟΡΡαΓΘ ἴῃ δοΘαμη]1 8] ραηΐο ΑἹ αἰ Ραηηδζίομθ αἱ γα }16. ῬΤΌΒΒΘ. ὑγΆΌΘΟΟ]Θ, 

ΟΥ̓ ονγί ἀπ ἰαρρα ἱπηρα!οδύανα ἔογπῖδα ΑἹ πο 10] οἰ θπιθηδὶ σ6]] 1810] 6 ρυθοϊβδιηθηύθ αἱ 

ΘΙοιηθηθὶ δἰ τη} 4116 Ρ]δθιηδ 116. ὁ αἱ 6611016 Το]. 1 οογάοπὶ ἀ6118. ρο]ρα βοπὸ 

ΟΡ Ιϑιηθηῦθ ῬοθῸ τ οῃΐ αἱ 6611π|6 ἔπθαῦθ, ὁ ΒΡΙΘΠΊΟΠθ, Θ0Π ΠΟἾΘῸ ΟΠΙΔΡΟ 8. Β5ΟΒΓΕΘ 

αἱ ῥγοίορ!αβηια: ἔργα θ586. 51] νϑᾶθ ααἱ 6 Ἰὰ αυδίοῖθ Ῥ] ΘΒ Β 6 1118. ΝΘΠ1ὦ τηΐσα 46] 

ΘΟΠΙΡΊΟ ΠΟΡΠΊ8]6 ὃ ῥἱϊι ἔβι 116. ὁἢ.6 ποπ Π6118 τη11Ζϑὶ 46118, οανίδ αἰ νϑάθγθ 6116 ρ]δβηλδ- 

6611016 ροπϑύγαῦθ ἃ πο 6. Π6116 Ἰδομθ σθπο89, 6 (δ᾽ νγοὶύα νὶ δὶ ὑγονᾷπο ἀ6571 δοοππη}1 

αἱ αυδθίγο 6 8ποῖθ ῥἷλ αϊ 811 δ ϑιηθηίί. 

Θ΄ ποοοβδινϑιηθηῦθ ἢῸ ῬΓΘΒ0 δια ΘβδΙΉΪΠΔΓΘ 16. Π11Ζ6 Αἱ οδνὶθ 006. γθνᾶπο βιθὶΐο 
Ὁ]οηΐ 581858]. 

ῬΘΡ διΥθθ ἃ ραπίο Αἱ ρϑιύθηζδι ῬΓθ580 ἃ ρΡ0600 πριι8]6, ΠῸ ῬΓΘΒῸ οδν]θ αἱ 

400 ρυδιημηΐ, 6 ἴθ μὸ βούδοροβύθ. ἃ ὑγ8 βϑ]δββδὶ 0118 οδγοῦϊθ, τηὸ ορπὶ ἅπθ σἱουπὶ 

«Δ ]}1,ὅ-Ὁ 0. 46] ρ680 6] ὁοῦρο; ἰμπᾶϊ πὸ αὐξθθο ἃ. 58 ῦ ῆο8 1186, δ] οαπο ἄορο {γ6 οἱογηὶ 

811 Ὁ] πιο βααβδο, αἰίτο ἄορο 8 ὁ αἰΐγθ ἄορο 12 ρίογηϊὶ. ΕἸ αἱ ταῖγα ἀϊ ϑοοϊψατο ὑπᾶ 

ἰπΐθηβε, αὐδίνιθαν Π6]18, ταῖ]χσα, 6. Αἰ ϑβϑηι πη 1] Θοπηρογ διηθηῦο ἄορο οἷι6 ἔοββθϑιο τίξου- 

Ὠϑύθ 8] τἴροβο. 

π᾿ βῬΠΘΥΘ]8. 16. ΤῊ11Ζ0 416110 οδνίθ 006 πτοηο βϑουβοαύθ ὑτθ ρἱουπίὶ ἄορο 1᾿ ]- 
ὀἴπηο βϑῖδθβο ρυοδθηύαναπο ἀπϑὶ ΡΥϑπᾶθ ΔΡΡοπάδηζσεα, αἱ ροῖρϑ, ὁ [Ὁ]Π1|0011 ἀϊ σγοββθζζᾷ, 

ΠΟΓΙΊ816. Τῃ ἀπθϑῦϊ ἰδ π|1, πῸὺη οΓῶ ϑρισοαῦθ, ἰἴᾷ ΠΘΟΪΟΙΙΒ ΖΙΟηΠ6 Αἱ οἱθηιθηὶ, τη 100 

ΒΟΒΙΒΘ ΘΡΆΠΟ 6 ἤριγθ οΔΡΙΟΟΙ ΠΟΘ 1016, 6 ΒΘΟΟΠΟ 1 οδδὶ Ὁ 81 ὑσόνανϑπο [11ηΐοοῖοϊ 601. 

δειξε Π. Τομ. 111. τὰ 
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Βτδπαθ ππο]00. 6 568 50 ργΟ ΟΡ Δ βηηδ, ὁ νἱ Δ θοημάδνδηο 511 Θ᾽ θιηθηδὶ βἰ π11}1 8116 ῥ᾽ αβπιδ- 

661116 (1). 

Νοὶ οογάομὶ 6118. ρο]ρϑ, ὑοῦ αἱ Θ᾽ θπιθηθ ἀΪ νᾶυῖὶα βρϑοῖθ, ἔγϑ οαἱϊ 1 οοἶδὶ 6 

ΠΟΙΙΠΟὈ] ΒΟ, ΟΡΘ ΠΟ ἴῃ 8ΙΘΌΠΙ οδβὶ 46116᾽ ΘΤΌΒ56 6611116 τηοποητιοθαῦθ ἃ ῬΡΟ ΟΡ  ἀϑηηδ Ὀᾶ- 

ΒΟΠ]Ο, ἃ ΠΊΘΪΘΟ γΘβΟΙ ΘΟ ]8 ΓΘ ΘΡΌΒΒΟ 60Π ροοδ ΟΙΟΙ δ Ἶη8, 6 ΑΘ αἱ απθϑίθ Θυ8ΠῸ ἴῃ 

ΘΕ ΊΟΟΙΠΘ51 ; αἰ γΘ. ὁ611π|6 ραγθ ῬΆΒΟΠΙ 6 οἱὰ Ῥί66019 ἄσθνϑηῆο οδγαὐθουὶ οἱϊι βομη!ρ  δηθὶ 

8 4.6116 46116 ρ]αβηιθ 6 1116. Τπ ΑΙΟΡῚ οδϑ] 1ὰ τ] οομθσζεα, 4611 ῬΟ]ρα, ἴῃ 6611ὰ16 θΆΒΟΗΪΙ 

ΘΙ, ΤἸΏ6Π0 σ'ϑηάθ, τη αθϑύθ ἄνονϑπο δβϑαηΐο μὰ ποὐύῤδιηθηύθ 1 οαραῦῦθυ! αἱ ρ]δθιηδ- 

6611116. Τηύου πο 8110 σΊΌΒ56. ὑγᾶθθθ016. ΘΓ ροὶ ΒΘΙΏΡΓΘ ἴδιο ι]6 αἱ ὑγοναγθ ἀϑὶ νϑῦῖ δοοα- 

ΤᾺ] αἱ Ῥ]ΘΒΙη 8 0611816. 

ΝΟ116 τη]]1Ζ9 αἱ ὀᾶν!θ ὁΠ6 ἄνθνδμο τἱροβαῦο 8 οἱογῃὶ ἄορο 1᾿ υἱ]δίπηο 58] 580 ὑγονδὶ 

ἢ ΓΘΡΘΡΙΟ πὸπ τηο]ύο ἀΐνθιβο. γ᾽ ϑυϑιηθηῦθ πϑὶ [Ὁ1110011 ΜΑΙΡΙ δὴ ογὰ μὰ ΔΡΡοη- 

ἀδηΐθ 1ὰ φαϑηὐ ὰ 416116. Ρ] απ 6 1110, 6. 80 π6 ὑγονᾶγῶ ἃποῆθ. ἀαδ]ομοάπηδ ἴῃ οδΤ1ο- 

οἶπρϑὶ. Νοὺὶ οοράοῃιὶ 6118. ροὶρδ 51 ὑγονανδπο Ὡποοῦα ἴῃ ἀπ816 6 ραγύθ ἄθὶ οατηι}} αἱ 

ῬΙΔΒΙΊ8061116, τῆϑι τηο]Ὁ] ΑἹ 6551 ΘΟΡΟΠΪ ΘΥΆΠΟ ΤΙΘΟΠΙ αἱ οἰθηιθηθ οοβυϊ σα! ἀ ἀπ 

Παο60 τούοπᾶο᾽ οοΟ]ογαΐο πὶ νου θ 6 οἰγοοημᾶδίο 48 βθῦγθο ργούορββιηδ, θα ΗΟ; πο ἱ 

ΠΟΡΙΔΟὈΙαϑυϊ ϑύϑηο αἸτηϊ μα} 0] πούθνο! πηθηΐθ. 
ΤΙΠΑΙτηθηὔθ 6116 Π211Ζ0 αἱ οαν19 616 ἀνθνᾶηο τἱροϑαῦο 12. ρἴογηὶ ἄορο 1᾿ Ὁ] ἴπιῸ 

Β8|8580, 51 νϑάθνδῃο ἱ οογάοηϊ 6118, Ῥο]ρα διβϑϑαὶ βου}, ρονοῦὶ ἀϊ οἱθιηθηθί, ὁ πιο] 

4 οβϑϑὶ πο ργθβθηύανϑηο δἤαθθο Ρ] ΔΘ μηδ 6 1116, 16. 48}} ΘΡα πο τἰπηιδθῦθ ἴῃ ΒοαΓθο ππ- 

ΤΠΘΙῸ ϑοοατησ]αῦθ 8] ραπῦο αἸποοηΐγο ὁ αἱ ἀἰγτδπιαχίοηθ αἰ νϑῦῖθ ἔγαθθ0016, ο δὶ βδηοηὶ 

αἱ αποδῦθ, 6 8πῸΠ 9 ααϊνὶ δηάθνθηο ρθΡθηᾶο 1] ΙΟΓῸ ῥγοθοραβιηδ τἰἀποθπᾶοϑὶ ἃ ρῥἱὶι 
ῬΙΘΟΘΟΙΙ οἰ θιηθηθ 5ἰ τ} ἂἱ 1 πο οἱ]. 

6116 1η11Ζ6 ἀϊ οανὶθ ἄορο {16 σἱογηὶ 4811 υἱθίπηο βδ]δββθο δὶ νϑάθναπο ἔνα δ] ν] 616- 

τηθη] Π6] ἰὰπηθ 416110 Ιϑοιπηθ σθῆοθθ ἈΠΟΠΘ αἰνθιθθ Ὀ]ΒΙη80611116. 

ΡῬιὰ ἀγαϊ, οἷοὸ, Π6116 τη11Ζ6 αἱ οανίθ ἄορο 8-12 ρἱογηὶ ἀϊ τίροβο, 5010 αυϑίομθ βἷη- 

8018. Ῥ᾽αθηηϑοθ!] 18, Θὰ Π6116 ᾿ϑοιηθ γΘΠΟΒ6. 

Τῃ βϑριΐμύο μὸ φγοδούνο ἀ6116 Ἰρουϊθοδοβϑὶ ἢ6] οομΐρ]ο τηϑαάϊαηῦθ οδϑύγϑυῦ δοαποβὶ 

ΑἸ 8011 ΕΤΙΘαΙ Πα 01 ἀρ ῖβὶ 8118 ὑθιηρογδύαρα αἱ 1105, 6 οὔὔϑππὶ 6116. τηῖ]Ζ6 ἱπρτοβ- 

βϑύθ ἴῃ οἷΐϊ 51 οὐδ ἕαθῦο απ ρυϑπᾶθ ϑοσυμηα]ο 4] ᾿θιθοοῖ δ] ῬΟΙ ΠΟΤ. Τῃ απθϑῦθ τη11Ζ6 ὃ 

πούθνοϊθ ἃ αὐϑηὐ α, αἱ Ρ]Θβθυηθ6611116. ποὶ ΘΟ ηἹ 4611. ῬοΟΙρα 6 π6116 Ἰδοιπθ γθηΟ56. 

Ῥαυϊπηθηὔ! 51 τονᾶπο ἰῃ ργϑηᾶθ ΔΡθοπάδηχε, 16 66111]16 τποποπαοίθαῦθ ῬϑΒΟΗΪ ἃ 

ὨΠΟ]Θ0 νϑβοίθο 1816 οι πάρ, δ !ππθ ἴῃ ΟΡ ΟΟΙ ΠΟΘ 6 τηϊδῦθ δα αἰΐγθ θἱλ ρίθθοϊθ 6 ρἱὶ 
51ΠῈ1Π] 8116 Ρ] Βτη 8 6611], π6118 τη ]]1Ζ6 αἱ οανίθ ἄορο 8-10 ρἱονηὶ αἱ Ἰοραύατα 46] ἀούθο 

οοΙθάοοο. αθϑῦθ τλ11Ζ6 ἤΠϑηπῸ 8 ΠῸ.Θ ἀπ οταηθ υἼθνθρῖο 4611 αὐ νι ὰ, οπποροθύϊοδ, τηϑ 

ΠΟ νἱ ὃ ρυδπαθ, ἴηνϑοο, 1᾿ αὐυντυὰ, 461 [Ὁ]110011 ΜΔ]ΡΙΡ ἱδηΐ, ἴῃ οαἱ 5] ὕγονδπο ἰ 5011{] 

ΒΥ παΙ Θ᾽ πηθηὐ, πποποη πο αῦϊ ἃ πΟ]60. νϑβοίοοϊδθ ρρΌσ5ο, ππιοίθοϊαΐο, 6 ὃ Ῥεοίορ!βηηει 

Ρ᾽αὐδοσῦο Δρθοπάδηθο ὁ Ὀαβοῆϊο, πηθπύγο 8118. ρου ουῖα, 46] [Ο]]Π16010, αἱ σϑάοπο 16. βὔθϑϑθ 

6611π|16. ῥἱλι Ῥίθ6019. 6 ῥἱδι βοιηὶρ! δα! 8110 Ρ] βπιθ 6 1116. ον αἰ παι. 
{Ππ᾿ἸΡΘΥΡ] βία, αΪ Ῥ]δβπιθ 0 1110 πὶ οογάοπὶ ἅ6115 ροῖρα πὸ ἐγογαῦο δρβοπάδηϊξο 

(1) Ῥϑπουηῖηο Ῥ]αϑτηδ6611.18, ὁ ΘΙ θιμ θη δὶ αἰσα]1 8116 Ῥ]αΒ μι 8 661116 ατι6111 οῃ6 υἰβοοηῦχο δοοαγηα]αῦὶ 

ἴῃ δίσαπθ ρᾶγῦϊ 46118, τι1]1χδ, 6116 οἰγοοδύδησθ ὁπ οἱ βορσὼ ἀθβογῖνο. ΜὶῚ τἴβθουνο ὑπύψανία, αἱ σἰθου- 

ΠΔΥΘ 50} ΔΥρΟνΘηῦο, ὉΘῚ ΘΟΠβ ἀθγαᾶτθ ροἱὴ ἀὰ νἱοῖπο ἰὼ παύατα 6911 ο᾽θιυθηθ! ὈΔΒΟΗ]Ϊ ομο μο υἱ]οναῦο 
ὩΘ]] ογσᾶπο βυδάοίζο. 



Ὧ 7 ΒΌΙΙ,Α ῬΕΟΡΌΖΙΟΝΕῈ ΟΕΠΙΠΠ ΑΒΕ ΝΕΙΙ ἸΝΕΙΑΜΜΑΖΙΟΝΕ, ΕΟΟ. δ 

8Π0ΠΘ. ΠΘ]16 1211Ζ6 41 οᾶν]θ, ἰπ οἱ Θ᾽ βύαύδ, ορϑυᾶίδ [ἃ δα θυ ζαζσίομθ αἰϊγθύθα 46] 

ἔοραϊο σοὶ ἃρῃϊ ἱποδπάθβοθηί; ΠΘ]1ὰ τηῖ]Ζα δἱ ὑτονᾶναπο ϑσίϑπαϊο ἀθύγὶθϊ ργονθῃϊθηίὶ 

δ ἀπὰ ἀϊδουθύα ᾿ϑιθο δὶ, 6 48. ἀϊδύγισίοπθ ΑἹ οι ὑγοοῖϊ. 

ΝΘ118. πλ11Ζὶ αἰ τα ΘΟΠΙΡ]]Ο αἱ] οὐ βύαύο οδυίθυισζαίο 11] ἴθραθο 8 βΊοΥ πὶ ὈυΪΠΊ8, 

16. Ρ]αβιηθ 6 1116. ορᾶπο ΘΌοηἀδηθ, τηϑ ἀνθνᾶπο ααϑ5ὶ 61 ὑπαθῦο Θοραμάοπδῖίο ἱ οοσἄοπὶ 

0118. ῬοΙρα, ρον ϑοοιμηιϊαγδὶ ϑηὐτο 16 Ἰθοθηθ γΘΏΟΒΘ. 

Ναὶ οομὶρ! π61 οαἱ ἔθραῦο ἔπ ἱπϑυθαῦα τιη8,. Βο]ασίομθ αἱ πα ]80- Ῥ ούθι θ αἱ οαρβϑα]θ 

ΒΌΡΓΘΗΘΙΪ, ἀθούθηαον! πη Θραύθθ. πϑογούϊοδ, 51 ὑσόνϑπο 16 τη11Ζα ἱηρτοβϑαῦθ ρθ1 ΘΟΘαχηα]0 

αἱ Ἰϑασοοὶ! ο ἀοὶ ἴογοὸ ἀθύνιθϊ. 1 0]Π10011 ΜΑΙρΙο απὶ ρυθβοπίαπο πη] Θ᾽ θπιθηθὶ δἰ πι}}] 

ἃ ΙΔ ΒΟ611α16, 6. ΠΟ .6. 56. Ὧ6. ὑτονϑηο ῬΡΘΟΟἶθ δοοαπηαϊαῦθ ποὶ οουάοηϊ 46118, ροΙρϑ, 

ΟΡΡαρ6 αἱ ργϑίθυθηζδ Π61186 ἰϑοιηθ σ6Π086. 

1,6 ΤΏ11σθ αἱ ὁᾶπθ ΠοΟΡΠ816 δἅα]ῦο. ΠΟ ΡΓΘδθηΐδηο ΟΡ αἸπαυ]ϑιηθηΐθ πηδι ΡΤ πα6 τίο- 

οἤοζσδ, αἱ ὈΙΘβηιθ 1116; αἱ ααθϑῦθ 5010 Δ]σαπΐ ΤΡ] ΘΒΘΙΙΡΙΑΡΙ 81 νϑάοπο Π6119 τηϑρ116 

46] τϑύϊθοϊο οι οοϑυϊαϊβοθ ’ὰ ροῖρα, 6 ἀπδιομθάπηδ, ἱπύου πο 8116 Ρἱτι ΡΤΌΒ56 ὑγϑθθοοϊθ. 

ΑΠδοοίδπάο 11 ὑσόποο 46Π᾿ αὐὐοῦίω βρ]θηΐοα πϑὶ οϑπΐ, 81 ργόνοοδ ππ᾿ αὐγοῆδ, 461] ΟΓΡΆΠΟ, 

Ἷ ἀπδ]6 ρϑρὸ ἄορο πῃ οθγίο ἐθπιρο τἰβθπθγα 1 8101 6] θηιθηδὶ τἰβύθ 1] θη οβὶ τη οἴγΌΟ]Ὸ 
ΘΟΙΏΡΘηβδίοτθ. 

59. 5] ϑϑϑηίηδ, [ἃ ΠῊ11Ζῶ 46] οαηθ ἄορο 2 τηθ8ὶ δἰπηθηο 4816. Δ] ϑοοϊαύαγα, 461] 8:- 

ὕθυῖδ, δὶ ὑγόνϑι ΘΠΘΟΤα, ἴα τλΪ χα Ῥόνογα αἰ ρορα, 6 ἱπ ααθϑύθ οοπίτοηθαία 00110 οὐαΐο 

ἴῃ οαϊ 5] ὑγονανα ἈΠ’ Θροοα (1611 ]]ἀοοἰαἴπιται (ἰραπητηθηῦο ἀβρογίαῦο 81Π᾿ αὐδο ἀ6 1} ορϑιδ- 

Ζῖο"6) 5ἱ ραὸ τἰβοοηίγαυθ ἀπ ΒΘΠΒΙΡ116. Θαμηθπῦο ΠΟΙ Παμηθ᾽Ὸ 46116. Ρ] θη 661116. 

16. Π1Ϊ6. ΟΒΒΘΥ νϑΖΊΟΩΪ 5118, ΤΉ1]1Ζ8, ΠΟ ἔπαΓΟΠῸ ροθιὃ, ΟΟΙΠΙΡΙ Θϑϑίναμηθηΐθ, τηοϊύο πα- 

ΤΊΘΓΟΒΘ, 6. ΠΙΪ ΡΙΟΡΟΠΡῸ αἱ ὁΟΠθΙπιιδ}}6. ρἱὴ ὑαγαϊ βἰβυθιμδ ]οδτηθηΐθ. 

ΑΠΟΠΘ. η6] ὁᾶπθ, ΘΟΙηΘ. ΠΘ6] ΘΟΠΪρ 110, ἢ νϑυϊβοαῦο 1᾿ ΔΟΟ ΤΠ Π]ΔΡΒῚ αἱ ΠΠΊΘΡΟΒΘ Ρ]8- 

ΒΙη8061116. Π6118. ῬΟΙρῶ ΒΡ] Θπῖοδ, ἄορ 8] απ] οἹορηΐ ἀϑοοπμὸ ἄνϑνο ἰπίθύναθο Π6] ἕθραΐο 

τἰβρϑύς νο, 4611 Θϑὐγαύίο ἔγοβοο ἀΐ οαρβαΐα βΌΡΓΘΠΔ]6. 

Τ τηϊϑὶ οβρϑυϊπιθηῦ Ππᾶπποὸ ἀδύο βϑπθγα]πηθηΐθ ἀθὶ σἰβαϊαῦ τπο]ῦο δἰ πα] 1 ἃ (16}1] 

οὐὐθπαθὶ οἷὰ ἄα, Μαιβομακὸ 6 ἀα, ΠπαουΊθη 6 «[π50] (1). Ἐοοϑῦθο αυϑηΐο 5ἱ τἰΐουῖβοθ 8116 

ΤῊ ]1Ζ6 6119 οανὶθ βαϊαββαθ, 6. ἃ 406}16 4 οανὶθ ἴῃ οαἱ θτ8. βύδία ορουϑύθ ἰὼ Ιϑρϑύανα 

40] ἀούίο οοἸθάοοο, ἱ τἰβαϊ θα! ἀνα 48116. οι ου σχαχίοηὶ 46] ἴθσαῦο, ο 481160. ρει 

ΠΘΟΡΟύΟΠΘ. Θ0η ΠΠΟ]ΘΟ-ῬΓοὐθι αἱ, 50 πῸ ΘΠΔΙΟΡΪ 8, 461} οὐὔθηαν! ἄὰ ΜΑΡΒΟΠμαΙΚὸ 6 ἀδ 

ἘΠ ΘΡΊΘη. 6 Ζαβυϊ, 00116 ἱπίθσίομὶ π61 ἔθραθο αἱ δοίάο δυο οο. 

θ᾽ Ιοτὸ τἰβα θα 1 ϑαδαθυυ δαθοῦ! μϑηῆπο ἀαύο, ρϑγὸ, απ᾿ ᾿η οι ργθύδζιομθ ὁἢ.9 

ὭΟΏ οΓΘαο ἴὰ ρἱλ ϑϑαύδ, 6 αἱ οαἱ ὑγαύψογὸ ρὶϊ ἀνϑηῇ. 

Ηο τίνοϊθο ἴὰ τηΐω αὐὔθηζίομθ ἃποἢΠ6 βα Δ]οαπὶ οδδὶ αἹ ραύο]ορῖδ 6118, ΤΉ], απηϑηϑ, 

ΟΟΟΘΟΡΒΙΠΪ ἰπ αἰιθϑῦο 8ηΠῸ, Θ ΠΘ ΒΘΡΉΔ]Ο 8010 8 οπηΐ, ΘΒΒΟ πο 1 ΘΓΡΟΠΘηῦο 8110 5ὑπαϊο 

ΠΘ] τηΐο Ἰαθοτγαίουϊο. 

ὕπο ἀϊ ᾳαθϑὺϊ δὶ συ ουΊβ96. 8] ὕπμημουθ οΓΟμΐθῸ Αἱ τσ ἀδι ΤΙ ΑΡΪα, ΠῸΠ ῬΘΙΈΠΘΟ 

βύπαϊαῦο, 586. ΠῸΠ τὴΐ ΒΌΘΡ]ο, 8] ραμΐο αἱ νἱβύα 6116 Ῥ]αϑιηθοθ 1116. ΝΘ ἐγ8. οδβδὶ ἅδ 

Τ8. ΘΒΒΙΏΪΠΔΟ ΘΓ ἀπ σταπᾶθ ὩθΡοπάδθηζε, 41 Ὀ6]]15811η 6 »,ΌσΒθ6. Ῥ] ΘΒ 8 0611ι18, βἰδ 

ἰπίουπο 8119 ὑγαθθοο]9 οη6. 6850 ὑβρρθάζανδῃμο 8 τηοᾶο αϊ ὑπ Θρ 6110, βῖδι μ6116 τηδρ}16 

(1) Μακπβοηλιικὸ, {δον αἴθ βοφοριανιηέοη, ῬΙαθηιαφοῖονι, “ Ἀγομῖν ἔν Πουχηδβο]ορὶθ ἀπᾷ ΒΥΡΒΙΠ18 5, 

ΧΧΧ, 1895, ὙΊοη ἀπᾶ Τιοἰρεῖρ. --- Ενρμαμην ἀπ ὕύθιι, Βοίἐγῶρο σμ7'" ἹΚογιγυέγυϊϑα ὅθ) Τηρια δοῖιθνι 

ῬΙαϑηιαφοίϊοη, “ Τθαύβομθ Ζ6ἰ ἐβομυ! Γὰν ΟὨἰσασρίθ,, 1901, 1 Βά. 



2176 ΡΙΟ ΤῸλ Πρ, 

46] γϑύϊοοϊο 4611, ρο!ρδ, βἷω, ἰπῆπμθ, ἱπύουπο ἃ βϑζίοηὶ αἱ αὐίθυϊθ π6118, οαϊ ἀννϑηί χίϑ, 

ΘΥΆΠΟ 061116 118] 116Π.0. 6 Ὀ]θβηηδ6611.16. Θτθϑῦθ ϑηάδναημο βοργαύαθίο δοουμηι]δηοβὶ 

ἰπύογρμο 8] Ρἱριηθηῦο τηθίϑηΐθο, 11 απ8}9 γᾶ οοηύθπαΐο ἴῃ ἤπὶ ΡΤΘΠΪΠῚ Π6] ΘΟΡΡῸ 46118 

6611π19 οοπηούινθ, 6 ΠῸη τηϑὶ ἴῃ 4116110 46116 Ὀ]αβηηθ θ!]α]6. Δ νοϊῦθ βϑιιῦτανα ἴου- 

ΤΉΔΓΒΙ ἀ61 ποῖ} οοϑυθα! 1 ἀδ 66111]6. τηϑ]ϑη ο9 ἃ] οθηῦρο, 6 ἅδι ουτηι]} αἱ ρΡδπᾶὶϊ 

ῬΙδβηηθ6118]16 ᾿πΐονπο (ΒῚΡ. ὙΠ ἃ, ὁ, ο); ἔνὰ απθϑῦθ 56 πθ ὑγονδνϑπο ὁ0η ἀπ παοϊθὶ, 

Τηϑ. ΠῸΠ 0 νἱβίο 416110 ἤριινο δι οοἰπϑῦϊομθ, οἰιθ 6] τϑϑῦο ὃ πούο θϑϑϑῦθ τπο]ῦο ΓΆΓΘ 

ἴῃ απθϑύα βογύδ αἱ ϑ᾽θυηθηῦ!. 1 [Ὸ]Π10011 ΜΑΙ ΡΙρ ΐδηϊ ορᾶπο τηο]ῦο Ρί66011, 6 οοβυϊ αὶ 

5010 ἀδ' Δοσιπη}} αἱ Ρΐ66011 Π ΠΕ ΟΟΙΙ. 

Ηο οβϑιημηδῦο ἀπ ο850 ΠΟη ἔγθαιθηῦθ αἱ ὑπο ο]οϑὶ Βα θη ]Π]1αγθ φοα ἰββίμπηε, θϑύθϑα 

ἃ τηο 10] ογρϑηϊ. ΝΠ] τσ 1 ποᾶα] Θρᾶηο ἰπν]510}}} δα οοομΐο παᾶο. 

Νοῖ [Δ 611 8] τη] ΟΡΟΒΟΟΡΙΟ δἱ νϑάθνϑμο 1η0]0185ΐπη1: πο] ἀρρθπδὶ ἀρρθηϑ ἰμἰ χία!! 6 

γδρρυθδθηὐαθὶ ἀ8, τη Οππηι10. Αἱ 6611π16 οοππούῤ γϑ ἴῃ ὉΙοπθ 6116 48} ἀπάανα οομηΐη- 
οἰδηᾶο 1ὰ βθριηθηὐαζίοπο ἀθὶ παο]οὶ ἤποηὸ ααδίοσπδ δοοθπηδνα ἃ ἀϊνοπύδιθ πηδ᾽ ὁ6]- 

1ὰ18 σἱρδηύθ ϑηὐρο οἷΐ 51 ὑγοσᾶνδ απ8] 66. Ὀϑο]ΠΠ0 46118, θα γοο]οϑὶ. Ταύδο 11 ποάαϊο 

Θιββοϊαθαμιθηῦθ γθοθηΐθ ρὲ ἔαῦθο αἱ 66111]6 οοηπούνινο, θα ογὰ πϑυῤαιμθηΐθ οἰγοοβουῦιθνο. 

Τηΐοῦπο δὰ 9550 ὰ Ῥοῖρᾷ βρίθηΐθα ρυθϑοηύανα ΠΠΊΘΡΟΒΘ. 6 Οἰρῖ0 116. ῬΙΔβπιϑ 6 1116, 16 

4811 ἀνϑνᾶπο ὑαύῥα 1 ΔΡργθηζδ αἱ πὶ γθαζίοπθ 46] ὑθϑβιιδο 5ρ]Θηῖ60 γ6γ80 1] πθορ]αϑπιᾶ 
θα γοοίαγθ δοαῦο 6 πο ρᾶυίθοίρωνθηο αἰτϑυψαμηθηϊθ 8116 ἴουπιδζίοπο θ᾽ ποάαϊο {πὴ} 

Ὅπ ὁᾶ8ο νϑυϑιηθηῦθ ΓΆΓΟ ῬῸΡ 1] Τϑρϑυῦο ἰβύοϊορίοο Θ᾽ οοοδβθίοπο αϊ ϑϑϑιΐπδῖθ 
ααθδύο 8ΠΠ0Ὸ 6 5] τ ουῖβοθ ἃ ἄοππα αἱ 8 ἃπηΐ, ἴὰ α8]6 οὰ ἰπΐθγιηα, ἀδ βϑὶ πιϑϑὶ, 8 
51 ἰαρηδνα βοργύαθίο ἃἱ ἢ 5680 Αἱ ρθ80 46] ἴθραθο ὁ Αἱ οϑύγοιηδι ἀθθοΐοζΖζα; θιἃ 
Ἰθρρϑιηθηῦθ ᾿ὑύθυῖσα 6 αἰοινα ἄω δηθηηΐα ορανθ. ΠΠ| σϑροῦῦο ϑιμδίοϊορίοο σϑοοοϊξο Π6118 

ΟἸτηΐοα τηθᾶϊοα οΘΠ608}}6 ΑΥΤΘΌθ6 ἀδΐο 18 οἰ ἔνα αἱ οἶγοα 7000 οἹοθα]! θα πο ὁ 2,000,000 

ΑἹ β᾽οθα]1 τόϑδὶ; ρα ἀσπαιθ αἱ πηοῖδο ΔΡΡαβθαῦο 1] παπιοτο ἀθ9 11 ου  ὑσοοῖθὶ, 6 ποη 56η- 

Β:0Ππηθηΐθ δυιηθηύαῦο α110110 ἀοὶ Ἰθποοοῖθ]. γϑπαῦα ὃ ταουῦο 1᾿Ἰπΐοσιηα ργθδθηύανα ἃ] 

ὕϑγοϊο δηϑύομηϊοο πῃ ΘΟἸοτῖῦο Ἰορρϑγιηθηΐθ ἰδῦθυϊοο, ἀπὰὶ ρυοΐοπ δ, δημθπιΐδ 46] οθυν 110 

9. 46110 8109 ΠΙΘΠΊ ΓΘ, ΘΙΠΟΥΓΔΡΊΘ 6110 ἅτ τοὐϊηθ; πη’ Θϑύθθα ἀθρθποΡ  ΖΙΟη6 ριδββδ 

ἀρ] ἀσθ νϑηΐνῖο0}} ἅ6] οὕοῦθ ὁοη βροιῦθο ὑϊρταίο; ϑἄθιηβθ ϑουΐο ἀθὶ ροπηοηΐ. Ῥουὶ- 

ΒΡΙΘηἰ 6 δάθβίνθ, πλ1]χϑι δυτηθηθαῦδ, αἱ νοϊαπηθ αυδδὶ 1] ἀορρίο, βίοθοβδ, οοπβίβύθηΐο, 

ΔΟΡοπάδηξθ 18. ροΐρα ργούγι ἀθηΐθ 8118, βαρογῆοίθ. 46] ὑθρ]ῖο 6 αἱ θοοῦθ τοβθο, ἰπν 5101] 

ἴ ΘΟΡΡΌΒΟΟΙ ΜΔΙΡΙρ ἱδηϊ. Νομ νἱ ορὰ ἰᾶγορθ βοῖψθ; Ἰηὔθηβθο οδύδιτο ραβύσοθηθοιῖοο, 

τὴᾶ ἔπι ὑνογαύα ρϑυνία ἰὰ ρϑρ!]1ὦ ἀἱ Ὑαῦθν, ρϑυϊοραύθθ; 11 ἔϑραῦο ἀπ ρο᾽ δυμηθηίαίο αἱ 
γΟΪΆΠΊΘ ὁοἱ ΒΟΡΑῚ βηγιβϑαθ, αἱ οομρίβύθηζε ΠΟΡΠΊΔ]Π1, ρροδθηΐανα 8118 βαρουῆοίο 46] 
ἰδ 6110 ἢ ἀβϑρούῦθο βογθσίαθο ρὸν 1ἴπθ0 Ῥἱϑποηϊοοθ, Θ0Π16. ὩρραΡΪθο6. πϑὶ ἀθροβίθϊ ἰϑιιθθ- 
τη ]ο1; πα118. αἱ ραν οο]γΘ Π611 ἀρραιαῦο οβορούουθ ὈΠαρο. Βθηΐ Ἰθρρογηιθηίο ἐὐξουϊοὶ αἱ 
ΟΠ Π16. 6 Θοηδϑύθηζα, ΠΟΙ ]816. ΕἸΠΠΟΥ Τρία, 4 ἢ αθαι Π6] ραγθηο ἴδ 461 οναΐα αἱ βἰηἰδίνα; 
ΘΠ ἀοπηθύγ [6 ΘΙΠοΡΡαρΊο8, Θ0η ΡΌΪρΟ 4611, πηποοβα αϑουῖπδ, Βρουροηθὶ ΔΑ Π᾿ οὐ Ποῖο οϑύθυπο. 
Τ ρϑηρῚὶ Ππέδυοὶ πηϑϑϑηνουϊοὶ, Ἰοπα θδουυϊοὶ 6. ρουϊραπορθαθοἱ θτᾶμο Αἱ νοαπιθ απδδὶ πον- 

(1) γοᾶϊ Ῥαρρβκημιμ, Ἡγοΐξονο ἘΡ  έδοῖιο ΑἰιοΓγηεγονι σιθη, φορογιοαγ σου Βέαηα ἄο}" ΡΙαδηναφοῖζον- 
Ῥγαρο, Θ00., 866., “ ὙΊΤΟΠΟΥ 5. Ατομῖν,,, Βᾷ. 169, Ἡοῖρ 8, 1902, 15 Βούθοιαρτο (Ωαθδίο Ἰᾶνουο ἔα Ρὰ}- 
ὈΠοαῦο ἀπᾶπαο 1] τηΐο θνὰ ο]ὰ βύδιηραθο). Τπα]ροπἀθηθοιαθηῦθ ἦα] οἰναῦο ἁαύοτο ἴο ἰηδδυργθίαί ἃ110 
βέθϑβο τηοᾶο ἴὰ βᾶγξθ οὁ16 πᾶππο 16 Ῥ]αβηιθ 6 1116. πο ῖ]ὰ ἐουπηδσίομθ 461] αθουοο]ο, ἀπαπιούξοπάοηθ 
ὉΠΟΠΘ ἴῃ απθϑίο οα80 1 οΥρῖπθ Ἰδυϊοροπούϊοα, 



19 ΒΌΙ1,Α ῬΕΟΡΌΖΙΟΝΕ ΟΕΙΠΑΒΕ ΝΕΠ, ἸΝΕΙΑΜΜΑΖΙΟΝῈ, ΕΟΟ, Τά 

τη8]6, ἔὈγ56. 5010 πὴ ρο᾽ ϑυιθηθηύαύο, ἀ᾽ ἀβρϑῦθο βυϊρῖο ἈΏΘΙΊΪΟΟ, 6 αἱ οοπδβιβύθηζδ, ον παυΐδ; 

1 βΘΠΡῚΙ Ππἴαύϊοὶ 46] γϑϑῦο 46] σοῦρο διὸ δῇαῦίο Πορ η811. Π] πη] 40110 4.6116 οοϑύβ 80- 

Ῥοηάδηΐο, συιπηοίοβο, ρ8]Π1ἀο; 11 τη] 0110 (6110 οδϑδ ᾿ππρ]6 θρα ἀ᾽ ἀβρϑύνο βρ᾽ϑηοῖᾷθ. 

Τὐθϑδμηθ ΠΙΪΟΓΟβοορίοο 46] βᾶπριιθ ἴαύδο ἰπ ΟἸϊπῖοα πιθαϊοα, ἀπγδηῦθ 18. ἄθρθηζϑ, 46] 
τηϑ]αῦο 60] πηϑύοδο 491] Θπηαύοβϑ  Ἰηδ-Θοβῖπδ, μδ ᾿παϊοαῦο ἃ ῬΡΘβθηζῶ, 550} αὐδηηθηΐθ ργ6- 

γδθηΐθ αἱ ἴοσταθ τπποποπιιοίθαῦθ; Θ᾽ ΠΘ. Θ0Π16 ῬΊΘΟ0Ο]1 11 πολ], δ] 0γ6. Θομὴθ συϑηαὶ ΠἸη- 

ἴοοὐ 6 8πόμθ αἱ ρἷὰ. Τί θβϑηιθ 46] βϑϑηριιθ ρυθϑθὸ (8110 οανιθὰ 46] οὔοῦθ ὁ ἀδ᾽ νϑβὶ 

ὙΘΠΟΒΙ Π6] οαἄανθιθ, μὰ δύο ἴο βύθϑϑο γϑρϑγῦο, 6. ῬῸ1 ΘΟΙΟΓΔΖΙΟΠΘ 001] πιθίοαο ἀϊ Ρὰρ- 

Ῥϑῃἢθίμι, 51 ΘΌΡΘΓΟ 6611.]6 τιομοπαοίθαθθ οοη ἰαυρῶ Ζοηδ αἱ ργῇούορίδβήηδ Ὀδβοῇ]ο. 

Τόθϑδπηθ 6118. τλ]]Ζὰ, 46116 ρθη 016 Πα ]Πι6, ἀ61 τὴ] 0110 4.6116 οϑϑὰ 6 46] ἴθ- 

δδαΐο, μὰ αϊπηοδύγαϊο ἰἃ ργθϑθηζα ἴῃ δββοϊαῦα ργθνδίθηζδ, βονγῶ ΟΡ] Δ] ΡΟ οἰ θηηθηΐο, αἱ 

66118]6. στϑηαὶ ἃ ΡΥ ΠΟΡΙαϑηδ ἀἰδυϊπύαμιθηῦθ ῬαΒΟῆ]ο, ὁθη ἃγθα Ῥ]ὰ ΟΠΐδια ᾿πθου πο 8] 

Π6180 5ρ6586 ψοϊύθ ϑοοθηύροο, ᾿οπαθρριαηῦθ, ουαἰδο αἱ ἢ ΘΤΌΒΒΟ πποΙθο0 10 ὑϊηΐο ἴῃ 

ΤΌΒΒΟ 60118,. ρἰγομίηδ, 6 αἱ ρ,Ό556 βΡ ΘΠ] ΖΙΟΗΪ, ο Β]ΟΟομϑὑδ! αἱ ογοιηδύϊπδ, γὰρ ρ αὐ γθυ 50 

1ὰ. ρουϊουία. ΐ 1᾿ἀϑρϑῦθο ἀϊ γϑγθ ῥ᾽ ἘΠΊ 661118, 5010. ο[6 δρρϑυίβοοπο μὰ βυρϑηᾶὶ ἅ6116 

6Θ1]16. 5111} ογ ἀμ ΡΊθ. 

Τι6 β ΐϑηάοϊο Πἰη α οπθ ρυθβϑηΐδπο ἀθὶ ΡΊ 600 11 [Ὁ]116011 οοπηροϑὺϊ αἱ ΠΤ! ΟΙ δ 6 8118 

ῬοΡ ον ἀ] θοϑὶ 5 Θοοιμη 8 16 σΡΘ Πα] Ρ]ΘΒπιδ661116 Βα ἀθβογιθ, 16 4181 ΘΠΟΠ 6 τἰθια- 

Ῥίομο ἱ 56η] Πἰπΐαύϊοῖ, 6 οοβϑυϊθαϊβοοηο ααδδὶ ὑπύθ 1 ΘΟΓΟΙΙ τη] 0118}}. 

ΠῚ τοΐᾶο]]ο 46116 οδβᾶ ρυθβθηΐδ ππᾶ βυϑηᾶθ ΠΗ]  ζίοηθ ϑππονγϑροδ ΑἹ ὑπύίο 1] ρὰ- 

ΤΘΠΟΒ πιδ, δηοοτδ αἰβουθύδιηθηθθ τΐοοο Αἱ ούᾶββθο. [ἢ 6556 51 ὑγόνϑᾶπο, οἱὐγτθ αἱ πιο] 015- 

5111 βἹΟΡαΪ τοβϑὶ, τηο]ὐθ οδγαύψου βῦϊομθ ΘΡΌΒ56. Ρ] ΒΙΊ86611116 ({Πππ8}, 16. 48} οοβίϊ- 

δαΐβοομο αὐδϑὶ Θβοϊ αϑι γϑιηθηῦθ 1] ῬΘΡΘΠΟΠτηδ 46] τηϊα0110 (ἘῚΡ. ΓΧ, α, 2). Ἐδ5θ πϑπηο 

ἊΠ ΠαοΪθοὸ ἔουπὶθο αἱ ἀπ παΟ]8010 οθηύσα]8 6 αἱ βυόβϑὶ ΟΓΟΙΏΟΒΟΙΪ τᾶρρὶαῦ 8118. ρϑυϊ- 

ἴουϊα ὁ ἤϑῆπο ἀἢ φῬγούορ αϑηηδ ὈΘΒΟΙ͂ΪΟ Ρ6 10 ρὲϊ ϑῆθουῦδ θ6η6 οοπβθυνδΐο. 

Οαοβίο τοροιῦο ὃ ὑδηΐο ρἱὰλ πούθνοθ Ῥϑροῃὃ 16] 1η140110 1ὰ. ὈΑΒΟΠ] δ, 49] ῥτοῖο- 

ῬΙαβιηα, οτὰ Ῥγοργα αἱ θαύθὶϊ 511 οἰ ϑιηθηθὶ, ομἂθ ὃ βρθββὸ αἰ {Π01}6 οὐ θηὐδυβὶ 88}18. παύανα 

4611 οἸϑιιθαῦο ΘΘ]]α]ὰνῸ 6Π6 δὶ πὰ βοῦδο οἹΪ οοομὶ. Τὰ γϑῦο ομθ 1᾿ἀϑρϑῦϊο 6 ἴὰ οοπῆρυ- 

Ῥϑιχίομθ 4ἀθὶ πποῖθο δἰ αὔϑηο τηο]ῦο ἃ ἀἰδυϊηρτιθγθ 1 γαῖ Θ᾽ θη ΘΗ ; ῬΌΓΘ ΒΡΘΒ50. 51 Εἰπηδηθ 

Ἰποϑυδὶ 56. Ἀβορῖν ΓΘ, Ὁ 0, 8118 Ρ]ΔΒΠΊ8 0611 116. Δ] Θαηὶ ἀϊ θϑϑὶ οἰθιηθηῦὶ. Τ᾿ ἀβρϑῦνο 419118 

6611 ὰ}6 οοδυϊαθηῦ αἀὐδϑὶ δαῦδο 1] ραυθπμο μια πὶ οαβὸ δύψαϑ]θ θυδ, δῖ. βϑ 1ὰ βύγιῦς- 

ὕανϑδ, βἷῶ Ρ6 ἴὼ ογομηδθοῆ]ϊδ, οοβὶ οαταῦυθυϊβύϊοο 46110 Ὀ] βηηθοθ}] 16, ἃ πο ῬοΥΘ ΓΒ] 

Θδ θαυ Θ μ6 118 ἀϊαρηοϑὶ. 5010 ἴῃ ἀαϑ]οηθ. ραρῦθ οἱβοοβοῦι θα. 6118 ῬΓΘΡΙΖΙΟΠΘ, 51 ὕγο- 

γᾶνϑπο ἀθὶ ρίοϑο!! ϑοοιηλ}} ἀϊ πουιη Ὀ] αϑὺϊ 6. αἱ Ἰθαοοοιοϊ ροΟ]ΠοΓἢ, αδ51 Θβρυ τ θηδί 

ἴδ τϑαζίομθ τη ]]αῦθ ἀθϑύαία 4811. πθορ]δβία Ρ] βιηδ 6 ]] 018. 

Τὰ ταῖϊχα (ΕἾ. ΤΠ, α, ὁ, 6) Ῥυθϑϑηῦδ, Ῥ᾽ΘθΟ 1551 π}1} [01110011 ΜΑΙ Ρ ἶδηϊ, ἀθηβὶ αἱ 

ῬΙΘΟΟΙ ἸΙη οοἶδ, 6. 8118 ρου ἕουῖα αἱ α0111 6 ἴῃ ὑαύίθ 16 τη8Ρ110 46] τϑύϊοοϊο, 6 ᾿πύου πο 

8116 ὑγαθθοοϊθ ορϑηαὶ 6 Ῥίθοοίθ δὶ ὑμονᾶπο δι ΔΙ ΠΙΔΒ51 ἴπΠ αὐϑ8ὶ ἀββο αῦα, ὈΥΘΥΙΘηΖδ, 

811 ο᾽ουηθηῦ ἃ οαραύθογὶ οἰρίοὶ αἱ σῦοββθ Ρ]δβηλθοθ]]16. ΕἾΘ Θδδὶ 51 ὑγονδ ἀπ8]0}|6 16α- 

σοοῖδο ρο] που ΐο, ααϑ]οθ ρίθοο]ο θ᾽ θηηθηῦο τποπμοπιοθαῦο 51 121160 αἱ Ππίοοιοϊ, τὰ (1 
Θἰθιηθηθὶ τϑϑύϑηο παβοοϑὺ ἤρα ἱ απ} ἅ61160 66111160 βαδαθβοῦιθ[θ. Τ6. 4811 ὐπὸ 50- 

Ῥγαδαῦθο Ῥθη6 οοηβθῦναῦθ πύου πο 8118 σΊΌΒ56. ὕγβᾶῦθοο]θ, ἄονθ 1] ρυϑηορίαβηηδ θΡᾶ Ρ]ὶ 

γἱνδιηθηΐθ ὑϊηρῚ 116. ὁ 11] πθοϊθο ϑοοθηὐγὶοο θα ὑΠρῖ00. 601Π10 Π6116 Ρ]Δβπη8 06 1116 αἱ ΔΙῚ 

ἰθββαῦι. Ιηνϑοθ, Π61}18. ροῖρα 11 ρυούορ! αβηιδ, ρυθβθηθανδ 5Ρ6580 ππϑ ΠΠ]ΠΟΤΘ ΘΟΙΟΡ ΘΙ ὰ, 

ΟΡΡαμΘ ἄγονα ἢ ἀβροῦθο δυθοϊαΐο ο6 ἴο ὑθηᾶθνγα βομίπιηοβο; ἴῃ ]0γ6. 0611π|6, 1] 
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ΠυΟΙθ0 51 ὑϊηρθνα ἴῃ ΤΌΒ50 οα οὐδ Ππηρίοοο] το. ΝῸ]1ἃ βθχίομο αἱ βργοββϑὶ γαβϑὶ βθηριυίρηϊ 

βὶ γθάθνδῃμο Π6] [υτηθ, ἀθὶ οαχσηα]} αἱ Θ᾽ θηαθηθὶ βαάθβουὐ]. 

ἢ ἰοραΐο θὰ νϑιδηιθηΐθ ὀδραὑθογιβῦϊοο ροροπμὸ ἄδ τππ ἰαΐο 16 0611.]6 ϑρϑύϊομθ ργθ- 

βθηΐδνϑῃο ἀϑὶ βγοϑϑὶ οππη.}} ΑἹ ΡΙρτηθηῦο ΘΠ] ϑ᾽ ἀϑυ ηΐθο, ΟρΡαγΘ απϑ]οπο Ὀ]οοομοῦθο αἱ 

Ῥἱριηθηΐο ὈΠΊΔΓΘ (ΘΔ Π8]16010 ᾿πὐγ 866 1118 6); 4811 ΑἸ ῦγο, 4118 ρου θυὶο 4661] δοίη! θγα ἀπ 

ϑγθπθ ΘΟΘΆΠη110. ΡΘΡΙ ΘΒ ΗΔ] ο] 816. 6. ρουΐναβα]9. ἀΐ οἰθιιθηθ ἰἀοηθϊοὶ ἃ 4101}: ποίαν 

ΠΘΡῚΪ ΔΙ ΓΠῚ οΥΡΘηΪ; 6] ΘΠ Θηϊ ο6 ρϑπθίσανδπο βοργϑύιθίο Π6118. Ζοηϑι ρου θγῖοα 46] 10- ' 

Ῥαΐϊο, ἔγα 19. 56019. αἱ ὁ61116. ϑρϑύϊομθ, ϑοοαμηπδηοβὶ ᾿ηθογηο αἱ οϑρ Πανὶ. ΤΙ ν οἱ δα. αἱ 

Ῥοΐθνϑ ΒΟΟΥρ 6 1] ΟΒΡΙΠΘΓΘ τηο]ῦο αἰ] αὐαθο, οοηθθηθηΐθ απ8}] 6} ΤαρῸ ᾿θαοοοῖδο, 6 ὑτδ 

Θ580. 6 16 66111]6 θραύϊομθ αυϑίοπηα 46110 6611116. ῥἱὴ νοϊύθ ἀθβονιο. 
ΥἹ οὔϑηο ΟΡ] οοῖηθ ρϑηθύραθ Ρ6} ἰπύθιο ἀδρ]1 οἱ θιιθηθὶ ἀθβοῦ δ], οοβίοομὸ 16 

50110. 46110. 66111]6 Θρδύϊοιιθ θρᾶπο τηο]ῦο αἰνγαρίοαῦθ 6 βου}. Ἴϑυθο 11 οθηΐγο 46] 1ο- 

θυ]ο, 1 ηπ|0161 40611 ΘΙθταθηθὶ ᾿ηΠ] ταῦ! ρυθβϑθηύαναπο οὐ μηδ ο]βὶ, 6 16. 661116 Θρδϊομθ 

ἔργα οαἱ 1611} 5ἱ ούϑηο δοουπηααῦ, οϑηο ἴῃ ἰδύαθο πϑογούϊοο. 

ἢ πῃ ὑαθ1 Ρ]Ϊ οὐρϑηὶ ἀθβονῦιθϊ 5] ὑγονᾶνα τη010Ὁ Αἱ τϑΡῸ ἀπ Ά 166 Θβθιηρ]ανο αἱ ῥτο- 

᾿θνδζίομθ οδρὶοοϊ πϑύϊοδ, ὁ 481 0Πῃ6. 6] θμιθηΐο ἃ, ἄπο ἡποῖϑὶ; ἴῃ ἀαῤεϊ, ΡἹ] ο]θιπθηθὶ ὁ 

ΘΡΆΠΟ ΡΥΔΗΔΙ, φΡούοηαϊ, ὁ0Π πα0160 αὐδδὶ οθηὐγα]9. νΘβοίθο] 819. Θ00 ΠΠΟΪΘΟ]0 Ρ]ΌΒΒΟ, 6 

ΒΡΌΒΒΙ ΟΓΟΙΊΟΘΟΙΏΪ 8118, ῬΘΡΙουΪθ, ΟρΡΡαΓΘ ΘΡθ 0 ῥοἱϊι Ῥίθ0011, ρΟΠΡΌΠ8Π ο ἰττθρο υτηθηῦθ 
τουῤδηρο τὶ ὁὸπ παοῖθο τοῤοηᾶο, ϑοοθηὐγῖοο, 6 τηοϊύο οο]οναῦο. ὥέρθθ80, μηδ ΠΟΙ ΒΘΙΊΡΥΘ, 
81 νϑᾶάθνϑ Ἰ᾿ᾶῦθα ομδρδ ἸΠύΟΤ ΠΟ 8] πποῖθο ; ἐδ] γοῖα, οομηθ ἀἰδδὶ, {Π ρυοίορίδβϑηιδ γα 
ΡαΟΒΘγ  ]αῦο 6 ἀ᾽ ἀβρϑύθο βομίσμηοβο. 

1 ἀοὺθϊ οἰθπιθηθὶ βονγδθοπάδηθί η61160 ρθη 016, Π6] τ] 0110 46116 οδϑᾶ 6. πο|]ἃ 
ΤΉ 1128. ἈΥΤΟΡΌΡΘΓΟ ρούαθο 6550Γ76 4Ϊ ργϑίθυθηζε ἀθποιηϊηϑθϊ θοτηθ στοβϑὶ Πα οἶδ, πιδ, ἑα ία 
δη0ῃ6 δύνα ζίοηθ 4818, ὁοπϑ  ἀθρδΖίοημθ ΟΠ 6 ἴῃ τηϑβδίπηδ ΠῸΠ ὄννὶ ἀπϑ αἰ θυθηζα αἱ πᾶ- 
ὕαγα ἔνα ἱ Πηΐοοιδὶ ρυϑπαϊ 6 16. ρυδηαὶ Ῥ]ϑιηϑ 9 1116, ρατο ποὶ ἱπ ααθϑύο ὁδβο, ΔΡΌΪΒΠΊΟ 

Ῥδυϊαῦο θβϑριθββδηιθηΐθ αἱ οΡΌ556. Ὀ]ΒΒΠΊΘ6Θ61116. Π6] 56η80 ἀϊ ΤΠππ8, ρϑιοὸ 911 Θ᾽ ϑῃιηθηθὶ 
ἅδ᾽ ποῖ ἀθβοῦιυ! πθ τἰρυοάποοπο τηθρ]]ο ἱ οαραὐθουὶ του ο]ορὶοὶ, 6 ρον ἴὰ σγᾶηᾶθ ΔΡθοη- 

ἄδησε, 46] ργοϊορ! αβπιᾶ ἴῃ ουΐ ΠΘῚ ΒΘΙΏΡΓΘ, πιὰ ΒΡΘ580, 1] πιοῖθο τα ϑοοθηὐτίοο. ΝῸμ 
3 ον! ἀθη ]ββίσηο ΘΓ 1] ΡΥ ϑΠΟΡΙβηη8, ἰῃ ΔΙ Ο πὶ οὐ ρϑηΐ ὁ ἴῃ δ] οιη6 Ῥαρθϊ ἀϊ ἀπὸ βύθθθο οὐβᾷπο, 

6. Ῥἰαὐθοδῦο 46 0016 ογὰ [ὼ 0] ΙΠΠ δὰ 46] Ῥγούορ! βιηδ, βῦθϑβο, πὰ ἀο  ίδπιο οοπβὶθ- 

ΤΡ ΟΠ16 51 ὑγαδία αἱ τὰ Ταὐδο ρϑύο!οβίοο δηθοο, ἴῃ οαἱ 51 ῬόΌββΌπο πιϑηϊοβίανθ πΘρ]Ὶ 

Θθιηθηδὶ 8] απ οδγαύουὶ ἀθρθηθυαῦ γί, ΒΘ ΌΘΠ6 ἴῃ ΡΊΌΒΒ0 81 ροβϑδὰ ρ᾽αἀοαγο ἃ 4089 

ΒΡΘΟΙΘ αἱ θ]ϑιηθηῦ οβ8ὶ δρρδιύθηρθηο. 
, Ἑπῦρο ἱ β᾽ΌΒ5] γϑϑὶ 6 Ὁ ΠῸΠ6 Π6] [1π|0 (16110 αἰ πηδ Ζίοη δυθου οβθ ὈΕΙ ΠΟΙρα]]1 5ἱ νθ- 

ι ἄθνϑῃο 5Ρ6580 ὁ αϑὶ Ποῖ ο 46116. 6611116 ρὶι ρυαηαϊ τηοποπποίθαθθ οοἱ οαγαίουϊ 
Ρ᾽ὰ νοἱϊέθ ἀθβουιϊ. Εββθ πΠ0] Ἰὰπ|6 46110 ἃγίθυϊθ ὁ ἀ61186 συόοββθθ γ9π9 γϑρργθβθηανθηο 

1] βδπριιθ ἴῃ οἱ ΡΟΟ]αΖίομθ, 1] ἀπ8}6 ΟΟΙἰθροπᾶθνα, οπύγο ΡῚΪ οΥὔρϑηὶ 8118. ὁοπηροβί ζίοηθ 
ΘΠ] .]αρο ὑτοναύα, πϑὶ ργθραγαῦὶ ἔα 1 ὁ0η ϑαηριθ ρϑυϊουΐοο. 

Αυθδύο οδβο ὃ πούθνοϊθ βούδο γαιΐ δϑρουῦθί. Τὐ πθιηΐα ρτᾶνθ, [ὰ ἀϊαὐοϑὶ ϑιποργδρίοθ, 
ἴὰ, βύθαϊοβί αἱ νὰγὶ ουρϑηΐ, 1ὼ βἰ ἀθ"οϑὶ 49] ἔθραθο δου βροπᾶοπο 8] γθροῦῦο ογάϊπδυῖο 
4110 ἈΠΘΙΏ1Θ τηοία]1; ροτὸ αὔαθίο ἀΐνονθα ἀδὶ οδβὶ ογαϊπανὶ ἔὰ 1᾿ ΑἸ οτδχίομθ 6] τη1- 

0110 46116. οββδ ἴῃ ουἱϊ Ια ρᾶγίθ ογϊἐγοροθύϊοα γα βοαλθδ, ααδϑὶ ἱποὶσηϊΠοδηΐο, 6 ἴα θοθ 
ΐ Ῥύθνδῖθνα δββοϊαὐδιηθηΐθ 8. ργθϑθηζδι ἅ6110 ρ]αβηη866 1116. 

᾿ ΘΙΠΡΌΪΑΓΘ ἔα 1] τϑρουῦο 46116 β]ιϊδηο]6 ᾿ἰη α ίοἶιο ἃἀἀοπηίπ8}}1 6. 46118, ροῖρα 5ρ16- 

Ὠΐοδ ὁοϑὶ ΔΡῬοη ἀδηὐθιηθηΐθ, βοργϑϑι θο χψαθϑί᾽ αἰδίπηα, ἄθπβα 4 ρυϑηαϊ Ρ]αϑιηδοθ 1116, 
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ὑδηΐο ἀδι 5ΘΠ Ὁ 1Π6. ΘΒ] δ νδιῃθηῦθ οοδυιαϊ να, θα ΘΡΆμΟ Ὀἢὶ ἄθηθθ 6 ΠΙΘΡ]ΪΟ ΘΟη86- 
γαῦθ ἸῃὔουΠΟ 8110 ΡΊΌΒΒΘ ὑγαθθ 0016. 6 8] τηθαϊ γᾷβὶ ἃυύθυϊοβὶ. Γανϑοθ ἴα ργοδαχίοπο αἱ 
ΤΠ ΟΕ Ῥΐσ6011 πθὶ ΠῸΠ|6011 ἅ6118. τσ 6 ἅ6116 σ᾽ ϊαπᾶο]ο Πα 1 6Π 6 ορᾶ βοῦῦϑα, 6 πο 

Ἱ 51 νϑάθνδῃμο πὸ ἤριγο οδρ] οἰ πούϊομθ, πὸ ἱ οθητὶ ΘΘΓΠΉΪΠ8]1. 

Νὸ πιθηὸ ρϑυϊοοϊατο ἔπ 1᾿ ΔΙ θα ζίοπθ 46] ἔθραῦο, ἴπ δίοιηθ ραυρῦϊ οοὐδηξο ἰπύθηϑδ, 

4.816 51 γϑᾶθ πὶ ρὴϊι 410] ρυϑᾷϊ ἀϊ ᾿ϑασθηηΐα ἀἰβιιθα, 6 ἐαέύα, ΠΗ] Γᾶ Ζίομθ βθηιγανα 
ῬδΡθγΘ ἀδΡ1}1 βραζὶ ἱπύθυ] θα]. ὁ ἀ8] οοπηθίξί νο Ῥϑυ ΘΠ] Θ01816. 1, δου  χίω Ἰορσθγα 

ἔα ἴῃ ταρροῦῦο τηο]ῦο ργΟθΔΡΙΠπθπΐθ 601] Ἰπύθπθο οααυιῸ σαβίτοτθηίθγίοο, ἃ Ομ ἔΌΓΒ6 
ορὶ ἀοναίο ρυΙ πο ρα! πηθηύθ 1ο βίαῦο ργοϊοηἀδηηθηΐῦθ ἃπθιηΐοο 4611 ΤΠ ἔθυτηο, τηδ ὃ ἱπηροβ8- 

5106. αἷνο βούδο 1᾿᾿Ἰπῆπιθησδ, αἰ απ8]6 οδϑιιβδ, 186 σ ϑπᾶο16 πο ομ ἀἀ ἀουη πα], [αὶ τλ1]Ζαι, 

11 ἔδραῦο 6 11 πιῖ40110 ἅ6116. οββᾶ, δ θίαπο ρτοάοὐῦδο ἀπ οοβὶ ουϑηᾶθ 6 απδϑὶ ϑβοϊαδῖνα 

ααϑηθι ἃ, ΑἹ Ὀ]αΒη δ 661π]16. 1.6. αὰ8}}1, ῬΘπο ὃ βοαῦθθ, ΘΟ ΠΒΘΡΘΙΌΠΟ ἱ ἰοτῸ οδΡδύνουὶ ΘΠΟΠΘ 

Π6118. ΟἰΤΟΟ] Ζίομθ σΘΠΘΡα]6, 6 5] ρούθγαμο ἀϊπιοϑίγαρθ πὶ ρυθραγαθὶ! ἀϊ βϑῆριθ ἐαυδὶ 

811 γίνγο ὁ 580] οϑήδνθγθ. Ν8 δᾶ οπὔα ἀϊ ὑαῃΐο ϑοοιπιι]ο πΠ6Ρ]] οὐραπὶ δάδομηπ]1, 6 

84 οηὐα 61 οαΓαύνογο αβϑιιηῦο 8] πη 0110 46116 οϑϑᾶ, ποη π6 ὃ ἀουϊναῦα ἀηδ ἸΘαοθιηΐδ. 

ΒΙσΘοσιΘ. δα ] ΟἹ} ΟΥΡΘΗΙ θυ] ροβϑθοθοπο ἃποΠ 6. που] πιθηΐθ (6110 Ρ]ΒΠη8661- 

119, Ῥοῦγθθ6 θυ πηδυϑὶ ο.6 1᾿ ΔΟΘαΠη]0 αὶ 6856. ἔοβϑθ ἀονιιδο ρυϊποῖραϊπηθηΐθ δ πηϑ 
ΒΟΥΤΘΡΓΟΔΕΖΙΟΠΘ 51] ροβύο, ὑβηύο ῥ᾽λ 006 Π6] Οἴτθ0]0 Θύθ 0 Τ816, 6 ΠΟῚ ΒΡΡΑΙΘ νΘΙ1Ὸ- 

ΒΙΠ116. ΟἿ16. ἄδι 6580 βῖθῃο ϑύαῦθ ἀθροβίὑαὐῦθ ποὶ γι ογρϑηΐ. 

Ῥαὸ 5ΘΠΙ ΤΆΤ ΒΙΠΡΌΪΆΡΟ {1 ἔαυθο 6Π.6 ΒΘΌ 66 1] τη! 0110 ρυθβοθηύαββθθ ἀπᾶ πούθυοὶθ 

αυδηθ ἃ αϊ Ῥ]ΔΒΠ 8 6611116, οοδὶ ἀδι Θββθῦπθ απ] Θβο  αβ γαπηθηύθ οοβύϊαϊδο, ρατθ 1] 

ΒΔΏΡΘ ΠΟῚ ὯΘ ἴο586 βου θ 00, πηὰ 51] ἄθυϑ σοῃβί θυ υ 8 Ο86. 16. Ὀ] ΒΠΊ86611]6. ΠῸΠ 

Β0Π0 ἀοίαϊθ αἱ οοηὐγαθυ 10 6 6η6. ΘΡΆ ΠΟ ἔγϑιημηϊθύθ δα ἀπὸ ογϑπᾶθ ααϑηὐ δὰ αἱ 5]1ο- 

Ῥυ]1 τοβϑὶ οῃ6 ἀδναπο 8] τη] 0110 τὰ οαλαύθουθ βροσαθαιηθηῦθ θιμουταρίοο. ΒῚ ἄονγθρὈθ 

ῬΑ ἴῃ. ἀποδύο οαδὸ ΟἹ πᾶ ῬϑΘαΔοΙθαοθηΐα, ρογομπὸ ρο ϑηο]6. 1! 16 Π6., ΠλΠ]1Ζᾶ 6 

ΤΉ] 0110 ΘΥᾶπο ἴῃ ὑαπύα αὐὐϊν! δὰ, αἱ ργοδαχίομθ, βθηῆσα οι 6 [Ό55610 ροπούγαἐί μ6] 5Β8ῃηΡῚΘ 
ἱ τἰβρϑύθινι ϑθπιθηθι. 

Ταυῤίανία, 56. ὃ νϑὸ ὁἢ8 11 τηϊ40110 ὁγὰ ἀ᾽ ἀβροῦζο 1ἰπΐοϊ4θ, 6 ομ6 ρ]] δ θιῃθηθὶ 6110 

1ο οοβυϊαϊναπμο ϑρϑηο Ῥιονθηϊθηιθηΐθ (6116 Ρ]ϑπ δ 6116, ἴῃ γϑα! δ, Θ550. Θ δι, ΘΟΠῚΘ 5] 

ὃ ἀθίδο, ἴῃ ρυδη ραγίθ οοβθϊαϊο δ ἀπᾶ ἱΠΠ]ὑτδσίομθ ϑμογγαρίοα 46] ὑθϑβαΐο ῬΓΘΘβΙ- 

βύθηὐθ, 6 ἄδι ρΡ060 ρϑρθπο μηδ, 11 απ1816 ἴῃ ραρίθ ὀοπδίανα αἱ βοαγϑὶ βταρρὶ αἱ ουϊίγο- 
Ὀ]αβυϊ 6 αἱ Ἰϑαοοοίδὶ ρο!ππογῆ, ὁ ἢ] σοβϑύο ϑυαὰὶ δαύδο ἕαύδο αἱ ρ]αβιμδοθ!]α]6. Νοὶ ῬΥΘΡΘ δὶ 
αἱ βϑηριθ ἰαθθὶ ἴῃ νἱΐα, βρίοοανα 1] ἑαίο 6118. ργϑνδίθηζα ἀθὶ Πηίοοιθϊ τα 511 ϑἰθιηθῃῦὶ 
Ἰποο]ουΐ, πηϑι ααθϑῦϊ ποὸπ Βαροιανδμο [ἃ πιθάϊα πορηα16. ΕὙδ ἱ ρίοοο]] ΠΗΐΟοΙ ἱ, νἱ θᾶ 
Δ ]0116. 6611] τηοποπαοϊθαύα ρἱϊ ουᾶπᾶθ ἃ ργοθορ!αβίηδ θα ΒΟ ῆ]ο, 6 4α8]Ο6Π6. αἰύγα ἴῃ 

ὁ] 1᾿ Δ οπάδησα ἀ0] ργούορίδθηια ἰὼ γοπᾶάθνα ρἰϊι οι! Ρ] δ πΐθ 8116 ρ]βπηδοθ 16 εἰ το- 

γῦθ ΠΘΡῚΪ οὐρϑηὶ οπιδιοροθίϊοὶ. Οπᾶθ, ἴῃ ΘΟποΙ αδίομθ, ΠΠ| ὁᾶθο ρούγθ 6 ἀθῆμίτϑὶ Θομηθ 
ἀη8 μϑοιοϊθιοοηυῖα ρίαϑηιασοί ζμΐαγ 6, ο ΘΠΟΠΘ. Θοπιθ ἀπ ζὐηοηιαίοϑὶ ρίαβηναοοίζμϊανο, 1] 
40.816. αἹ ίτηο ὑθυτηΐπθ οἱ ρουύθυθ 6. δά ἰἀθηὐἤοαγθ 6] δἰ θιηθηθὶ Ρῥ]Δβτηδοϑ Πα]αυ]. 6116 
Β᾽πδπάο!ο Ππἰαὐίοῖθ. ὁ ἀθὶ [ὉΠΠ|0011 ΜΙρΙρ δαὶ 46118. ταϊ]σα, οοα 486}}1 ὑγοναῦϊ η6] 
ἕδρανο 6 πη] τηΐᾷο!ο. 

Οονύο ὃ 610 βούψο Τ᾿ χίοπθ αἱ ὧἂπ ἃρθπίθ βοοποβοίαῦο, 51 ΘΌ06 ἴὰ βουγαργοδαχζίομθ 
ΑἹ οἸθηηθηθ! 5ίπη!}1} 8116. Ρ]ΔΒΙΠΒΟΘΙΠ 16 δἰα Π6] οοπποίθίνο γϑυϊοοϊαίο ἀ6611 οΥβϑηὶ ϑπιᾶ- 
Ἰοροοίϊοϊ, οἰϑ' π61 οοππούϊνο ἢΡΡΊΠᾶρο 46] ἔθραῦο. 56. ἱπ ααοβίο 511 οἸθιηθηθ, ΘΟΠ16 ὃ 
ῬΡΟΡΆΒΙ]1Ο, 5] ῬΡΟδαΒΒΟΡῸ 51] ροβύο, οἷὸ βίδιθθ θθ ἃ βἰρηίβοανθ 1᾿1Δϑηνι θὰ 4611 ῬΙβιηδ- 
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6611116 ααϑίππαιθ 5ἰα αὶ βουσθηῦθ 46118 Ιοτὸ ργοδαζίομθ. [ῃ οδβὶ ἴῃ οὐ 1] πι140110 ἅ6116 

οϑδδι ραγὑθοίραββθ ρἷϊι ᾿Ἰηδθηδδιηθηῦθ ἃ] ρΓΌΟΘ580, π0118, νἰϑῦδ αἱ ΒΡ ῬΟΥΓΘ 619 ροβϑδ 80} 8 

Ῥτοάυνϑὶ ἀπ νϑρῶ ᾿Θαθοηΐδι Ρ]ΔΒΙΠΘΟΘΙ]]ΑΓΘ. 

ΤΙ οαθὸ ομθ δρρίδιηο ἀθβουυνο οὐθάϊθπιο δἰ ππῖοο π 6118 Ἰου ογαύανα πιϑάϊοδ, 9 8ἃ]- 

Ιατρα 16. ποβῦγθ ΘΟπΟΒΟΘΏ ΖΘ ἴῃ ΟΥ̓ απ 41} πηρογίϑηζϑ, 6116 ῬΟββ0ΠῸ ἈΒΘΊΠΠΘΡΘ 16 ΡΙΆΒΠη8- 

6611116 ἴπ οδϑὶ ρϑίοϊορίοὶ. θυῦο σἰτηϑπθ Ῥγοϊοηἀδτηθηῦθ οβοῦγα, ἤη᾿οτ ἃ 18. οδτιβδ, ὑδηΐο 

Ῥἧλ οἷ6. δἱ ἄδππο αἱὑγὶ οδδὶ, ἴθ οαἱ 49110 ἰγυτθαχίοηϊ ᾿θπύθ Ῥγον θη θη] βἰσαγαηηθηΐθ 48]- 

Τ᾿ αρραγαῖο ἀϊρϑυθηῦθ, βυϊπιοϊᾶπο αἱ ρυθίθγθησε ᾽ὰ Ῥγοδαζίομθ ἀθὶ ρίθ0011 1] ηΐοοῖθϊ, θὰ 

ΔΙὐτὶ, ἴῃ οαΐ, ἴπνθοθ, ὃ βὐϊπιοϊαὔα ἰὼ ργοάιζίομθ αἱ 66111]6 οοππούϊινο ῬγΌΡΓ ΙΔ πηθη 6 

ἀϑίδθ, θοῖηθ ἴῃ τπ 6880 ἄδ π|Θὸ Ῥὰγ6 ϑὑπαϊαθο απθϑῦο ἃ Ππο, ἴῃ οἱ ἴῃ βοριῖθο δα πηϑ 

οοργοβύθδὶ ϑηύίοα ὁ0 ὨΘΟΡΟΒΙ ΒΌΡΘΡἢΟ1816. 46118, πιποοβδ, 4611 1160 6 49] Οἴθοο, 9006 οτῖ- 

βἷπθ ὰπ ἱπργοβθθιηθηΐο αἱ ὑπαύξο 16 βῃΐδπα016 τηϑβϑπίθγϊομθ, 4611 πη1]Ζα 6 49] δραῦο, 

60 ῬΓοάαζίομθ αἰ ὑπ ὙΘΙῸ ΒΘΔΙΌΟΙΠδ, Τ]ΔΡΠΟΟΘΙ] ΓΘ, 6. 000 πιθύδβῦθθί 8] ΓΘΠΘ Ῥ6} γἱϑ 

βδηρτίρηθ. ΝΟ] τηϊᾷ0110 461160 οὐδ ποη ψὶ θγῶ 8] απϑ, ΔΙ ΘΓ ΖΙΟΙΠΘ. 

1 ἰγτθ οτάϊηϊ ἀϊ οἱθιηθηΐὶ, οἱοὸ 1 ΠΟ ΟἿ] ΡΊΟ0011, 16. στδπαϊ ρ] αβιηϑ061119, ο υἰβρϑὺ- 

ἀἰναπιθηίθ 1 Ππΐοοϊ οἱ ρυδηᾶϊ, 6 16. 66111186 οοηπούξινθ, ροββϑοηο, ἀππααθ, 4876 πϑὶ πῃ Θθ51 1 

οὐρϑηΐ, 6. 60Π ἈΡΡΆΓΘΗΖΘ ΤΠΒΟΓΟΒΟΟΡΙΘΙΘ τηο]ζο Β1Π11]1, ὑγ0 αἴ θ᾽ 86 ΠθορτοἀυΖίοηΐ, τίβροι- 

ἀθηθὶ αἱ ἴοτο ἀΐνϑυβὶ ὑυἱρὶ ἐοπαἀδηηθηύα!!. Οβοῦγα ἴῃ Ορηΐ οδδὸ Π6 ὃ [ἃ ΘΖίοορδ, πηϑι ΠΟΙ 

ῬΟΙ αἀπθϑῦο ὃ ΠΊΘΠῸ ἄθρηο 4᾽ αὐδθηζίομθ 61 1] οἰ Τπΐοο 1᾿απαἀδτηθηΐο 46116 Ὁγ6 ἔοσπηθ ϑπ- 

ἀούνθ αἱ δἰ θγϑΖίομθ. 

Α οοΙηρ!θύανο 16 π|10 ΤΙΟΘΡΟΝΘ ΘΌΌΙ ΟΟΟαΒΙΟΠ6. Οἱ ΘΒΘΠΉΠΔΓΘ, Θ0Π16 οἷὰ παππο ἔδύΐο 

ἰαηὺ αὐτὶ δαθουῦΐ, νϑὺῖ οΥΘΠΌΪ]ΟΠΙΪ ΒρΘοΙῆοὶ, 6 ΔΙ] οὶ αἱ πϑοϊου πδζίομθ ὁ6]1 1816. ΡῸΡ 

ΠῸΠ ἴαγθ 46116 ᾿π0}}] τἱρϑυϊχίομῖ, τὴ] Ππηϊδο δα ΘΟΟΘΠΠΒΓΘ 8 πῇ ὁ880. αἱ 05] ρου]ϑοθδ 

Ἃ6] Ῥα6, ἴῃ οαἱ 1 ποάϊ ἐπθθ Δ Ρ 1 ἃπόοτα ἔγοϑοῦ ϑύᾶπο ονἹἀθηὐθιηθηῦθ οοϑυϊθαϊϊ ἀδ 

661116 οοηπούνινθ, ἴῃ ρυδη ρδῦῦθ ϑηοοσα θ6Πη6 Θοπμβουγϑῦθ, Θ0Π Ὁ β5θηζδ, 66111]6 σ᾽ σϑηίὶ, 

6 ἑαϊίο ἱπύογπο 11 ποᾶπϊ]ο ογϑ οἰγοοπδίο ὅδ τη Δ ΘΓ αὶ αἱ συ η 4] Ρ] βηη661116. Οὐ- 

ἀπ ργθραγϑθὶ οϑορυλθ 44] Τούδ. Κρυ θυ Π6] τὴϊο ἸΔθοΓαὔουϊο, Βοριᾶ ἀπ ὁ880 αἱ 581- 

οοτηδ Ῥἰριηθηύαῦο 46118, Ρ6116, 6 βορα ἀπ οϑϑὶ 41 ϑρι θ]]οῖηδ, τἀπὸ 46118. Ρ6116 46] ρθηθ 

6 Τ᾿ αἰῦγο ἅ6118. Ρ6116 46] πᾶ80, αϊτηοβύγαναπο ἰηὔου πο δ΄ οαμη}}} αἱ 6611116 58 Οομηδύοβθ 

16] Ῥυΐπιο 80, 6 ἰπθοῦ πο 8611 Ζα ἢ ορὶ 6111} πΠ6611 Δ] ἐγ} ἀπ οαδὶ, ἀπὸ συ Παρρο ὁ ὑπ 

ϑοσαχηα]ο Ἀ  ββίπηο αἱ Ῥ]βηηθο 1116. οἱονδηῖ, Ὀθη οοπδουναῦθ, ϑυἹἀθηθθιηθηΐθ ΤΆρΡτο- 

βοηύδην [ἃ τϑϑζίοπθ 46] οοηπϑύψνο ᾿πύορ πο 8110 βυ]αρΡο 46] ὑπτηοῦθ. ΝΘ] οα80 4] ορί- 

φϑοιηδ 46] π880, 51 βοοῦρϑνῶ 6118 Ρ61160. ἀπ] 6. ποᾶο [Ἰηΐαθϊοο ᾿πύουπο 8118 βθΖίοηΘ 

4] ἀπ Ρίοοοϊδ, ἃυύθυϊα. Ἐϊβθοὸ δγὰ οοβύϊαϊδο ἄδ ἀπ οαχηι]ο αἱ ΠΠπ|ο οἷ], Ἰηὔοῦ μο ἃ] α8]9 

51 γόνα ὑπδ ἰαῦρα Ζοπδ αἱ ργοάαζιοπθ αἱ Ρ]ϑπ 8 6 11116, σΥΘ ΠῚ 6 οἱονδηὶ, ΘΡΘ550 8 

ἀπθ. ππο]θὶ, 6 Ὀ6Π6. ΘΟ]ΟΡ 1] ΘΠ0 6. 600118, Θιηθϑύοβϑ! ]η8.-Θοβῖηδ,. 



[ὩΣ τ [τ Ω ᾿ ϑΌ1.Α ῬΕΟΘΌΖΙΟΝΕῈ ΟΕ ΤΣ ΑΒΕ ΝΈΙΙ, ἸΝΕΙΑΜΜΑΖΙΟΝΕ, Ἐ6Ο. 

ΒΙΑΞΡΌΝΤΟ 

ΤῬϑνιηϊπαύδ, οοϑὶ ἰδ ἀθβουϊσίοπθ ἀθὶ ἔδυ] οὁἢ6. θοπὸ δηᾶαΐο γϑοοορ] θη ο, ὑγονο οΥἃ 

ΟρΡΡογύαπο αἱ υἹδσθι 6 }}1 6 ΑἹ ἀἰϊδβοαύθυπμθ 11 βρηϊῆοδίο. 

ἴῃ δαύοϊ οἹ1 Θβρϑυϊ τη θη}] 51.110 πῆ η) 8 ΖΙοη 6] ἔθρδῦο, βἰδ ἃ ὑΐρο πθουούϊοο βἷβϑ ἃ 

ὀἶρο ἰηὐουβυϊζία]θ, ἕὰ πιοὶύο ομΐαρα ἴὰ ραυίθ ὁπ6 βρϑύῦθα Δρ]] Θ᾽θιπμθπθ 46] ὑθβϑαῦο οοη- 

πούξινο. Γη Ὁ1, Π6116 ΘρΑ δ] πϑογούϊομθ ἀδ ἰῃϊθχίοηϊ ραυ θη τηαύοβθ αἱ ππιοϊθο-ργούοί αἱ 

αἱ νανῖα ργονϑθῃίθηζε, ρϑββαῦο 11 ρυΐπιο ρϑυϊοᾶο αἰ ρϑπθύμαζίοπθ Π6118 ῬΔΓΪ οΟπΟΓΆ]] 
46110 ἃγθ9 πϑογούϊομθ αἱ ἰϑαθοοῖθὶ ρο πο αὐδναύθνι βἰπο ἅ8116 ρυΐπιθ οὐ 48] ᾿αυϊάο 

Ἰηϊθυξαθο, 5 δηάδροπο ἔοστιηθπᾶο 4118. ρου ἰουῖα 6119 ἃγθθ βύθϑϑθ, ἅδρ]1 οἱθιιθαθ 46] 

Θοπηθύξινο 46116. 66 11π|6 οἱθρϑηύ ὁοη ῬΓΟΙ ΘΓ ΖΙΟΠΙ ΠΟ] Δ ΦΌΡοπᾶθϑηθ οἢθ ἀνθνᾷηο 

ον θη οπιθηΐθ Τ᾿ αὐἤοῖο αἱ βϑαιθδύνανθ 6 αἱ ἀϊσογῖνθ ἴὰ βοβύδησε πιουΐᾶ. ἢ ἱπίου πο ἃ] 

ΘΟΙΏΡ]Θ580. 61} ἀῦθᾶ; πϑοιούϊοα 6 461186 υἰβρθύῦθγθ οϑ ]α]9 οἱρϑηίὶ, οὁἢ6. δἰ δηάανα ἴου- 

Ἰηϑ ηὯο0 τη Ζοηδ ἰαῦθα (ΔἸ πθο οΓπϑζίομθ αἱ οοπηθύξινο, μοι οαυοοίπθϑὶ (6116 ἰῃρτοβ- 

ϑϑῦθ 6611116 ΓΒ] ΌΥΤη] ρτθθβιβῦθηθι, Θ 18 σοπὰ οοπποῦψινα ῃθοϊουτηδύα, νϑηΐνᾷ Ρυ10 

᾿πη] ραῦα οἱ ὁ πιθμὸ ΘΟ οπἀδηξθιηθηΐθ αἱ ᾿ϑιθοο οἱ ΡΟ] ΠΟΤ ὈΘη οοπδουναθὶ 6 [δ ς1]- 

τηθηΐθ ΤΙ ΘΟ ΠΟ ΒΟ 11 ἀδὶ ρ 8 Π1]}1 ΘΟΒΙΠΟΗ͂ΙΙ 46] Ιοτὸ ρῥγοίορίδβιηα (ΕἾδ. 1, ΠῚ. Αποῆθ πρὶ 

ῬΘΙΙΟΔῚ ρἱϊ ἀνϑηζαῦ! 61} 1 δ πηζίομθ 1 Ἰθαθοοῖ ἱ ΡΟ] ποτ ἢ Εἰ πηΒ 50] Π6] Θοππούξνο 
Πϑοϊογηδῦο σοηβοναγϑηο ἱ ἴογρο οαγϑύθθυι, 6 ποὴ ρδυ θοίρανδηο δϑδδθο 8118. ου πϑζίοπθ 

46] οοπηθύξίνο. Εἰθδὶ βόπὸ ἴουβθ ἀθβῦϊηδθ! ἃ] ὑγαθροῦῦο ἀϊ ργοάοὐ! οἢ6 ἀθυίναπο 48] 

Ιθηῦο ἀββουἰτηθηύο 46118,. βοδύδηζα πϑογούϊοδ, ρϑυΡὺ ϑβϑὶ 5] ρυθβοηῦθπο ΒΘΙΏΡΓΘ ὈΘΠ 60η- 

βΒουγαῦ! ὁ 5θηΖϑι ὨΠθβϑίιηδ, ΠΟ] 0Π6. Π6] ἰοῦῸ ργούορ  ϑηηδ. Εἰβδὶ Τουτηθπο ἀπ᾿ 1 Η] τ ἃ σίομθ 

Βθοοηᾶδρῖα οἷι6. Θοθοιηρᾶρηδ ἰἴὰ ΠΘΟΪΟΓΙΠ δ Ζίομθ 46] οοππρύλινο. Θαθϑύα ὑαύξανία, ΘΟ Π16 

51 ὃ ἀθύίο, ὃ ορϑιὰ ϑβοϊιδίνα ἀθὶ Πργοθ]αβυι. Αἀ ἀπ ρουῖοάο ναυῖο 4611 ἸπΠΠϑιηπηδζίομο, 

ὉΠΟῊΘ 5010 ἄορο 6-8 ρἱονηΐ, θὰ ἄδίο ἀϊ γϑᾶθγϑ ὑγτἃ ρ]] θ᾽ θϑιηθηθὶ ρυορυῖ 46] οοππθύϊνο, 

9. Ῥ᾽ὰ ρυθοϊβδιηθηΐθ ἃ ααθϑῦο 6 11 1 ροΐο ὑθθϑαῦο ϑραύϊοο, ἄθὶ ρίθοοἹ οαπηα]} ἀϊ 

ῬΙδβηιδ 6 1116, οἢ 6 5] ὑγοναναπο πόθο ἔγα [8 50 019 αἱ 6611.]6 Θρβθϊοθ ἰπύουπο δἱ τἰβροῦ- 

ὑὐνὶ οδρΙΠΠατΊ. 

Τὴ ΟΘΡΟΪ οδδὶ 51 τἱργοάποθ 1] ὀΐρο αἱ ἀπδ οἰΓοϑὶ ϑιπουτδροδ, ἰη θυ] θα ]α 6 ὁοη ἴον- 
τηϑζίοπθ ΔΡθοπάδηίθ αἱ ρἱρυηθηΐο οιηδύϊοο (ἘῚρ. 1Π}), ἰάθη θα, ρ61 ἀβρϑῦϊο ἃ. 6118 οΠ6 
51 Ῥυθβθηΐα βροηὐαπθδηιθηῦθ Π6]]᾿ Όπ.0, ΘοΙη6 ποὶ οϑϑὶ 4] ἀϊασθίθ Ὀγοησίπο. Οἷὸ ἀϊροπάθ 
ἋΔ1]᾿ αιχίοπθ ἀἰβίυαὐύγιοθ οι 11 πποῖθο ργούοϊἀθ Ἰηϊούϊαῦο θβοροῖδα βὰὶ βΊΟθᾺ]}] 46] σδηρτθ 
Θυϑηϊαδπηθηῦο οὐλαγαβαῦι. Οτθϑῦϊ ΠπΟΙΟ ΠΟ. 6 ὙΘΗΡΌΠΟ ἈΒΒΟΡΌΙΙ 4ἃ οἰθιηθηθὶ ἱποο]ουὶ 

ΘΗΪΡῸ 1 (0811 1 ΡΊΟΡΌ] ΤΟΒϑὶ ΟΡ Πἀοπδπο Ἰ᾿ Θπιορ]ο πα, 6 απθϑῦδ δὶ ὑγαβίογπια Ρ6Ι 
ΤηΘ Δ θΟ]5πι0 ΟΘΙ] 18 ἴῃ ΡΘΤΆΠᾺ]Π ἢπΊββι πη αἱ Ρἰθιηθηΐο (γ9α] ΒῸΔ, 1. ο., ρ8ρ. 15 αἱ 
απιθϑῦο ἰανοτο). 

ΑΒΔΙΟΡΪ τἰβαϊδαῦ δὶ ΘΌΡθρο 4816 οδαβυϊοα Ζίοη 6011 ᾶρὸ ἱποδηοβοθηΐθ. 

16. Θβρθυίθηζθ ἔδυῦθ 90118 Ἰϑραύανγα 461] ἀοίδο οοϊθάοοο ἤϑῆπο οοπίογτηδθο 1᾿ δη θο 
ΤΘΡΟΡΟ 49118. οἰγγοϑὶ ὈΠΠΘΓΘ ᾿ρουύτοῆοα, ἃπμῸΠ6. ἀαδηᾶο 51] ρούθνα θβϑοϊαἄθυθ δββοϊαὐα- 

ὅβπιν Π|. Τομ. 11]. 
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τηθηΐθ ορηΐ ἰηΐοζίοπθ. Ηδηπο ρ16 αἰπηοβύσαθο οἷθ ἴὰ πϑοξου πιδζίομθ ἀϑὶ οϑη8]1001}1 Θρᾶ- 

οὶ ῥγονίθπθ οβδυυνϑηηθηύθ 481 οδπ811601] ρτθοβϑιδῦθηνι, 6 ποη 8118. ργϑϑαηῦδ σοηγο᾽- 

ϑίοηθ 46110 661116 ϑρβῦϊομθ ἴῃ ϑρί 1 ὀδπ ΠΘο]υῚ (ΠῚ 5. 1). Ηδηπο 1πο] 006, ἔγϑ δἰ ῥτο, 

ἀϊχηοσίγαϊο ο6 18. πθοίουτηδζίομθ 46] οοηπούννο ΠΡΥΊΠαΓΘ Ῥγον οπ6 οἰουθ ναταθηΐα ἀ8110 

6611π16 οοπηούννο ρυθοβιϑυθηθι, 6 Οἢ.6 8010 δ ᾧἂπ οογύο ρουϊοάο 6118 ἰῃἢδιητηδΖίοπθ 

Ἰ οοΙηρϑίοπο 8] ὁαη6. Ρ]βτηθ 66 11.10, οἱλ ραΡ ἰοοἸαγτηθηῦο ἃ] οοπῆηθ ὑγρὰ 1] σοππούθνο πθο- 

ουτηαύο ὁ 1] τἰβροῦινο Ἰορ]ο ϑραύϊοο, οοβὶ θοσηθ ἀαϑ]ουπϑ, αἹ 0556 5] ὑγονῶ ῬΌΓΘ ἸηὕΟΣ ΠΟ 

δὶ σα ΡῚ ΠΑ ἔτα 19 βθυῖθ 0110. 6611ὰ]6 ϑραύϊοιιο. Γ᾿ Ἰπβϑιητηδχίοηθ ὃ ἀοδουπηϊπαῦδ, ἀα ρτο- 

Ι ρῬυϊοιὰ ἰγυϊ απο 4611, 0116, 6116 51 τηϑηϊθδύαδπο αἰγούθαμηθηῦθ 50} ΘΙ θμιθηῦο Θρ [611819 ἀοὶ 

ΘΘΏΒ]16011, 6. 51] οοπηθύψ γοὸ ρΘΡΙΘΔΠΔ]10018 6, Ὁποῃ 6. ἱπα!ροη θη θηιθηΐθ 4816 ἃγθο αἱ 

᾿ πΘΟΡΌΒὶ οπ6 Ῥιόονοοδ πὶ ἰοθὶ θρδύϊοὶ 1ὰ βίδϑὶι 4611. Ὁ1Π6. 

; ΘἿΙ οβρουίπηθηθί 5011ἃ. Ῥγοάυιζίομθ 6 5.118 οὐρϑηίσζαΖίοηθ ἀϑὶ οοτΡῚ ΠΡΟΓΪ Π6118 οῦ- 

νἱδὰ οἀδοιηΐπαο, οἴω Ο6. οϑϑὶ ϑάθυσθουο 8118 5ίθγοθδ Ἰηὐθϑθηδ]6, βῖϑ, Θ Π]ΘΡ110 ΘΠΟΟΙ, 

' ο΄. ϑιἀοΥΊΒθ6ΓῸ 811 ̓ οπιοπῦο, αἰ πη ΟΒΟΓΔΙΌΠΟ Π6] τηοᾶο μἱὴ ὑΐρίοθο ἃ ραγύθ ὁΠ6. ργρϑπᾶθ 1] 

: οοηποῦθνο ρῥγοοϑιϑύθαθθ, ἱ οαἱ Θ᾽ θη θη ] 8ΟΟΡΘΒΘΟΠΟ Αἱ τηϑ888, θη ΡΆΠῸ ἴῃ ΡΓΟ] ΘΓ ΖίΟηΟ 

οδνϊοοϊποίϊοα, 6. ΡΓΌΟΓΘΒ ΠΟ ἄ6116. 66111]6 τούοπαθ ἃ σ᾽ΌΒ550 πιο]60. γΘΒοί 0186, 6 8. 50 {110 

ἱ Ῥγοίορίδβθπιδ, ϑροηρίοβο, ἀούαθο αἱ τηουϊπηθηῦο 6 αἱ αἰύα οαρϑοϊ ὰ ἰαροοϊξανια (ΒῚρ;. ν). 

᾿ 1 ΘΟΡΡΟ ϑυγδηϊθῦο ὃ οοπηρθηθύγαῦο βαθὶύο ἀδ Ἰθπσοοοῦυ! ΡΟ] ΠΠΟΡΗ͂ 0Π6 51] ἀἸβθυθρθπο, 

, 6 Ῥοὶ νϑηρόπο ἔδροοίναι! 8114 ἴογο νοὶϊύᾶ (δὶ ρὲϊ ρούθῃην βίον ϑ᾽θτηθηῦ! οοππθύθινί. 

ῬΊΠΟ δᾶ ὰη οογῦο ρϑυϊοᾶο 461} ᾿πῆδιηηπηηθζίοηθ, ὁΠ6 ραὸ ναγίαθθ ἄθ αὐϑύϊγο ἃ οἰπαὰθ 

σἱογτηΐ, πο ἃ 8-10, βθοοπμᾶο ἱ σδβὶ, πῸὸπ ΔΡΡΘΡΊΒοοηΟ 16 Ρ] ΘΒ 8 0611016, 16. 481 ὁ 150- 

Ἰαῦθ ὁ δα ϑοοιμηι}} ΒρΘοϊδ! πηθηΐθ πύου πο ἃ] να 8] ΒΒ ΠΡ ΡΠ 51 ὑρονϑπο Π6116 ραν Ρἢὶ 

ΡΘΕ  ουΊο6, οἷοὸ 81 ἀϊπύοι πο 46118, Ζοηϑ θοππηθύϊνα, ἤργοβα ὁΠ6 ᾿ἱποϑρβϑαα 1] σΟΤΡῸ βῦρᾶ- 

πίθρο. δίπο δᾷ τῇ οθρΐο ρϑυϊοάο 18. ραγθ [ἰροτὰ 46] ὁορροὸ βύγϑηϊθιο, ὃ ἱποαρϑαϊαύο 48, 

οοηπούϊνο ἤρτοβο ρυῖνο αἱ ρ]βηηθ 6 1116, 16. α18}} 5] ὑγονᾷπο 5010 π6 11 ρᾶγίθ δᾶθ- 

γϑηΐθ. Ριὰ ὑδγαϊ Ὡπομθ ἴᾳ ραῦῦθ ΠΙΡουα τἴοθνθ 5118, ὀρθία ἤῦτοβα ᾿ηνϑοοῃίαύα, ὑη8 

ῃ Ἰηβ] γαζίομθ ῥἰὰ σϑοθηῦθ αἱ Ῥ]Δβιηθ 611 }8, 16. 81 81 ἔϑοουο Δ Ῥοπάδη!! π6118, ρϑυῦθ 

ϑθογθηΐθ, 8] ἀΐβοργο ἀ6116 ρυϊηδῖνεα, σοῦ ΠὈτοθα ὁ6 ἤθθανα 11 ΘΟΥρῸ βύγϑῃίουο 8118 

Ῥαγύθ νἱοίπα (Ἐς. Ὑ1). Τὰ θαυ! απθϑῦ οβρθυϊπαθηῦ, ποὰ ἢῸ ρούαθο τηδὶ ἔϑυηη] [ἃ 60}- 

ψἱηΖίοηθ Οἢ6. 4118. πϑοϊογπηδίομθ 4611 σοπᾶ οοηπούλνα, ρα ΘΟ ραβθ ΓΟ 16 6611] αἱ τῖνϑ- 

βυπηθηύο 46118 βίθγοβδ; ἰἤνϑοο, 51 ἴα θη δοβθο τηϑηϊξοϑῦδ ἴὰ συϑηᾶθ αὐθιντυὰ 416116 6611}6 

ΠΡΓΟΡΙ αϑύϊοθ 4611. βίθυοβθ βύθβϑϑ. 

Τύθϑδιμθ 46116 πλ]χο πουιηδῖϊ (6116 ὁανίθ 6 ἀθὶ οοῃὶρὶ ἀϊπηοσύγα 1᾿ Θϑιϑύθηζα ἴῃ 

αὐυϑη δ ἄϊνθυβδ, βϑοοπᾶο ἀΠ θγθηζθ ἱπάϊ! νἀ 8}1, 6. βθοοπᾶο 1᾿ οὐὰ 4611 ἀπίπη816, αἱ 616- 

τηϑηδὶ τηοποηπο θα! θΘΒΟΠ]1 οοη ΟΡ  ΟΤῚ 51 1111 8. 416}}1 46116 Ῥ]Βῃη8.6611116, 5 ποὶ ἴο]- 

Ἰοο11 ΜΑΙρΡΙ οἰ δπὶ, β'ω ἃ ἤδποο 6116 ὑγαΌθ0019 6 πϑὶ ᾿υορὶ αἱ ἀἰρδμηδζίοπθ 4916 πιϑᾶθ- 

Β511η0, 6. 8Π0Π6 Π6] γϑύϊοοϊο ἀϑὶ οουἄοηὶ 4611. ροΙρα, δᾶ ϑυθηθαδιτηθηΐθ θηῦτο 16 βύθβθθ 

γ Ἰδοιηθ σθηΟ56. ἱ ρρϑηα! θθιηθηθὶ τπομοππο δε ἃ Ῥγο ΟΡ  βθπδ ἀἰβογούαπιθηῦο δ Ροπαδηΐθ 

ἡ 6 5Ρδηπίοβο, ἃ ΠΌΟΪ60 ἀβθδὶ ΘΡΌΒΒΟ 6 γΘΒΟΙ ΘΟ ΓΘ παο]θοϊαῦο 6 Θ0η ῬΡοΟδ, ΟΓΟΤη π8, 60- 

τἰβροπάθηϊθ 8110 οοβὶ ἀθυξθ ρβϑιδορ!δβιηδοθ 1116 αἱ Ηοάδτδ, δἰ σπδῦθ πθὶ οθη τ] ρϑυτηϊπδ ἢ 

ἄο᾽ [Ὁ]Π0011 ΜαΙριρ ϊδμὶ, ρυοβθηΐδπο σροθθὸ ἤραγθ οδΡΙ οἰ μϑυο 16, 6. ο0] τηθίοαο αἱ 

ἢ ῬΦρΡΡθῃπθὶπη ΟΠ ΟΠΟ ἀπ πι6160 ἴῃ ππονπηθπύο ὑϊπῦο ἴῃ νίοϊϑοθο, οἱγοοηᾶδίο 48 ἀπ βοὐ 116 

ῬΓο ΟΡ  ϑιίηδι τοθα ΟΠδῸ, ὃ σὰ γοϊδα οἰγοοπάαθο 4] οτϑπα] δ Ζίοηὶ τηϊητιῦθ 6 νἱνϑιηθηῦθ 

ῬδΒΟΗ͂]]. 1) απθϑῦ! Θ᾽ θη θη] ἀθυῖνϑηο 6611116. οἱ ῬΊ60016. 4610 ρυϑοθαάθηϊθὶ, τὴϑ ἀνθηδὶ 

σαν δ ον! αἱ ΡΙϑιηΒ 6 61116, οἷοὺ, ὁοη πποῖθο τοϊοπᾶο γἴοοο αἱ οΡΟΙποβοτηὶ 8118. ρου θυ ΐϑ, 



2ὅ ΒΌΙΖΑ, ΡΕΟΡΌΖΙΟΝΕ ΟΕΙ ΑΒΕ ΝΈΓΙ, ἸΝΕΙΑΜΜΆΖΙΟΝΕ, ἘΟΟ. 289 ἢ 

Θ᾽ πῇ Ῥίοοοϊο Ὠποΐθο] 0 4] ὀθηῦγο, ὁ0η Θ᾽ ΠΟΡΙΘβτηδ ΒΘΡοηἀαηὔθ ΘΟ ἃρθα ΟΠΐδΡα ἰΠΟΥ ΠΟ 

8] ππθοῖθο, 6 νἰναπιθηΐο Ραβοῖϊο. ὥρθϑθβο ραββδηᾶο 48] ὀθηῦγο 46] [Ὁ]Π]16010 ΠΠπξα ίοο 8118 

Ῥϑυϊουΐα ἄ6110 βύθβϑο δὶ νϑᾶοπο ἱ βργϑηα! ΘΙ θη Ὁ] τη ΟΠ ΟΙΘαὔΪ βαἀἀθβου! δ], ἔδυ5] ῥἱὰ 

ξυϑασθηθ 6. ἅπομθ οἷλι Ῥίθθ011, 601 ππο]80. ΒΘΠΊΡΓΘ ψΘβΟΙ ΘΟ] 816 τῆϑι Ρἷὰ τίοοο αἱ ογοτηδ- 

ϊηδ, 6. 60] ργοϊορίαβιηθ, ρἰὰ δρθοπάδηθ. ΕἾ ἃ απθϑύθ 66111]16, αἰΐθ γθ Π6 5000 6Π6 

᾿δῆπο δϑαηῦο ἱ οι αὐ Ὁ ὑϊρίοὶ αἱ Ὀ]αβτηδοθ]] 16, ομἄθ ρα γΘ ὁΠ9 νἱ βίϑ ὕγϑ 16 ἀΐνϑυβθ 

ἔουιηθ πη βασοθϑϑίοπθ οοηϑίπτιαῦδ. 

Αποῖθ ἴ6 ρΥϑ ΠΑ 6611ὰ16 πιοποηποϊθαῦθ αἱ ἤδη 461160 ὑΡΆΡΘ6016. ο ἄογθ 6586 581] 

ἀϊγϑιηδηο, ο ποὶ οουοπὶ 6118. ροῖρδ, ρυθβθηΐδῃο 16 ϑῦθϑδθβθ βυϑαδΖίοηϊ αἱ βἰχαίαγα, 

4816. 661116 ἃ ΘΊΟΒΒΟ ΠΙ0180 νϑβοίθοϊαρθ, 811 ἰρίοα ῥ᾽ ϑιη 6 1118, θα ὃ ᾿ΠΏΡΟΒΒ10116 

ἀἰβυύϊηριαθυθ 4116118. ο6. ἀθυίνθυθ 6 481160 ρυϑηαϊ 6611116 ᾿ποπομπαοϊθαῦθ ἀθὶ ὁθπίρὶ σον- 

τηΐη8}} ἀ6ὶ [Ὁ]116011, ἅδι 416116 616 ἀθυ νοῦ ΌΘΓῸ 8] οοπηθῦθνο ρου 8 ΡΘΟΟ]Ά ΓΘ 6 4818 

ῬΟΙρα βρίϑηΐοθ. ϑούνο 1᾿δχίομθ ἀΐ νδὺῖΐ δ ϊΠ1011, σοΙη6 18. ΘΠΙΟΡΓΑΡΊΘ, 10. ᾿ΠΗΔΙΏΠΠΘΖΙΟΙΙ 

46] ἔδραϊο υἰνογουϑη 151 ἑαηῦο ἔϑοἰπηθηΐθ 5.118 ῬΟΙΡα ρθη ΐοδ, 16 ἱροῦ θαοίθοϑι ἀδ γϑ- 

Ἰθηὶ Ὀϑούθυϊοὶ, 51 ραὸ οὐὔδθηθυθ ὰἢ δαμπιθηΐο σΟπηβί ἄθγθνοῖθ 6118 Ῥ]αϑηη8 6 1116, 16 α18}1 

16] οομΐβ]ο βορυδύαϊθο ὁοη ἔβο Πὰς ρϑπθύῦνλαπο Π6116 ἰδοαπθ νθηο86. ποθ Π6]]᾿ ἸΟΠΊΟ 

ῬΘΡ γϑυὶ βθϊπο]} 51 μα ΠἸΡΘΡΡΓοἀασίομθ αἱ ὑἰρίοιθ Ρ] αΒΙ 8. 6611116. Π6118 ΡΟΙρ ΒρΙθηῖοδ, 

ΘΌΤῚΘ 8 ϑβϑιηρίο, ἰηὔου πο ἃ ΠΟΙᾺ] τὙϑοθη βϑίσηὶ αἱ ὑαθ γοο], 1 α1|811, οοτηθ ὃ ποῖο 

(Βαυμπιρανύθη), θοπὸ οοϑυϊ θα] αἰ ρα 6. ὁ6110]6 οοπηθύθνθ (Θρ [9 ]1οἱ 1] 6 σἰραηῦθβοθ), 6 

Ἰηξοῦμο ἃ᾽ ΘΠ] αἱ τηϑἱδηΐπδι Δ6116. πλ11Ζ6. 48. τιϑίαρία (ΒΡ. Ὑ1Π). ἢ ἱπηρονέδηζο γ116- 

ΨΆΓΘ Οἢ6 518 Π6] ὑπ π]ο Ὁ] ΑἹ ΠΉ]σα ἄδι π]δ] να, δἰ ἴῃ ααδΙβνορα, αἰῦγα ῬγοααΖίομθ 

ΤΟΥ Όθοϑδ οὐΘ δι ἸΏΟΡῸ ϑΒΒΟΥ ἰπηθηῦο αἱ ρϑΡθὶ, ο Τονυτηδζίοπθ αἱ ρσπιθηῦο, ο ΤΙ ΘΠ ΖΙ0ΠΘ 

ΑἹ στϑπα, θα δο οἷὸ 51 ἔδι ϑϑοϊαθινδιηθηῦθ, ο ἅδ᾽ ρἴ6 6011 ἕϑροοιθ!, ὁ ἄδ᾽ 66111]6 ὀΘοππού- 

ὑϊνθ, 6 ΠῸΠ πηδὶ ἅ8,. Ρ]ΔΒΠΊΘ6ΘΙ1116, 11 σΠ6. ἄθροπθ σοηὐτῸ ἰὼ ἸοΡο οοπὑν 1. 

ἮΙ οογίο πιοὶδο σατο 11 οᾶθο0 βυδάοβοριθθο, 4611 βοοαϊηα]ο0 απδϑὶ ϑβοπιβῖνο αϊ ΡΤΌ586 

ῬΙΔΒΠ 806 1116. 46118, ροῖρα βρίθηϊοα 6 46] πη! 0110 461160 οββϑὰ (ΕἾβ. Ὑ ΠῚ ὁ 1Χ), οοῃ τίοοϑ 

Ῥιοάασίομο ἀϊ Ῥ] αϑτηϑοθ!]}6. ΘΠμΟἢ 6. Π6110 Ρ᾽ δ 016. Πα ]0}6 δα ἀοτη 1} 8} 6 οοπ βύσϑου.- 

αἀἰπανία πῇ] γαχίομθ ἀϊ α6110 16] ἴδραθο, βθηζδ ᾿Ἰϑιοθηῖδ, 5:0 06Π6. ὁ00 βϑῆρτιθ ἀϊ 

οδΡαὔθουθ ργθνδιθηθθιηθηύθ 11] οθιηΐοο. 

ΤΙ οὔθο ΘΌ6 ἃπάβδιηθπίο ογοηΐθο, 6 ΒΘΌΡΘΠΘ πη8 αἰ ΓΘ Ζδ, βοβύθ 1816 ἔγα Ὀ] 5 Πη8- 

6611116. 6 ρτδπᾶϊ Πἰπἰοοἱ δὶ ποὸπ ρα ΟἢΘ 51] ροβϑᾶ διῃμηθυῦθιθ, ραΓΘ ἴῃ ααθδῦο οᾶ80 ὃ ΡΓΘ- 

ἔϑυ! 116 ἀἰ σοπβθυνατο 1] ΠΟπῚΘ αἱ βροβθθ ῬΙΔΒΙηΘ 611 116. Π6] βθηβὸ αἱ Πηπδ ῬΘΡ 61160110 

οοδΟοϊαιθηὶ 1] Ῥροοθ580 ρϑίοϊορίοο ἴῃ ἀΐβοουβο, ρϑυο ὃ 6580 6 ἤϑηπο 1] ὕΠ0Ὸ οδι θυ βὕϊοο. 

ἴο ποῖ ΘΌΡΙ οσοδβίοπθ αΪ Θϑϑηη ΠΡ 6 6061] δὐθϑϑὶ τηϑοαϊ δὶ οϑϑὶ αἱ Ἰθιοθηηῖθ ϑοιῦθ, 

ἴῃ οαἱϊ ποίου δπηθηῦθ ῬΓΘΥΘΙΡΌΠΟ ἱ ρροβϑὶ ΠΗ οοἰ δῖ, 6. ΠΟ 80. 56. 5] οΥρϑηΐ ἴπ 6618, 

δβοχίομθ ρυθηᾶθπο ἴὸ βύθϑβο ἀϑρϑύδο. Νία ἴῃ οριΐὶ οᾶ80 αἱ 51 ὑγαύψανα αἱ τ ργοοθ880 

ὀγοηἶοο, 6 8θηφα ἰοιιοοηνῖα, 6 Ο.8. ῬοῦγΘὈ6 Θ55016 δηχὶ ἀθῆηϊδο απ816 ἀπ ρϑθιαο-ἰοιιοοηνΐα, 

οἵ τρια Πἰη οηιαίοϑὶ ριαϑηναροίζιίαγο. 

Τὴ τηο]δἱ ῥγοάουθι ρϑίοϊορίοὶ, βοργύανθο ἴῃ δη 0:1 ΘΓ ΘΠα]Οτηΐ, 6. Π6118, ΠΡ ΟΟ]Ο5] 

ΘΡΟηΐοδ, 51 ὑγόνᾷπο ἰαίγοϊθα 6511 δοοιμη 1} ΡΥ ἀἸΒΒΊΤΩ ΑἹ Ρ]ΑΒΙΊΘΟ611116. ἴῃ πῇ ὁ0πη- 

πούϊνο ἤρτγοθο δηῤίοο, 1 οαἱ ϑ᾽θιιθηῦ! ἐαΒ] ΌΥΤΩΪ 50Ππ0 ἱπυϑοο αὐ! 6 ΤΙ ἀου Ὁ] ἃ ῬοΟ ἢ βδίτηο 

γοϊατηθ. 1.6. Ῥ] θυ 66 1116 ὑαίνοια ἈΒΘΌΠΙΟΠΟ Θ5856. πῃ δβϑροῦθο ΔΙΠὰηρσαῦο ὁ {Β]ὉΡΠΊΘ, 

Θ. 81 δϑαδρίϑπο 5.116 ΠΡ 1116 46] νϑοομῖο οοπηθύςινο, πιϑὶ ΠΟΙ ΠηΪ Β0π0 ρούαϊο ὁοη ΠΟΘ 6 

Τηϑὶ, οἷθ. θϑϑθ βύθθϑθϑ ΓΙ πο 4611 ππονα βοβύϑηζε ᾿π θυ  Πὰ]18 06. 

ϑρθβθβο, βοργϑθαδίο ποὶ νϑοομὶ βυϑηθ]ομη, 18. Ῥ]ΔΒΠΊ8 6616. ἱπιρ] ΘΟ] Βθοπο, οββίϑ, 

ἡ 
Α 

τὲς. ΤΩΣ 

Ἵ 
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᾿ 
1 



284 ΡΙΟ ΞῸΧ 20 

ΘΌΡδπάοηϑηο ὑδίνοϊίδ ἴῃ τηδβθῶ 1] ἸΟΡῸ σ᾽ ΘΠΟΡΙ δ θηηδ, 6 τϑϑύδηο ἀϑὶ ἡ 161 οἰγοοπᾶδθϊ 

δι ῬοοῸ ργούοριδβηηδ ὑπο ἰπ τόβϑ, Ρ81Π40 6 οἵηορθηθο. Α11ὦ ἤπθ ρϑυἄομο 806 ααθϑίο 

ΘΟΪΟΓΘ, 6 ΒΡΡΘΓΊΒΟΟΠΟ 5111}1 81 ῬΊ060]1 11] 010]. 

18. Ρουαϊδα 46] ρυρϑπορίδβηηδ, 6 8. τἰπηϑηθηζα 46] ΠΠΠ010Θ0 Θ0η Ρ000 ῥΓούορ ϑβϑηηδ 

ΟΠΐανο ἱπύονπο, τἱοογᾶδ Ιὼ ξαογιαβοῖϊξα 46] ππο]θο 4811 ον ᾿ ΤΟ ] δῦ Π6] βϑηριιθ θη τῖο- 

πϑῖθ; βαῖνο ἰὼ πούθνοϊθ αἰ θγθηζα οἤθ, πὶ οἂϑὶ βυαδαάθυ, 1] σΥἈΠΟρΙ  βϑυηδ Δ θαπάοπαῖο 

8] ἰγϑιητηθηύδ 6 51 ΤἸΆΒΒΟΤΌΘ. 

ΟΟΝΒΙΘΕΒΑΖΙΟΝΙ 

Ὅορο ἰῷ βοορουύα 6 [ἃ οοηίθγιηθ, 4618, θϑϑύθηζε, 6110 Ρ]βπΊ8 06 11.16 ἴῃ ὑθβϑαῦὶ 

ΠΟΙΙΉΔ]1 6 ρϑύο]οροἱ (1), ἰὼ ἀἸΒοιββῖο 6 51 ᾿πηρορηὺ βορτγαύαϊθο 511} ΟΥἹβΡῚ πο αἹ αΠ10Ρ]]1 616- 

τηθηὐ, 9 511 δὐδὶ ἼῸΠ 50Π0 ϑΏΘΟΥδ, ΟὨΪ5]. [πῃ σθαι! ὰ 11 ῬΓΟΌΙΘπηα, ὃ τηο]δο ἃρᾶμο, 6 51] 

ΘΟΙΏΡΥΘΠθ. ὁΠ6 911 βὑπαϊοθὶ Δ Ρίθηο ρούαϊο αἰ ν!αθυβὶ, ἴῃ 4.161} 66. διηπηθύθομπο 98018- 

βίνϑιηθηΐθ Τ᾿ οὐ ἱρῖηθ ἰδ ορθη, 46110. Ῥ] αβύηθ 6 11.16. 4816. 6611ὰ]6 οοπηούς γ ργϑοϑίϑύθηνι, 

8 ἴῃ α00}}1 ὁ16. πθ ϑιηγηθύξζομο 1᾿ ουἱρῖπθ ϑιηδίορθηβ. 

4116 τηῖθ ῬΓΟΡΥΙΘ ΟΒΒΟΓ Δ ΖΙΟΗΪ, ἴο ΠῸῚ ποὺ φούπϊο ἔβγη ἰὰ ΘΟΠν ]ΠΖΙΟΠ6. ΟΠ6 16 

ῬΙΔβη86611116. ἀθυινίπο 4816. 6611ὰ]6 οοηπούθνο ἔπβαῦθ, ο ϑύθι!αῦθ, ο ΠΡγο ] αϑύϊομθ. 518 
616 αἀποϑύο οοϑυϊ αϊβοδηο 16 τηθηργ8η0. οοηπηθύνθ (Β16γ056) ὁ 1 οοπηθύνινι ᾿η θυβυ Ζ 8} 

ο ἴθ Ῥαγοῦ! ἀϑὶ ρίονβμῃιὶ. οϑρ 871, ἴο ν] Δ] ΘΘΠΊΡΓΘ 6 ἴω Ιοῦο δύγαῤίανθ, [6 Ἰοῦὸ τθ8- 

Ζίοπμο 8116 τηϑίθυϊθ οο]ουϑηθ, 6 1] Ιογοὸ ἀθϑύϊπο ἢβὶο-ραίοϊορίοο, ὃ πούαπιθπίθ ἀΐνθυβο 

44116. δὐγαύψανδ, τϑαζίομθ 6 ἀθϑῦμπο 46116. Ῥ] ΒΘ η8.6611816. 

Ιο ποῃ οὔθᾶο ὑπύαν!α ο116 1] ποη ἀθυῖναρθ 16 Ρ] θηη8 06 11116. ἀϊροὐ αμηθηΐθ 4816 

6611α16 ΠΡΡΟ Ι αϑύϊομθ 46] οοπποϑίςινο, ᾿τη ΡΠ ]0Π1 πΘοθθβαυιϑιηθηΐθ αἱ ΓΙ ΘΟΥΤΘΓΘ 8118. ἱροῦθϑί, 

ΘΠ6. 9586 5ῖ9η0 ηὸὃ Ρ᾽ὴϊϊ πὸ Τη6η0 4601] 6] ΘῃΘηδ Ἰποποπαοὶθα 46] ϑϑηρτιθ, ἀθροβί αὶ 

μοὶ ἰθβϑαῦὶ. 

18. ἀούνίηα 41 Μϑιοπδπᾷ (2), ομ6. 16 ρ]δβηη80611.16 ἀθυ νπο 6856 ρα γ6 Ἃ8116 6611ὰ]6 

ννθηὐΖί}1 ἀοὶ γαϑὶ βϑηριρηΐ, 6 ῬΟΒθθη0 16. 6611ὰ1]6 ὁοηπούς νθ ορϑπαϊ ργοάυτ"0 6] 

Ῥίοθοο] ΘΙ θη ϑηδἹ 51 Π}1}] δἱ 1ἰπίοοι τ], ὃ σον θηηθηῦθ τηο]δο αὐῤραθηῦθ, πηι Υ͵θ866. ΘΠΟΥΙῚ6- 

τηθηΐο αἰ 0116 4] Ῥγοναῦθ πϑὶ ὑδρ]] ΤΠ] ΟΡΟΒΟΟΡΙΟΙ 616 1 σ͵ΘΠῚ 6 οομηραῦθ ϑοοαπηα}] ἀἱ 

Βτοβθθ ῥ᾽ αϑιηϑ 6 1116. ἱπύου πο δὶ ναβϑὶ βδηρτίρηϊ, Ο ἱπύου πο ἃ] ΟΘΠ8]Π16011 ὈΠΠ]1ανΐ, ργονϑα- 

ϑὅδηο ἀδὰ ῥγο  ογαχίοπὶ αἱ 6611π16 οοηπούθνοθ οίονθηὶ 6 οοηδΡΑ Π]1 ρΘΡΙ να Βο ] 811. 

Α ἀϊν νϑῖὸ ἴο βύθδθο Μαγομδηα οἢ6. ΟΠ] δπηδι 60] ΠΟΠῚΘ ΘΘΠΘΙΪΟΟ ΑἹ “ Τιϑαοοοίζοϊαϊ, 

511 ο᾽θιηθηῦ αἱ ορηΐ ἴογηδ, 6 σγϑηάθζΖζε, 66 51] ϑοσαπη 8 ΠῸ ̓ Π΄ΟΓΠΟ 8110 ραγοῦϊ νϑβοο- 

αν], 51 ριιδ δ 48] φΘΠΘΡΆ]17Ζ816. 6 ΘΟΟΟηΒΘηὔΘ ΟΠ6 1 ΠΠΠ] ΟῚ 6. 16 Ὁ] βπι86611116. Ροβ- 

ΒΒΠΟ ΘΙΥΘΡῸ 8ΉΘΠΘ Δ]0Γ6. ΟΥἹΘΊΠ], τηῶ ΠΟῚ 166. Θϑρ!]οἰδαταθηῦθ ατι8}6 Δ] γα οΥἿοΊπ6. 8Π|- 

τηθύψθι Ὁ 06. ῬΟΒΒ10116, τηθηῦγθ ἀΙο παρα ἴῃ πῇ ῬΘΓΟ0 ρυθοθάθηΐθ, ΘΟ 6 91] ΘΙ ΤΙ ῬΟΘῸ 

ΨΘΙΌΒΙΠῚ11Θ 6116 1 ΟΥΊΡΊΠ6 4116 Ῥ]βηη8611119. 518. Θιπδίορθηϑ. ΕἸΡῚ γϑραΐδ [6 1] ρἱὰ νἱοῖπο 

(1) ϑαϊ 1ὼ 1ϑυθογαῦασα (1611 ἀυρουσαθηθο π61]᾿ αἰδίτηο Ἰαγοσὸ οἰναῦο αἱ Ῥαρρθημϑίτα, “ ΊΌΠΟν 5 

Αγομῖν.,, Βα. 106, 1901, 6. ὁ.}8 ποὴ σἰθθηπὶ πθοθββανῖο αἱ υἰρυοάανγθ. 

(2) Ε΄. Μάπσηλνν, 720)" ῬγΌ6659 67) Ἡρμηα]ιοίϊνρ, ϑυαιέσαγα, 1901. 
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8411 νϑυϊ πὰ βἷα ϑὐαῦο ΠΙΡονὺ (1), 11 ααα}6 βοβύθπηθ 1᾿ οὐ ἱβίμθ ἀθὶ Πη οἰ 5] ροϑῖο ἄονθ 

51. ὑγσόναηο, π6}} Ἰροῦθϑὶ οὔθ ἀονιπαιθ ργθϑϑίϑύδηο 19 ἢ] ΡΖίοηϊ ὁ ποᾶϊ Πηΐα οὶ π6] οοπ- 
πρῦνο, ἱ 4811 αἰ νου ὈΡΟΓῸ ἰρουρ]αϑῦϊοὶ ἴῃ βϑραϊθο 81] 1] αζίοηθ ἢορίϑύϊοδ. 

ΜαρβοΠαΙκὸ (1. 6.) μὰ δὐπαϊαῦο [ἃ ἀπθϑύϊοηθ 46116 Ῥ] αϑτηϑ 6 1116 ρΡοἀποθηο 8 Π6ὴ 9 

9580. 4110 Θρδῦϊεϊ πϑογοῦοηθ οοη ἰπἰθΖίοηὶ αἱ δοῖο ΟΔΥΌΟ]]ΟΟ Π6] ἔθραθο, 6 σθῆπθ 8118 

ΘΟΠΟΙ 50 η6. οἢ6 16 Ρ]αβιηδοθ! 16. ἀθυϊνίπο αἀδὶ Πη ἕο 46] βϑηρτιθ, ἔπον ιβοῖ ε] ἀδὶ ναβὶ 

6. ὑγδβίοσιηδι πϑὶ βυδαθυθ ϑ᾽θηιθηθὶ. Αυθηᾶο 6611 οββθυναῦο πὶ ὈΪΠΪ σἹοσηὶ 48} ορ6- 

ΤΆΖΙΟΠΘ 616 1 νϑϑὶ βϑηρυίρηὶ 61 ἔθοαθο ἴῃ ᾿ργοβϑί πηϊδὰ 4611} ᾶτθα πϑορούῦϊοδ, ργθϑθηΐαπο 

Π6] Ἰὰπ|6 ἀθὶ Ἰθποοοίἐϊ ΡΟ] ΠἸΟΡΗ͂, ἀθὶ ἡποποπποῖθαν!, 6 ἀοὶ Πἰπΐοο δ, Θ ἀνϑηᾶο οββουναῖο 

ΠΘῚ ΡΊΟΙΗΪ βαοοθδϑῖνὶ 1 γϑρρουθϊ ἰηγουϑὶ θϑιβύθηθὶ ἔργα 1] πιιπιθγο (6116. Ρ] αΒΠη8.6611116. ὁ 

ἴὰ πϑοϊοντηδσίοπο αἱ οοππθύθνο, Π6] 56η80. οῃ8 ἀαδηΐο ῥἷλϊ ααοϑίω ὃ τἰσορ]οϑθα, ὑϑηΐο 

ΤΏΘΠΟ Ὑὶ 50Π0 ΡΙΒΒΠΊΒΟΘΙ] 116. 6 ααϊ Πα] 6556. ἄθνομο ἄνθγθ πηδ ἀἴνουθδ ΟΥἸΘΊΠΘ 487] 616-- 

τη] 46] ὁοηπούξίνο, ΘΟϑὶ βοβύθῃηῃθ 1 οὐ ρῖπθ ϑπιαίορθηδ ᾿Ἰηξοοϊξανα, 4161160 Ῥ] αΒτ 86 611116. 

Τ τηϊϑὶ τβα θα ] ρθε πηθηξα]]} ποη οοἰποίάοπο ἰη θγϑιηθηῦθ οοη 4116} αἱ ΜΑΡ ΒΟ Κὸ, 

Θ ῬΟΙ απϑηΐο ϑβϑὶ 81 Τα ΒΒΟΙΉΙΘ]ΠΠΟ ΠΟῚ ΠῚΪ ΒΡΙΠΡΌΠΟ ἃ. ΤἰοανατηΘ 16 ἰάθη! ἢ]6. οοποῖα- 
5101. ΝΟΙ βδηριιθ οἰγοοϊδηΐθ 46] ΘΟ ρ]ο νἱ 5010 50 ΠΊρΡ1 6 οἱὔρο αἱ Ἰθαοοοῖθί ρο πονῇ, 

61 ᾿ϑαθοοίοϊ τποπομποϊθαν 6 (δὶ Ππίοοϊθϊ, θοποιὸ ἴῃ Ῥίθοοϊο πππιοτο. Παύα ἀπᾶ θ0η- 

Βοϑύϊομθ, ποῃ ἴδ πη Γαυ ]Ρ]1α. [ὼς Ῥτθβθηζα αἱ [811 Θ᾽ θα θη 1 Π6] Ιατη6 ἀθὶ νδϑδὶ ἤποπὸ ἀστα 
ΤΊΡοΡθπηΐα Πορίβύϊοα, τη ἀδ οἷὸ πο ὁοπβθοαθ 6ὁἢ6 ἱ τηοποπποίθαθὶ 6 βοργαδαῦθο ἱ Ππ- 

ἔσο] Δ απ ἀοπίπο ἱ ναβὶ ροι οοβύϊψαϊνθ 16. οοβί ἀϑίῤα ἱπΕ] τ ζίομθ ραρν 6 Πα]ᾶτ6. Δ ΠΟΠΘ 
586 51 ον ββθοτῸ ΒΟΟΟΡΊΘΓΘ. 16 ὉΠ] 16 οββϑογναζίοηΐ, Ρ61 σου δὰ ΠῸῚ ἃποορᾶ ἀθοίβίνθ, 

ῬΙραδΓο 8118 Ροββ ὈΠΠΡὰ Αἱ Ἰοσομηοχίοπθ 6 αἱ τηϊρταζίοπθ αὐύίνω ἀθὶ Ππ σοί (2) 5ἐα 1] 

ἑαῤίο ὁπ6 11] πιοντηϑηῦο τϑαὐὑϊνο οὁπ6 δἱ ἰοστπα ἱπέοῦπο 8]1᾿ αῦθὰ πϑορούϊοα ποὶ ρυίπιὶ 

Βου πὶ ὃ ϑβοϊαϑιναιιθηΐθ οοππούνινο, δα 616 5ὶ ἐουτηΐπο 66110]6 οἰρϑηί, δῖα ὁ 6 5] ΤΌ γΙη] 

Ὧ61] παονο οοηπρύξψινο ἤρυ Πανθ. 5010 ρῥἱλ ἐαγαϊ οοτηϊποῖα, ἃ ΘΟΙΏρΑΓΓΘ πο β᾽ὰ ααδὶοῃθ 

Ῥίθοοϊο Πἰπίοοϊδο, τὴῶ ἀαδ] πο. ρυαπᾶθ ον  ἀθηΐο ΡῬ] βιηϑοθ! ]α]α, 16. απ8]1, οτὰ Ρἱὰ οτᾶ 

ΤΏΘΠΟ, ΘΌΙΠΘη ΘΡΆΠΠῸ πϑὶ βΊΟΥ ΐ ΘΠ ΟΟΘΒΒΙΨΙ ΘΟΟΙ Πα] ΠἀΟΒ] βοργαύαθῦο ἸηῦΟΡ ΠΟ δἰ ΘΔ ΗΔ 

ῬΠΙαΡὶ, 6. αἱ οοπῆπὶ γα 11 ὁοπποῦθινο ΠΥ ]Πατο ὁ 1 ἸοΡα]ο ραύϊοο ΠἰπηϊΡοΐο. 

Νοὶ ρἱὰ Ἰομηΐδηϊ ρἱογηΐ, οἱοὸ, δ ϑβθηιρίο, ἀοροὸ ἐγ βϑυῤιμηδμθ, 11 οοπηθῦςινο νὰ 

ξαοοπάοϑὶ βθιργο ῥἱλι ἤρροβο 6 βῬονϑιο 4] οἱθιηθηθὶ, 6 νἱ ρουβίβθοπο ἄδ πῃ ἰαῦο ἀπδ] οι 

ΘΙθιηθηΐο ΡΟ πιου ο θοβί πο ῆ]ο, ἀ811᾿ αἱ το, απΆ] 66 ἀοοιηλαῖο αἱ Ρ]Δβπιθ 66 1116, τηδ ΠῸῊ ἴῃ 

αὐυδη ἃ, ΘΘαθογαπῦθ. Θυθϑῦ πλϊθὶ υἰβαϊ θαυ Βρϑυϊτηθηῦα}} οΟἸποίάουο ὁ0η 4}6}}} ὁἢ0 

οὐδθηπθνο ΕΠ ου]θη 6 «801 (1. ο.). ᾿ἰῆβϑὶ πϑῆπο νϑάπθο ἴῃ νϑΥῖ ῬΓΌΘΘ551 ραίο] σοὶ οοιη- 

Ῥϑυῖγθ 16. ῥ᾽ βμη8 6 1116, ἄορο ὁΠ6 γα οἱὰ βηϊῦα [ἃ Ῥ ΓΟ] Π ΘΡα Ζίοπθ 6116 6611π16 ὁοπποῦ- 

ἴἶνθ. Τ ρυϑᾶθυ! ααθου! δπιπιθύξομο 1᾿ οϑβύθηζε αἱ ἀπὸ βίδϊο Ῥ ΘΟ 6580 8118. ΤΟΡΙΠ ΖΙοΠ6 
4119 Ρ]αβιηθ 1116, οΠ16. ΒΆΓΘΌΡ6 ταρργοβοπίαθο ἦα ἔουιπθ Ἰϑαοοσίθαν!θ τπο πο πιο ΘΑ 1]. 

Οθϑῦθ βδγ θΘτῸ 4 οΥἸβίπο οππδίορθηδ, βθοοπᾶο ἱ ρυθάθυθὶ δαθου!, τᾶ Θ581 ΠῚ 68561π- 

ἄοπο ὁ ποὶ ῥθδβαῦ ἀΐ ρυδηθ]αζίομθ ρόβϑᾶπο οὐ σίπατο 86110 ἐϊρίομθ ῥ᾽ αβιηδοθ]]}6 

ἀδρῚ] ο᾽θιπθαῦ! οοηπουν!. 

ΠῚ υἰβαϊθαῦο οἢθ ΘΌΡΙ 60116 οι θυ ΖΖαζίοηὶ 46] ἔθραθο 6 9011ἃ ἸΙθραύινα (61 ἀοίθο 

Θο]οάοοο ὃ ἰάθηίίοο, υἰϑρϑύθο 8118. οοιρδνβδ 46116 Ῥ] βηηδ 6 11816, ἃ α16110 βοργϑθβου!ἐξο 

(1) Βτββπετ, Βοίέγᾶσο σι" πέσ άμπο, “ Ίγομον 5 Αγομῖν.,, ΒΑ. 150, 1897. 

(2) γοαϊ Ηλνβ Ηιπβοηρειν, ϑὲηα αἷο Γι νιρ]οοψέοη αι δοϊο)" Βοισοσιοιρα [ἀρ ὃ“ Βου]. ΚΠπ.  ΌΘΗ. 5,» 
Βα. 88, 1901. --- γον Α., ἴσοϑογ" Μαβέφοϊϊοη, ἐπι Εἰαωιαΐοι, " ΝΜ πομθη τϑα. ὙΥοομθηβοι.,, Ν. 6, 1902. 

-- 1. ΑἸοῦτε ΤΧ, ΗΘΙῚ, 1902. , {Ποῖογ" αἴο Πηυϊφγαὐΐονι5- ΓΕ] οὶέ ἄδγ Πα ρ]οομέοη, “ Μίσο, Ασομ... Βᾶ. 

ΒΘ ΝΣ ΩΝ 

ἐς. το τυ ἰὼ 

ὩΣ 
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οὐδοπαῦο 60114 ἰπϊθσίομθ αἱ παο]θο-ργοίθιϊ. Τὰ ρυθβθηζδ, Αἱ ἀπ ὁθτῦο ΠαΠΊΘΡΟ Αἰ Ρ]αβηδ- 

66 ]116. οἱ νουϊῆοα ἄορο οἰ 1 οοππούῦθνο ᾿πύθυ]ο θυ] ΓΘ 5] ὃ Τθ80 ἱρϑγρβύῦϊοο, ὁ. πῸῃ 

ἀβθατηθ ἀπ σρδᾶο τηοῖδο πούθνοίθ α᾿ ἸπΠ]ὑρδχίοπθ, ἴΌγ56. ῬϑΡο ὸ 611 δι τη 8}1 Ρ61 Ἰθρδίιγϑ 

46] οοἰοάοοο ποῃ βοργαννίνομο ᾿ππρϑιηθηῦθ, Θ ποη ρούθμδοβὶ ρυϑάσδιθ 1ὰ οϑα θυ! ΖΖϑΖίοη0 

601 ἴμοοο, 5ἱ βϑπποὸ αἱ νο]ύδ ἴῃ νοϊύα ἀ6ὶ τἰβα! θαυ ἀΠΠ ΘΓ ΘηΠ]. 

Θοβίδηζίδ!τηθηῦθ ἰἀθηθίοο ὃ 11 τἰβαϊθαῦο 4611 τϑαχίοπθ οΠ6 18 βίϑιοβϑ Ἰη θβίϊηδ]8 6 

Τ᾿ ορίρίοοπ ὁρροῆροπο 8118 ρυθβθηζα αἱ οουρὶ ουρϑῃϊοῖ βγη] υΪ, οὐ ΡΊ μα. π6118, οανιθὰν 

ρῬουϊδοπθαθ. ἴῃ τϑαϊ νὰ ὄννὶ ἀδρρυίπηδ ἀπ ῬΡαη 9 Ἰᾶνορο ἀδ ρϑιὺθ ἃοἱ ΠΡγοθ]αβδῦϊ, 6 5010 

«ὐδπηᾶο πιθοῦ ἀἰτηϊπαίβοοπο αἱ αὐθιν θα, 51 σϑηάθ Ρἱϊι ΒΘΠΒ10116. 1 ρΡθβθηζα, αἱ ρ]ββιηα- 

6611016 βρϑϑβθὸ δοοατηα!αίθ ἰπύογπο δὶ ναβὶ, 6 οὐ βίπϑῦθ ΒθΡΡΘ Π6118, ραν 6 Ἰἰτηϊ τ οἴα 

ἔργῳ 11 σοπποῦδίνγο πϑοίονιηδδο 6 1 ουρθπο ὁ0η. οαἱΐ ΘΟηὐ 8556 δάθγθηΖθ, 1] ΘΟΡΡΟ 5 ΡΒΠΙΘΙῸ. 

Τ ρυῖπαὶ ἕαὐυὶ αἱ τϑδαίοπθ οἷ 5' Β οΙρΌπο 581] οπηθηῦο Ρ9 ἴῶ οδααΐδ ϑοοϊάθηΐαϊο αἱ ἀπ 

Ρϑῖο, βοῆὸ ἀθϑὑθιταϊπα ἀδΡ11 οἰθιηθηθὶ οοππούθιν! 6116 1Ἰτηϊύαπο 1 ΘΟΥΡΟ ϑ 8 ηΪΘΓῸ 9 Υἱ 

ξοριῆδπο ἰμθογπο 8ΠῸ0Π6. 6116. 66110]6 οἱραμίι, τὴὰ ΠᾺ]18. πδππο δ ἴΆ10 1ῃ ατιοϑύϊ οδβὶ 16 

ῬΙΔϑιη8 6111. 

ὌΙβογοημθϊ βυϊπιο!! ρόββοπο ϑυϊηθηύαιθ πούθψο!ηθηῦθ, 6 8ΠΟΪΘ ἴπ ὈΡΘΥΘ ἔθηιρο, ἰδ 

«αδηὐ ὰ 4651: οἱ οπαθηνὶ 5ί τ} 8116. Ρ]Βιδ6611116. οβίβύθηθί πουτπα!πηθηῦο ΠΘ]18 τΏ11Ζθ, 

βἷδι ὁπ6. ργονθηρᾷπο 48 ἀρραι αῦο Πηβαθϊοο, βδ ο16 ρυόονθηρθπο 4818 ρο]ρα Βρ]θπῖοδ, 

ὁ 8] 5ἰβύθιηδ ὑγαθθοο δ 9. 

Ῥαυτηθηῦθ ἴα τη αι ρα ΤΘϑΡΊΡΘ 60118, ΒΟ ΡΆΡΓΟἀαΖΙΟΠ6 ΑἹ Ρ]ΔΒΠΊΘ 6616. ᾿πΌοΓ ΠΟ 

ἃ ποάα]! ἱποίριθηθ ἀϊ δα ογοο]οβὶ, ὁ πύου πο ἃ Θαπη}}} αἱ ΡΙριηθηῦο τηΔ] Δι Ἴοο. 

Ῥαὸ 1᾽ αὐὐνιὰ 4661} ογρϑηὶ ϑιημδίορορίϊοί 6 46] ἔθραίο ἴπ οδδὶ ρϑίοϊοριοὶ, βούδο 

Τ᾽ σίοπθ ἀἰ βρϑοίϑ!ϊ ἰπὐοββιοδχίοπί, 6 'π οδδὶ αἱ ἀπθιηῖα ρραᾶνθ, ἀθύθυτηίπαῦθ ἴα Ῥγοάι- 

ζίομθ αὐδϑὶ ϑβοίαβίνα αἱ ρῥ]δβιηδοθ] 110. οοβυϊ αθπῦϊ ἀπ ᾿ϊηξοτηαῦοβὶ ὁ ἀπ Ῥβθαυδοῖθα- 

ὀοπηΐδι ΡΙΔθπιθ 6 ]Πυ16τ6 (ἘἾς. Ὑ1Π ὁ 1Χ). 

1.6 Ῥδβπιθ 6 1116. ροθθοηο σοβύϊιϊγθ αδδὶ ἰηθογϑιηθπΐθ οθροϊ σροποἱ σΡΘηα]ΟΤΩΐ, 9 

Ῥοββομο ἀϊνθηΐσο ΔΠπηραῦθ 6 ἔαβίἑοντηὶ ϑἀδρίδηάοβὶ 801}6 ΠΡ 1116 46] οομποϑῦθνο ρ 6651- 

βίδηΐθ. Ῥόββομο 6586, οοσηθ ὃ ποίο, ἀθρθηθιθιθ ἴῃ νϑΡΐο τηοο, Ο ΘΟΠΨΘΙ ΓΒ δῖϑι Ρ61 

το! δἰ ρ!ἸοαΖίομο οατοοἰποίϊοδ, 5'δι Ῥ6 Ῥυο ἐοναζίοπθ ἀἰγούύδ, ἴῃ Θ᾽ θταθη ὶ ῬΠὲ ῬΙΘΟΟΙΪ1, ΘΟΠ1Θ 

Τιμ οοὐ δ ποι οοιηροὐδηηθπίθ τπϑύαρὶ. Ῥόββοπο ρϑγᾶθρο ὑυύῦο 11 ρυϑπορ]αϑηηδ, οἢ 6 ἈΡΌδη- 

ἄοπδπο πθρ}} ἰπύουβοχὶ. 40] ὑθϑϑαῦο ον 5ἱ ὑτονᾶπο, 6 ἀϊ ἄονθ ἃ 000 ἃ ῬΟ00 51 ΔΒΒΟΙΌΘ, 

τπηδποπᾶο 1Π ρατῸ πιοῖθο ὁ0Π Ὧἢ Θ5.|55ππ0 ΙΟποῖπο, βίπη110 αὐαῦθο δα ππ Πηἴοοῖθο ἀ6]- 

Τ᾿αρραγαίο {πίαθῖοο. 1.8 Ῥ] Δδιηδ 61 118. ποπ Θβθροῖθα, τηδὶ δΙσαπδ, διχζίοπθ ἕϑροοίἑανδ. 

Μοὶ οοπύσὶ ρθε π8}} ἀοὶ [0]110011 ΜΑΙ  ρ δμὶ 4611 παΐ]χὰ νἱ βόπὸ ρυϑηάὶ 6[6- 

τπαθηδὶ πποπομαοϊθαῦ! βροθθ0. ΡΓΟ θη! Ρ61 σαΓΙΟΟπ651 ὁ ἀδ οἱ οὐἱβίπαπο ἀ0116 μ]ἃ- 

Β128.06 1116. ἀοοαμη] δη ϊδὶ 8116. ρου ον, 461 [0] 6010; 6 Ρ61 πΠΌ]1 ἀΐνθυβθ δ 4116116 66 

βἱ υϑάομο δοοαπιααῦθ ποὶ ραπθϊ ον 5ἱ ἀἰτϑίηθηο 16 βΊΌΒ56. ὑγαθθθ019, 6 81 ἤδπομὶ αἱ 

αποβίθ, ὁ Π6] τϑὑΐοοϊο 4611 ροῖρβ. ιθθύα ποὶ ρίὰ 410] βρυϑάὶ ἀϊ αὐθ᾽ νὰ ὃ απαδὶ ὑαύῥα 

οοβύϊναϊδα. ἄδι Θοπιθηθ πιοποπαοίθαθ ὈΆΒΟΗ͂Ϊ;, 5ρθ880. ἴῃ οδρϊοοἰπθϑὶ, 6 ἅα. Θ᾽ θιηθη δ! ΟοΪ 

οετ δου βῦϊοὶ αὐυιθαὉ]! 46116. Ρ]βιη δ 6 1116. - 

Ταϊίο ααθϑῦθ οοπύτ θυσίοπὶ, οἱ δἰαθαπο ἃ ΘΟποβοθῦθ 1᾿πηρονύδηζε, ὁηῃ6. ἢϑπηΟ Ϊθ 

ῬΙΔβιλΒ ΘΟ Π]1α16. ὕγα, 11 ΘΙθιμθηθ! 401 οοηπούξίνο. Νϑαβαπα ἀϊ θ580. ρογὸ οἱ οοποθᾶθ ἀΐ 

ΔΙ ΟΡ ΠΊδ16. Οἤ6. 16. Ρ]θπη8 06 1116 ἀθεϊγίπο 48116. 66111160 ΠΡΟ ] δύο θ, 46] ρδὺΐ οἢ6. Ρθ} 

16 τηοϊέθ οοπδί ἀθγδζίομὶ ρἰὰ θβροβῦθ ἄδ γϑυΐ ϑαῦουϊ, ΠΟ. οἱ ὃ οόποθθδο Αἱ δητηθύθθυμθ 

16 ἀουιναζίομθ 48] βϑῆραθ. 
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ἴο 80η0 ἄ᾽ αννίϑο ὁΠ16 πϑὶ ὀοηπούθινι Ἰηὐθυβθ χα], 6 βοργαύαθθο π6] σοπηθίξίνο ρ6- 

Τίνδϑαϊθ, νἱ βίϑθπο δἰτηθθο ἄπ βογίδ αἱ οἱ θηιθηθ, Θ]1 πηὶ, ρ᾽δ ΔΡΡοπ δ, βομο 16 66]- 

1016 ἔπβαῦθ ο βύϑι]αῦθ, 4116 α181}1 Θβο αι ναπηιθηΐθ ὃ ἀοναῦδ 1 ΤΟΥ Ζίομθ 6118 βοβίϑηζδ 

ἘΡΡΠΠαρΘ. ΟἿ᾽ ΦΠΟΡῚ ρὴϊ ϑοαρδί, 6 ἈΡρθηδ ΓΙ ΘΟΠΟΒΟΙ ὉΠ ἴῃ οθΡ Ϊ οδδὶ, Β0π0Ὸ ἀϑὶ πποῖϑὶ τὸ- 

ὈοΠαΙ ὁ0ῃ. 50Ά 50. ῬΓΟ ΟΡ ΒΠη8, 6. ΠΊΟΙδΟ 51121}] δἱ πο οἵ ΠῚ πηϑῦαγ! 6110 ΘΔ Π 4016 6 ἀ6] 
ΠΟΑῚ πη δ 101, πιὰ οϑἰϑῦθηθ! ρουπιδηθη θη) θηῦθ Π6] οοπηθύθνο ΘΟΙη6 Θ᾽ θιηθηδὶ ῬΓΟΡΙΊ αἱ 

4601 [οϑϑαῦο. 56. ἀπ οαπδθῶ α᾽ ἸΥϊ δα Ζίοπθ 51 οϑϑροϊῦδ βουσῶ ἢ ῬΔΡΟΠΟΠΙΤηδ, 6 βοργϑυπεϊο 

86 ἴὰ οὔπθα βύθδϑα ρουῦδ 51.116 ῬΓΪτη6. ἃ ἀἰβύγαζίοηθ αἱ θ᾽ θιηθηθὶ, 8]|10Γ 8 1] ῬΡΐπιο ἔαὐίο 

Οἢ6 βϑρὰθ ὃ ἴὰ τηϊρυδζίοηθ ἀθὶ βῇοθα] ὈἱδπΟΝΪ σοῦβὸ 1’ αρθα ἀδπηπορρίαίδ. Τοβύο ἄορο 

μι Ιὰορὸ 1᾿Ἰρουύτοῆδ 6 1 Ἴρου] θα ἀ6911 θἰθυηθηθ ὁοηποῦθν!, ἱ 4081 ἴῃ ραγῦθ ρόββοπὸ 

ὈΡΘΒΙΟΓΙΠΔΥΒῚ ἴῃ οἱοναπὶ οἰθιηθηθδὶ τπποποπποίθαθ ἑοπαθρρΊϑηδὶ θα ὀβογοῖανθ αὐ ναηηθηῦθ 

1] ἑᾳροοίθβπιο δαΐϊ ἰθασοοῖοϊ! ρο] πονῇ 6. πϑπποὸ ρἷὰ ἑαροοϊξαθο ἃ Ιογοὸ νοϊύα ἱ ἀθύν 

491} ἀῦθο 1658. ἴῃ ὕθυζα 1ἴπθ8, πῶ ἴπορο 1ἸρΡουγοῆδ 6 1Ἰρουρι δῖα ἀθὶ Ῥίθοο]} θ᾽ θιηθηθὶ 

Ἰηξοοϊ οἱ ἀ] 46] οοπηϑύξνο, ἱ απι8}11 δαμηθηΐαπο 1] ΙοτῸ ρυούοραβτηδ, Θ0Π18 ἕδηπο ἱ γϑοομὶ 

Θἰθιηθηῦ ἔαβαθὶ, βοῦδο ἴὸ βυϊμμο!ο 4611 1Ρ εἰ δα ζίομθ, 6 οι ϑιηθηΐθ ΡΘῚ Οδγ]Οοἴπθ5]; μὰ αἱ 

ἔρθααθηῦθ ρ6 ϑηιϊοβὶ, 51 τη] ]ρ]]οθηο. 6. 51 Θοοαπηαΐα πο Π6] Ἰπορο ἀϊ ργοδαχίοπο ἀδρ- 

ῬΡΐπηδ, 6 μοὶ 5ἱ ἀἰδοπάοπο ᾿θηϊαημθηῦθ η6] ἐθϑβϑαῦο νἱοῖπο. Θα816 δα ἴὰ Ιοῦοὸ ἔπη ΖΙΟηΘ 

ΠΟΙ ὃ ῬΟΒΒΙΡ1]16 ἀθύθυ τηΐηδΡ6. Οθυΐο θϑθὶ ΠῸῚ ἤδηπΟ 8ιΖίοπθ ἕβροοϊζατία, 6 ϑρρϑιθηΐο- 

Ιηθηῦθ ΟΠ 50Π0 ἀθβϑύϊηδῦ! ἃ ΤΡ γα ἀ6] πποόνο οοηπούινο ΠΡΡΊΠΔΓΘ; ἴπνθοθ, 5ὶ 84 8- 

Βίδηο 511] σϑοοπῖο, 6 8118. ἥπθ σθῃβοηο ἃ οοϑυϊ πα] γθ ἀπ ὑθϑϑιθο ραίο]ορῖοθο, ἀπ Ρ]Δ5ΠΙΟΠΊδ. 

Ορριγο ἀθρθηθγᾶ 11 ΙΟΓῸ ρΡἈΠΟΡ ϑθτηδ ὁ 1᾿ Δ Ρδμάοπϑπο ααδβὶ ἱπύθγαιηθηΐθ ρῸΡ ἀϊνθηθαῦθ 

οἰθιηθηδὶ ῥἱὰ Ῥίθοο]1, ταο]ῦο 5ἰτῊ 1} 81 ΤΠ οἱ], 6 ἔουτιδπο 1ὰ ᾿πΠ] Γσίομθ ρϑυν 06111818. 

Ῥοῦὸ ΠΟ ΒΘΠΊΡΙΘ 1᾿ΘΟΟιΠ]α10 46116 Ρ]αΒηη 66 111]6. ὃ ὑδγάϊνο, 6 βββθθθ 8118. ηθ0- 

ξουηηϑζίομθ οοηπούθινα. Οὐτηθ Π6] Ῥυΐπιο ὕθιηρο 4611᾿ ᾿ἸηΠϑιητηδΖίοι!6 μδ πο 6Ὸ ἴδ τηῖρτἃ- 

Ζίοηθ ἀϑὶ Ἰϑιοοοῖθί ΡΟ] ΠΟΥ ἴῃ τηοᾶο ργθνὶθηῦθ, τᾶ ατιδϑὶ σΟΠ ΘΠ ΡΟΓΠΘϑιηθηΐθ 51 

ἸηΪχίδι α16] πιοντηθηῦο ἀθΡ11 Θ᾽ θηηθηθ! ἢ551: 461] οοππούξινο ομ6 ἀϊνουσὰ μὰ ἐἰδγαϊ 1] 

ἔαϊίο ργθναϊθηῦθ, ὁοϑὶ ρόϑθομο Ῥγοανϑὶ 6. ΘΟΟαμ Ια] Γϑὶ 416110 Ρ]βιη8611|6. ἃποῖΘ πθὶ 

ῬΕΙΤΩΪ ρἱοτηὶ αἰ Ἰπἤϑιητηδζίομθ, απϑπο Ὡποουα Β0Πη0 τηο]ῦο δὐθνι ἱ Πργοραβύϊ, 58 νο 8 

ῬΥΘπάθγθ ροὶ ἰὼ ρυθναίθησζα αὐδπᾶο 1᾿ αὐὐϊν δὰ 4661: Θ᾽ θπιθηὺὶ ἢβδι 46] οοπηθύθινο βδγὰ 

αἀπδϑὶ ἅ6] ὑαὐῦο οθϑϑαῦϑ. 

αθδύο πηοᾶο ἀϊ οοπϑίἄθγαγθ 1 ουἱθίηθ ὁ 1] ϑἱρηϊῆοθῦο 46116 Ρ]ΘΒπι8 66 11116 51 ἃνν!- 

οἶπδι ἀπ ΡΟ00 8]}᾿ ορίπίοπο βοβύθπαϊε, 4ὰ ΒΙΡΡοῦῦ (1. 6.) 50} οϑϑύθηχε αἱ 1πΠ] τα ζίοηϊ 6 

αἱ πο! ΠΙηξα οὶ ρου ναβοοϊαιὶ, 6 ἃ 4116118,. Βιιοοθββὶνϑιηθηῦθ δηητηθαϑα 8. ΜΑΡΟΗ δ (1. ο.). 

ἴο οὔϑᾶο οἷ απθϑύο δαύονθ θα σἰπάϊοαΐο θ6π6 δθυτηδηᾶο ὁΠ6 1᾿Ἰρούοϑὶ ἀϊ ἘΤΡθον! ὃ 

4611. 66. ρ᾽ὴι δὶ δυνίοίϊηπα 811Ὁ νϑυϊνὰ. ΡΘΡ 9550. 1᾿ οὔ βίπθ ἀ6118 οοβϑιἀθύνα ᾿ηΠ]γὰ- 

Ζίομθ ρϑυν ΘΠ ]Π]8γὸ ἢὰ ΙπΟρῸ 511 ροβύο βύθϑβο ἄονϑ θϑϑὰ 581] ὑζονῶ, 6 ἴῃ οἱὸ ἴο οὔγθᾶο 

αὶ ρούθγθ ρθπϑηιθηῦο οοην θη θ. ϑΘποπ ὃ Β0πῸ ν]ΘνΟ]} 18 Οἱ θΖίοηϊ αἱ γαῦ 0 ΚΘ ΠΘ Ὁ 

ΤΏΟ556 818 ὑθουῖδ αἱ ΕἸ ον 48 Βογβύ (1) 6 ἀᾷ Ῥαρρϑῃποίπι (]. 6.), βῖ8 Θομβίἀθυαπᾶο 11η- 

ΒΙὑΡαχίοπθ ὁπ ννίθηθ Π6116 ραγὺϊ ρεῖνο αἱ ναβὶ, βία 'Ιὰ ποὴ οβαῦθα {πη φασίοπθ 46] 

ῬΡΟΟΘΒΘῸ 16] 5'ΠΡῸΪ: [Ὀ6Ο]81, δα ἰῷ ϑύγαύθατα αἱ αἰιθϑῦ! 6 1ἴὰ τηϑηόϑηζα ἐδ] νγοϊύα αἱ απ 
ΥΘΓῸ τοίϊοο]ο. 

Μϑγομδηᾶ, οπ6. μὰ ἀθπουηϊπαῦο “ Ἰϑποοοίζοιϊαϊ!,, δα ! 1] ΘΙθιηθηθ! οἢ6 δὶ ὑγόνϑπο 

(1) Ολγονίβοῖιο Επμ σιν τον ραϊμοϊοσίδοῖιο, Ονγρανυϑαίίοη, νου ΜΙ. Βοκϑι. ὙΥἀνφθανρ, " ΕΡ ΘΠ 1886 
ἄθν ΑἸ]ροιαοίῃ Ῥαθῃ. πᾷ Ῥαίμοῖορ. Απαΐ. ,ν» ΓΥ͂ ΤαΒυραηρ, 1897. 

του ΝΣ 

μα, ως 
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Ἰηὔονπο 8116 ρϑιύθῦϊ ν858}1, διημηθῦθθ ὁΠ0. δ 658] Φρρδυῦθηραπο 8 Π0}}9 16 Ρ]ΘΒΠΊ809118]6, 

τη, ΕἸ ουθηαοβὶ δὶ δαοὶ θ6] υἰβαθθ!! 5116 Ἰη Π Δ ΠἸγΠΔΖΙΟΏΙ ΒΡΟΕ θη 81 461] ΘΡΙΡΙΟΟΙ,, 6511 

Φδίθηθ ὁ116. δἰϑιμθηδὶ 51}}1}}} ἃ ΠΗ οἰ δ], 6 ἃπῸΠ6 16 Ῥ]ΔΒΙ ΘΟ6111186, ῬΟβϑᾶπο ῬΓΟΥΘΗΪΒ 

ἀδΡῚ1 οἰθιιθηθὶ οομηθῦθν1 ΡΟ νΒΟΟ]ΑΡῚ. ΤΠ  Θϑδιηθ 46511 οΥρϑπὶ ἱπῆϑιηπιδῦ ἐαὐθο βοντδ 

Ῥϑζχὶ ἤββανι, ποὴ οοπβθηΐθ αἱ θην ποδὶ 666 ὕδ]6 58 1ἃ ἀουϊγαζίοπθ 461186 ρα βπι 9619, 

16. 4.811 θῖνα βίθημο ποὐὑῤαμηθηύθ ἀἰβυϊηῦθ ΡῈ τοῖο, ρθ. βύγαθνατα 6 ρθι ἀθβύϊηο, 

48116. ὁ611ὰ16 οοπμηθύϊνθ [85 

16] οοππρύςινγο ἤρυ Πδγ 6, ὁ 51 τἰβυθρηδηο, [ΠΡ 

. ΟὐΙη0 αὐοϑύθ ῬΌββΌημῸ βύδγθ οοπ ροῦδ δὐῤινιθὰ Ὀ]Ο]οσ δ, 

8.0 Θ ῬΓΟΪ γδ ΠΟ βούδο 1᾿ ἀΖίομθ αἱ πῃ 

ἀρϑηΐθ ἰρεϊ ϑηῦθ, ΘΟϑὶ ΒΘΙΠὈΤΔΩΪ 66 ροβϑδ ΦΥΥΘΠ11Θ 016] ΤᾺΡΙ ΡΊΘ00]1 Θ᾽ Θηθηνὶ το ο αὶ 

ογηϊ ἀϊ ἀπ πιοϊθο οοη ΡΟ00 ῥγούορ δϑηηδ 6 Ῥϑγοϊὸ 501] ρ]] 8 0] 81 ΠἸηΐοοῖθ 4611 ἃρ- 

Ῥδιύαῦο 1 ηὐῦϊοο, πὰ 06. ἈΡΡΔΡ ΘΙ ΡΘΌΡΘΓΟ ἃ] οοπηθῦςινο βῦθϑβο, ἴῃ οαϊ ΠϑηπῸ ἀβϑαηθο 

πᾶ, Ῥοβίχίοπθ αἱ σἰροθοὸ ὁ αἱ ροοὰ αὐῤδινιυὰ, βπομὸ ἀπ ἀρθηΐθ ἰγειθδηῦθ πη 11 Υἰβυθρ}},. 

ΘοΙη6 ἴα 6116 6611ὰ]6 [αϑαῦθ, 6 ποη 11 τἱοοηνορῦδ, ἴῃ γ 616 Ρ]ΔΒΙΊΒ0611.16. 

Ἐβδιηϊηδηο 18. πηχῶν ΠΟΡΙΉ81]6 8] ραμίο αἱ νἱϑύω 46116 ρ] αϑιηδοθ11 16, τὴ] ὃ 56Π|- 

Ῥγδύο ὁ16 1 ρυϑηᾷὶ θ]θιη θη τηοποπποίθαῦ! ἀϑὶ [01110011 ΜΔΙΡΙΡ δηὶ, ἀρ αβύδηζα τΊ ΟΠ] 

αἱ Ῥγούορ!ϑπιᾶ 6 ΘΟ β΄ Ό550. ΠΌΟ]Θ0 νϑϑοϊθοϊαῦο 6 παοίθοϊαῦο, ΓΡΡ  ϑθηθίπο ἀη0 βὐθαϊο 

Ρἱὰ οἱονίπθ 46116 ρΡ]βπιδο61116, 16 481} ἀΒΒαΠΙΘΡΘΟΌΘΓΟ 1 ΙΟΡῸ {ἰρ᾽ οἱ οαγα θυ ἄορο ἰδ 

ῬΓΟΠ Θγαζίοπθ 4161160. ὁ611ὰ]6 ργθάθίξθ. 1816. πιο! ρ]]οα ζίομθ πὰ ἸπορῸ ΡῸ᾽ ΟὩΡΙΟΟΙ ποδὶ, 6 

16 Τἰβαϊύθιηο 46116. 6611π|6. οἱὰι ῬΊ66016. ὁοἱ οδραύθουὶ οἱϊ ἰριοὶ 461160. ῥ] βιό θ! 16. Δ 

γοϊῦθ, Ῥϑυὺ, βϑιῃ γα Θἢ]6 1] σταπαᾶθ οἰθηιθηῦο τποποπιοίθαῦο ὁθηῦ 16, βρίπρθηδοβὶ 8118, 

Ῥϑυ όσα 46] [Ο]]Π]60010 5] ἱπιρί οο 5οδ, 6. 8᾽ ἀν οἴ] οοϑὶ αἰτθυϊθαιηθηθθ 4] ὑΐρο αἱ ρ]8- 
ΒΙΠΔΟΘΙ] 1], ἀδρρυΪτηδ Θ0Π. Π1016Θ0. γΘΒοΙ 6018} 6. 6 Ρἱὴι ὕδι] 001 πο160 Τίθσο 41 ΓΟ ΠΟβουηὶ 

τα σρΊαῦ 4116. ρΘΡΠΘυῖα 46] τηϑαθβίμηο. Θαθϑῦ! ρδΡ ] ΘΟ] Υ] αἱ Ῥόβθοπο πιθρ]}10 τ] ΘναῦΘ 

Π6116. π}11Ζ6 τηο]ῦο αὐγθ, 58 ρϑυομὸ υἱδογηδύθ ϑιηδύοροθίϊοιθ, δῖ Ῥθ1 ἀπὸ ἱρου]θαοὶ- 

[051 ἴῃ ΘΟ780, 518, Ρ61 αἰΐγθ ὀϑιιθθ. Ν 116. Π111Ζ6 Ἰρϑυρὶδβύϊοιθ οᾶ ϑιημδζοροθύομθ 46116 

οδνὶθ, 1 οογάοηὶ ἅ6118. ΡοΟΙρῶ 50η0 β θη] ΑἹ οΡΘηῚ 06111]6 πηοποπιοθαῦθ ἃ πποῖθο 

γΘΒΟΙΟΟΪαγΘ 6 πποϊθοϊαῦο, ἃ ΡΓούορίδβιηδ, ἀἰβογθύθιηθηῦθ ἈΡθοηαδϑηΐθ ὁ θδβοῆϊο. τα 

αὐθϑῦϊ Θ᾽θιηθηῦ! 51 υθάομο τη ΡΟΆΡΙΟΟΙθΙ, Οἢ6. ΒΘ Ότα πο ἀδ οϑϑὶ ἀθυϊναρο 6 ὁ6 ἤϑηπῸ 

ΘΒΒῚ ΡᾳγΘ ἀπ Ῥτούορ! ϑιηδι νἱναιηθηῦθ δ ΒΟῇ]ο, 6. Θ0η ἀπ ρᾶγῦθ ρϑυϊθγίοα, συ πππο]οβα, 

ΒΟ ρ]]ηῦθ ἴῃ ΟΡ βἰδαὶ αἱ βυλαρρο ἃ6]] ΘΙ μα θηῦο, 81 βοβύδηζε ὑἰρυοϊάθ ἅ6110 ὁθ]- 

1016 ΠΘΓγΟΒΘ. 

586. ἄορο ἢ ρϑιῖοαο αἱ ρυϑηᾶθ αὐθινιυὰ ἰὼ πι11Ζ, ταύ ἴῃ πιπὸ βύαύο αἱ τίροβο, 
ΘΟ. ΔΥΨΊΘΗΘ ΡΘ61 ΘΒΘΙΏΡΙΟ ὃ βΊΟΓΗΙ ἄορο Τ᾿ υ] πιὸ 5818550, Δ]]ογὰ δὶ νϑᾶθ οῃ8 1 οογοηὶ 

4611 ρΡοΙρᾶ, 1 48}} ϑύϑῃο 6110. π|11Ζ0 Θβδιηϊηδῦθ 5010 ὑγθ βουπὶ ἄορο 1᾿ τ] ΐπιο Βα ]δθ8θῸ 
ΒΡΘΙΩΪΟΙ αἱ ΟΘΠ]Π 16. ὈΘΒΟΗ͂ΙΙ ΡΥδ Πα ἴῃ ΟΔΡΙΟΟΙΠΘ51 6 αἱ 061116 ἀἃ 6556 ἀθυϊναίθ, ὁ ανϑηῦί 
1 ὀαταύνουϊ αἱ ρ]βηηθ 611 116, ῬΡθβθηθδπο ἢ ΠΙΠΊΘΓΟ ΤΠΪΠΟΙΘ ΑἹ αἀποϑῦϊ 6] Θπιθηθ ὁ 

τὴ ΠΌΠΙΘΙῸ Τ]0100 ΠΡ ΊΟΙ 6 αἱ 66111]6 Ππ ΟΟΙ ΟῚ οἢ6 ἀὰ θϑϑὶ ἀθυῖνδηο. [ἢ ατιθαϑίο 
βύδαο 1 ΤΉ ]]Ζδ, ΟΟΡΡΙΒΡΟΠ ΘΓ ΘΌΡ6 ἀππαιθ 8] ρϑυίοᾶο αἱ ἱπη] τδζίομθ ραυν] 6611 1816 ἀϑὶ 
ῬΙΟΟΘΒΒΙ Ποριβϑῦϊοὶ οἢθ πϑππο ρ᾽ὰ ὑθγπιίπαῦο 11] ρϑυϊοᾶο δοιΐο. Απομ 1 [0]116011 Πη αι οἱ 

ῬΑ ΘοΙΡα 0 8110 βύθθβθο ργόοθβϑβϑο, 6 ἴῃ σθρῦθ τη }1Ζ0 αἱ οανὶθ βα!αθθαῦθ 6 Ἰδβοίαῦθ γαῖ 

ΒΙΟΡΗΪ ἴπ ΤΊΡΟΒΟ, 51 οββϑῦνδ ὁ[6 1 οουἄοηὶ 4611, ροΙρῶ πϑππο Θβϑὶ ρυ1Ὸ ἀϑϑιηΐο αἱ ργθ- 
ἔθυθηζα ἀπ οαταύδοτο Πἰπ α ίοο, οβϑία πϑηποὸ τἰσομθσχα ΑἹ ο᾽θιηθηθ ΠΙηἸοοἰφοϊ αϊ ἀου  ναῦϊ 

4116. ΠαΠΙΘΙΟΒΘ Ῥ]βιη8 0111. αἱ ἀῃ ρϑυϊοάο ργθοθάθηΐθ. ποθ δὶ Πδποῖὶ 6 ποὶ ραπίϊ 
ΑἼπογοοῖο 418118 ὑΓΆΡ80016 51] ὀββθύνϑῃο ἴῃ πριι8}1 οἰοοβύθηζθ Ἀηοοσα ρΘυΒἰβύθηθὶ ναγθ 

ῬΙΔΒΙ 8 6611.16, πῖῶ ΘΉΟΠ6. ἀδ πιο]66 αἰ 6556 ἀθυῖνθιοπο 6611π|6 ΠΙη!οοἰ το  ϊ ὁΠ6 51 ὑγσονϑπο 
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8 6550. ἔγϑιημηδῦθ, οοϑοομὸ θαϊδα Ἰὼ τ]ὰ ἴῃ απθβίο βύϑαϊο δϑβϑαμηθ, ἃ ΘΟΒῚ αἴνθ, τἢ 

ἀϑροῦθο αἱ ογρᾷπο [ϊηΐαύϊοο. 

Ιο τὴὶ τίϑουνο ἰαθίαγία αἱ οοποϊπιδιθ απθϑῦϊ Θϑρθυ θη γϑυϊδπμο 16 ΘΟΠΑΙΖΙΟΙΙ 

4611 Θβρϑυϊπιϑηῦο, ρϑιοπμὸ πὶὶ ᾿ἰυϑίπρο 4] ροῦθῃθ βἰβύθῃ)ἠοδῃιθηῦθ οὐὔὔθηθιθ (61 υἰϑα! θαι 

Βοϑαϊβίδοθηθ. ΑΠομ6 ἴῃ ααθϑὺϊ ρυθραγαῦ αἱ τη1]Ζα, ΘΟΙη6. ἴῃ ΔΙῚ αἱ γϑῦῖ οΥΡϑηϊ, μῸ 

Ῥούαθο οϑϑθῦναῦθ ὁἢ6 1| πποῖθο οοη πῃ Ρο᾽ ἀϊ ργοϊορίαϑιηδ τοϑα οῃΐατο, ΔΡ ϑηάοηδ 1] 

ΒΡΘΠΟΡΙΆβπιδ, 6118, ῬΙΘΒΠΙΘ66 118, 11 απ816 5] ἀϊβρθιαθ ἴῃ ῬΊ66011 Ὀ]ΟΘΟΙ ο 81 ΤΙ ΆΒΒΟΙΌΘ, 

Θ Οοδὶ π6 ἀογίναπο δ] δ᾽θυηθηθὶ Πἰπἰοοϊ οϊα!. 

16 ῬΙδβηιϑ06 1116. 666 51 ὑγονᾶπο ἰπ απιθϑῦθ 121126 θοοϊῥαῦθ Ρ ἢ οἸ 8] τηθηΐθ ἃ σρδη 9 

αὐθιν θὰ, οἴροπο βρθβ80. 46110 ἤριινο οδῦοοίπϑίϊοιθ, οοῦῦο ἀδϑδϊ ῥ᾽ ΘΠ6. ΠῸΠ 51 ροβϑϑᾶ 

γϑᾶθιθ πρὶ βυϑηθ]οπηῖ, Ο Π6110 ἰτυ ῥα χίομὶ Πορίβύϊοθ ἃ Ἰθηῦο ἄθοουβο, ὁ Π6118 Ῥθᾶζίοηὶ 

ἰπθονπο αἱ πϑορ]ϑιηῖ. [ἢ απιθϑῦϊ αἰ ταὶ οδδὶ 16 Ῥ] βιηδ 96 }1π|16 5θιλοΡ8 0 ῬΡΘίθυ θΠΠηθηῦθ 

ΒΥΠΌΡΡΘΙΒΙ Ῥ6Ὶ βοϊχίοηθ αϊγουθα 6 ρὶὶι Ἰθηὐατηθηΐθ. 

Ἐδββϑηᾶο πο ἐϑοπηϑηξθ αἰ Πυθα Ζία ὉΠ} 1 Π πο οἸ Εἰ ὁ 10. ῬΙΑβπιδ 0 11116, πο ὃ Ροβϑὶ- 

Ὁ116 ἄονο ψφαθϑυϊ ϑἰϑιηθηθὶ οἱ ὑγονᾶπο Ρ]Ϊ πηἱ δοοδηΐο 8611 810] αἱ ἀθύθυτηϊηδνηθ τἰβρϑῦυ- 

γϑιηθηΐθ Τ᾿ ουἱσίπθ. Θαθβῦο ἔτ ρἰὰ οββουναῖο ἅδ Ῥαρρθηβοίμη (]. ὁ., ρ88. 451), 11 απ816 οἰδὰ 

ἴῃ Ῥγοροβίθο ἱ οδβὶ αἱ βρϑηυίομι οὐ πἰοὶ Θαΐρο 16 σῃϊδπ4016 πα 1616, 6 [ἃ ἱρου] βία 

ΘΕ Δ ΟΠ]Π]ΟΟ] 6. 6110. ΡΙΆΘΟΠ6. 46] ῬΟΥΘΡ π6] {ϊΐο. Απϑ]ορϑμηιθηύθ δοοαθ Π6] ΥἸΒΥΘ110 

ἄ611α αὐὐι νὰ βρ!ϑπῖοα ρθὺ ἀζίοπθ 40116 τἰρϑύπθθ μου Γαρθ, Ο Ρ6᾽ Δ] ΓΘ. ὁδι56, ἴῃ οα] 

ἴδ ραγἕθ 6116 βρούδα δἱ ἔ01110011 Ππ αυϊοὶ π611ὰ ργοδπασίομοθ 4116 Ρ] βηη 6619 51 οοηΐοπαθ 

Θ0π 4611 ἀ6118, ροΙρα βρ]θπίοα. ΟΠ 16 Ῥ] βιηδο 9116. βίδμο ἀθρϊγαῖθ 484] οοηπούννο 

τούϊοοϊανο ὁ 48] οοηποῦνινο ἤρυ ΠΡ, 9886 γὶϑροηάοηο αἱ ηιοάοϑίηιο βἐϊηιοῖο οοἰ δ᾽ ἰαἀθρηἐϊοο 

γδιαίο; οἷοὸ 5ἱ πιο! ]ρ]θαπο 19 ἀπὸ 6 16 4116. 6 ποὴ δῖ πᾶ πϑβϑῃ οὐ ὐθγῖο Ρ6} αἰ6- 

Τϑηζίαυϊο ὑτῶ ἴοτο. ΟἸὸ ὃ οοπίθυπιαθο ἀπο Πμ6. ἀ8] οαβὸ ραϊοϊορίοο ἀθβοῦιτῦο ρ᾽ὰ βορτὰ 

ΑἸ ρβϑιδοϊθαοθηϊα Ρ] αβυμ 6] 1808. 

Τι6 ῥ᾽ αβιηδοθί 16. ἤθη ραβϑᾶπο ΟΡ αἰ παρ δπιθηῦθ ΘΟ Π16 [81 8] οἰ "6010, 1η8. 8010. ΘΟΠῚΘ 

Τιηΐοοῖ οἰ, βαῖνο ῥἱλ τανὶ οδβὶ, τὴὰ ἀδ,. απιθϑυϊ ποι ἀθῦῖνϑ [ἴα πθοοβϑι δὰ αἱ ΘΟμΒ14ΘΡ8}16 Θ0Π10 

Ῥτονθηϊθηθὶ ἀδρῚ Θ᾽ θπιθηθὶ πιοποηποίθαῦϊ 49] βαπριθ. ποθ 4818 βαρροβί ζίοπθ, ἑοπάαΐϑ 

811 σἰϑαϊθαῦ! βρου πηθηα}1, ὁ. 6 ἀΔΡῚ}1 ΘΙ Θπιθηδὶ οομηϑῦθνἱ ρου Ί γα βο δ] (Ἰθιοοοῖ 011) Ρο5- 

58Π0 [ουππδγϑὶ ἀοὶ ἰϑαθοοῖθὶ πιοποπποϊϑα δὶ,  ἀπ8}} αὐὐτανθυθδηᾶο 16 ρᾶγϑῦϊ ψϑβο ]8}} 

Ῥϑηθύγαμο πο 11ὰ ρτδηᾶθ οἱ ΡΟ] ζίομθ, 6 ῬΌϑϑθοπο απ πα] ὑρδηιαῦαγϑὶ ἴῃς ΡΟΠΠΠΟΡῇ (ἴαν- 

ὁΠαηᾷ, 1. 6.), ποῦ ἀουῖνα ὁῃ6. 5]: ϑίθιηθηῦὶ οοππούθινὶ ΔΘ Ἶϑπο ΟΡ ΒῚπ6 ἀδὶ Ἰϑασοοι αἱ Ρο- 

Ἰππονῇ βὐθϑδὶ; δηχὶ ααθδῦο ἑαύδο ὃ ορρὶ αὶ ααδδὶ πη νθυβδιπηθηῦθ γθβρίηὔο. ΟὐΒὶ Ῥού ΡΠ Π0 

ἄδϊ οοππούθινὶ τοὐϊοοϊαίο ὁ ἤθυ Παγο ἑουιηδιδὶ ἀρ] δἰθυηθηθὶ Πη οοΙ [οἱ 4] 6 ααθϑῦ Ρο- 

ὕγθππο ἈΠΟΠΘ ρϑπθῦνα"θ. Π6] Οἰτθ010, ΒΖ ΟΠΘ. ΠΘ ΘΟΠΒΘρΡΊΙα, ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΔΠΙΘΗΐΘ 686 16 

ῬΙΔΘΠΒ 06 11ὰ}9 ἀουίνίπο αὶ Πα οοῖ οἱ 461 βϑηριθ. ῬΘΡ διητηθίθθιθ 1 ΟἹ ρΊηΘ. ϑιηδύοσθπᾶ 

419116 Ῥ] ΒΒ 661116. ἀΟνΓΘΠΊΠΙΟ ΒΌΡΡΟΥΡΘ 008 16 Ρΐ66016. 061Π116 6118 5] ὑτόνϑῃο Π6] 60η- 

πούῤίγο, βοργαναύθο ἱπίοσπο αἱ ναβϑὶ 6 πύου πο δὶ οδηδ] ὈΠΠΩΡῚ Π6] ἔθραΐο, νἱ βίϑθπο ἀθ- 

Ῥοβίξαῦθ 48] βϑμριθ, 6 νἱ τἰπηθηρθπο 8110 βύαῦο αἱ Πη οοΙ δὶ ΡΊ00011, ἢπο]ιὸ βούξο 1᾿ ἃζίομθ 

αὶ ἀπ᾿ υραηξο αβϑαιηδπο ἱ οαναύῦνουὶ 461160. ῥ᾽ αβϑιπο6 1116. ἄα οἱ ἀογίναμο. 1 ΟΥ]Ρ 1:9 

ἴογο βϑρθθθα ϑιπδύορθηδ, τη ὃν ἸΟῸ γοϊδᾶ 6588. ΒΒΡΘΌΡΘΡΟ ρϑπθίραῦθ Π6] οἴγοῦϊο ἄορο 

Θϑβουϑὶ ἑογηιαΐθ πϑὶ οοππούῤινὶ γοὐϊοοϊαΐο ο θυ Παγθ, οπᾶάθ βαυθθθθγο οοἱὰ τὶ ογπϑεϊ 

ἀθρ]ϊ δ᾽ θιιθηθὶ ἰϑυϊοσθηΐ οομθ 10 ἤαΡΟπΟ 8118 Ιορὸ ρυΐπια οὐ βίπο Θαοβύα ἱρούθϑὶ ὁοπ- 

ΟἰΠθροθθ6 16 ορροβίθ ορίἰπίοπὶ; βοῖο πᾷ 11 ἀἰϊξούίο αἱ πο θββθῦθ ὁἢ9 πῃ Ἰροὐοϑὶ, Ῥϑγομὸ 

ὅβαιξ Π. Το. {1]. οἱ 

-ωῖἵἷκἕκ Πὰν 

ἘΣ 

᾿ 
᾿ 
1 
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811 ἀϊπηοσύταζίοπθ αἱ θϑϑῶ πηϑποδ ἰδ. ἀἰπηοδύγ αζίοηθ βίουσα (6118, ἀθροβίΖίομθ ΠΟΡΙΏ 819 

ποὶ σοπμπούθινὶ ἀοἱ ναὶ οὐρϑηΐ, 0911 βοδῦϑὶ ϑἰθιιθηῦ ΠΏ] ΟΟΙὑ101 οἰ ΟΟΙ δ Π6] Βϑηρθ. 

Μὰ αυδίαπαιθ πὸ βἷα 11 ρυΐτηο ραπῦο 4] ραγύθηζα, ἰο διητηθύίο 1᾿ Θβ᾽βύθηζδ πϑὶ θοη- 

ποϑύῤνί 461190 ἄχθ ἤοσπιθ ρυίποῖρα!! αἱ ὁ611π|6; 16 ΠΡτΟ ]αβύϊοιθ ([ἀΒ] ον πη ὁ β 6116) 6 

16. ῥίοθοϊθ τοῤοπᾶθ 1ηξοοϊ θοαὶ. Ἐϊαύσδμαθο ἱπάϊροπάθηνι, υἰϑροηάομπο 81} Ιυυ]υδζίοηθ οο]- 

Τ᾿ ααπηθηΐατο 11] Ἰοτὸ φρούορίδβμια, 6. 601 πη] δ] ρ]1ΟΔΥ̓ΒῚ 46116. 661110 586. οὔ βίπϑηο 616- 

τηθηδὶ τούοπμαϊ ᾿ποποπαοῖθαῦὶ ργοβθϑὶ 6 ἀούαθὶ αὶ ρσγδηᾶὶ νἱγυϊ ἑαροοϊζαν!θ, ορρατο ἀθρ]1] 

Θἰθιιθηθὶ ὁμ6 ἀϊνοηΐαμπο {πβ] ὙΠ] ὁ 50θ11 0] ὁ Δ ΡΌγΙοθηο 1ὰ βοβύϑηζδ, ΠΡ 0116. Π) 8116 

Ῥίοοοϊθ 9611]6 τούοπαθ ἀθυίνδπο ρῸ δυϊηθηῦο αἱ ργούορ᾽ αϑπηδ 19 Ῥ] ΔΒ μ] Δ 06111}6 ὁἢ6. 5] 

πιο! ρ!σαπο πθπὸ τρί ἀδιηθηῦθ ὁ ΡῸΓ ΘΡΙΟΟΙΠΟΒὶ (ρ᾽ὰ αἰ Τ8}Ὸ), ὁ ῬΘ} ϑιῃλῖθοϑὶ, 6 

ΤΠΠΔΠΡΌΠΟ ρῥγθίου Π]τηθηΐθ δια Θοοι 1} 58] ροβῦο οὐθ δὶ ἴουπιδηο. Ταο απθδίο 5] 

ΕἸ ῖβοθ δὶ οδϑὶ ρϑίοϊορίοὶ, ἀοναῦὶ ἃ Ῥγοοθβϑὶ ᾿πβδηγπιαῦονί ὁ δα δ] ὑγ6 οαιβθ. 1,6 Ῥ]δβτηδ- 

6611116 50πὸ ῥεῖν αἰαῦζο αἱ νἱνρυϊ ἑαροοϊατα 6 ααϑηᾶο ΠῸη ἀθρθηθ ΠΟ, 51 ὑ 8 Β ΟΡ 80 

ΑΙ παονο ἴῃ δἱθιηθηῦ 11πἰοοϊ οἱ αἱ, ο ἴῃ Θ᾽ θηη θη}! ονϑ}} οὔ Δ|Ππηρ αὐ, βθηζα ρϑρὸ 18. οδρδ- 

οἰδὰ αἱ ΓΟ τίοαγο 4611 βοβύϑηζο, ΠΡ ΥΊΠ]Δγ6, τὰ 5010 δἀδρίθηοϑὶ 5.116 Π0}1116 461 σϑοομῖο 

οοπηούθινο ργϑθβίβύθηξθ, ααδ8] Θοιη8. 6611116 ΟΒρΙ ΠῚ 40] νϑοοῃῖο ἐθβϑαΐο. 

Τμπδ ΘΌΡ6 1] τηϑεῦῖῦο ἱποοηύθδῦθ Ὁ1Π16. 4] ἄσϑῦο τἱ οἸδηηδαύδ 1᾿ αὐ θη Ζίοηθ 4651] βύπαϊοβὶ 

511116 Ῥ]αβηιθ 6 11.1]6. 6. 88] ἸοΓῸ βρηϊβοαίο ποὶ Ῥγοοθϑϑὶ ἰρρ!ὑαῦϊν!. Τὸ οὐ θᾶο οἢ16 6611 ΔΌ δ 

ἀναΐο τϑρίομθ αἱ οἰδββιῆοανθ 16. Ῥ] βΒηη8 6611 .16. ἔλα 511 θ᾽ θιηθηῦ 46] ὑθϑϑαῦο οοππθύνινο, 

τὴϑι ΠῸΠ ΘΟΠΒΘΠ ΓΟ πο] ἀογῖνανϊθ ἅ8116 ογάϊηδ}}6 6611ὰ]6 ἢθ86 ΑἹ α116] ἑθαϑαύο. Τπηδ μἃ 

ΘΏΘΙΘ ΤϑΘΊΟηΘ Βθοοηᾶο 16 Πη16 ΟΒΒΘΡ 8 ΖΙΟΗΪ Π6] Υἰῦθηθ 6 οἢ6 16 ρί66010 6611116 11ηΐο- 

οἰδοιϊαι!. ἀογίνίπο ἀἰϊρουψαπιθηθθ 48116 Ρ]θϑυηϑ 6 1] 16. οθ ἤϑῆηο ρογᾶσΐο 11 Ιοῦοὸ ρῦϑπο- 

1η τηοο ἀϑθοϊαῦο, ὁἢ16 Ὁ] βπΊ8 66 1}π|16 ΘΟ Π16 0811 πο Ρο5- ῬΙ θη, τὴ8, ΠΟῚ ΒΘΡΘΌΡΘ ϑϑϑὺὐ 

58πο, ὈΘπομὸ αἰ τᾶγο, Θββοῦθ ὑγαϑρουύαῦθ 1Π ΟἷΤΟΟ]Ὸ βθηΖᾶ ὁ 6 ρϑγᾶδῃο ἱ Ιοῦοὸ οδγαύθυ. 

Ῥδρροημθίμῃ (1. 6.) δὰ ἰπύγοδούνο απ πιθῦοαο Ρ61 18. Θο]ογαζίοηθ 461160 Ὀ] βηη8ο6]- 

1ᾳ10 (πιούοδο ἀϊ τϑοθηῦθ τηοαϊβοαῖο δ, {Πππ8} (1), οἰιο ἀὰ 1 Ρ6: ἢ ἀθ] τβυϊθαῦ! ῥἱϊι Ὁ11]- 

Ἰϑηδὶ ἀϊ 4161} ὁ116 5] ἔϑῆπο 00] πηϑύοἄο ΤΠππϑ; ρορὸ ὃ ἀυθὈῖο 56 1 ργθρδυϑῦ! οὐδθηαίιὶ 

601 τηούοᾶο ἀϊ Ῥαρρϑῃῇῃθίτμῃ βἴθηο αἰ γθυυθαηνο ἀσγονοῖ!. [6 π1160 ΘΟΠΟΙ ΒΙΟῊΪ 51 ϑοσοΡ θη 0 

60η 486}16 ἀϊ ῬαΑρρϑῃβμοίπη (1. 6.) π6] τἰύθπογο αἱ οὐἱβίηθ ἰβύϊορϑμα 16. Ῥ] ΒηλΈ961116, 6 

Ἴπϑη0 8] ὕθθϑαϊο οοππϑῦθνο 

οἰδορθηθ, 6 416110 60 δἰ ρτοάποοπο ἀδὶ οοπηθύθινο ΠΌΡΠ]αΓΘ. Ε589 ῬΌββοπο ϑυϑηὐαα]- 

τηϑηῦθ Θηΐγϑ 6 ἴῃ ΟΠ ΠΌΟ]Ο, τὴϑ ἅ8118, Ῥγθβθῃζᾶ α] 6611ὰ]6 τηοπομπποὶθαῦθ Π6] οἱ ΡΟΟ]0, 51Π11}] 

πὸ Βδργοὶ ὑτοναῦ6 δίσαηδ αἰ ἤογθηζα ἔλα α19110. Οἢ6 ὁ 

ΔΡῚΙ βίϑαϊ ρίονθηὶ 46116. ῥ᾽ βηηθ 6 1119, ΠΟΙ ῬΘΙΊΊΪ ὨΘΟΘΒΒΘΣΟ αἱ ὑγᾶργΘ ἃ ΘΟΠΒΘρΡΘΗΖδι, 

Θοῖη6 ἴϑηπο πιο] φαθοῦ!, ομ6 απθϑῦθ ἀθυνίηο ἀδὶ ΠΙηἴοοἱ δ] 61] βϑηριιθ, οοϑὶ ΘΟ 116 ΠΟ 

ἀονγίναπο δὶ Ἰϑποοοῖ οἱ ρο ΠΟ 16. 6611116 οοηπούψίινο ἤβθθ, ΒθΌθη9 ἄα ααθϑῦθ ροθβθθηο 

Ῥτοᾶανοὶ ἀθρ]1 οἱοιηθηθὶ Ἰοποοοίξοϊαϊ οἷο ϑηύγαθ! [ἢ ΟἾΓΟΟ]Ο ῬΟΒΒΟΠῸ ὈΡΘΒΙΟΥ ΔΙ ΕΙ ἴπ 

Ἰϑασοοῖθ! ρο] ππογῇ ἀ6] βδηριο (Μδτομδηᾷ, 1. ο.). 

16 Ῥ᾽αβηηϑοθ! ] 16. ἴῃ Θβθι ΙΓ Π]ΟΪῦΟ ΒΟΔΓΒΪ ῬΌΒΒΟΠΟ ὑγονα 5] ΘΠΘΠ6 1ῃ ΘΟΠΠΘὑ 

ΡΥ Π]δτὶ ἀρραγθηβθιηθηῦθ που πι8}}1 (ἔθρδῦο), ΟΟΠ16 51 ὑγονδηο τηοϊῦο ΘΡΘ580. ΠΘΡ]] ΟΥΡ8η1 

οπηϑθοροσίϊοί. ῬοθΟ ΠυμμΘΡΟΒΘ 50Π0 Π6Ϊ οοπηθῦςινο ΠΟΡΠ]816 16 ἤογηηθ Ἰαὐθηθὶ, ο 16 ρῖο- 

6016. 6611116 τούοπᾶθ 1ἰη οοϊ οἱ αἱ, 16 αὰ8}}1 ἀἰθύῦτο ἰγυ θα ΖίοπΘ ῬΟΒΒΟΠῸ ΘΒΒΌΤΩΘΙΘ 1 ὀδΡαὐξθυϊ 

αϊ νοῦ Ρ] βηη8 6611 16, οοπηθ 16. γθοο 16. ἀουτηθηῦί ὁ611π|6 [ἀθαῦθ ῬΟΘθΌμῸ ἈΒΒΌΠΙΘΓΘ ἱ 

οδρεαὐςον! αἱ ριονϑηϊ ΠΡΥΟθ] αϑὐϊ. 

Π 1] Ἰβδθαθο ἀϊ Απδξομιῖα, ρα οϊορίοα ἀϊ Τουΐμο, Αροβῦο 1902. 

(1) Ιοο. οἷδ., Ραρ. 8. 



Ὁ) ΒΠΠΙΙΑ ῬΕΟΡΌΖΙΟΝΕ ΟΕΙ ΙΑ ΕΕ ΝΈΙΙ ἸΝΕΡΙΑΜΜΑΖΊΟΝΕ, Ἐ0Ο. 201 

ΒΡΙΕΘΟΆΑΖΙΟΝΕΙ ΘΕᾺ. ΤΑΥΌΙΑ 

ἘῚΡ. 1. -- Ατθᾶ πϑορούϊοθα 61 ἔϑραῦο (α) 1ἰπηϊδαῦα, ἅα 6611]6 βΊρ ΔΗ (Ὁ) οοπθονπαύδ 48 ; 

Ἰρουρ] δία 461] οοπποῦδίνο (ὁ) ὁοπ ἱπ] τζίοπο αἱ ἰθασοοῖ δὶ ῬοΙ πονῇ (() (8 βἱονη]). 

ΤΊ. Π|. --- Ατϑᾶ πϑοτούϊου (16 ρἱοτηΐ); α) ἄγθα πϑογούϊοθ; δ) 6611ὰ16 οἰσϑηθ; ὁ) ὁοπ- 

πούῤίνο ἤρυ1 Πα ϑρτοννίβῦο αἱ 6611π16. ρο]ππορίθ. Ϊ 

ῬΊα. ΠΙ. --- Οἰνγοβὶ ἰπύθυϊοθα!ανθ Θιπμουραρίσα, θοπ 6611118 ΡΊραπΟ οΔΡ 1610 αἱ ρἱβτηθηῦο 

ἀν ἂν ἃ, ἃ). 

Βιρ. ΤΥ. --- ΟἸττοϑὶ ἱπθθυϊοθυ]ατο ἅα Ιϑραῦ. ἀούίο οδ᾽θᾶοοο π011ὰ Οανὶα (12. βἹογη]); ἷ 
8 Θ  - 

4) ὑθοϑαύο Ἀρυ Πατο; ὁ, δ) τοϑῦὶ αἰ Ἰορτ]1 ρα ϊοῖ ; 6, 6) ὁ, ΠΆ16011 ὈΠΠΔΤῚ; ΑἹ) Ῥ]δβϑηια- ἢ 

661116; 6) οασπιαΐο αἱ Θ᾽ θπιθηὐϊ τποποππο θα. ᾿ 
! 

᾿ Ε Ἴ Ἶ ἶ ᾿ 
ΕΊ. Υ. -- ΟΥρδηϊζζαζίοπθ 461] οοππούξινο ἰμύουσπο ἃ] οΟῦΡρῸ βύγδηΐθγο (α); 6) 6911]9 

8 8 Ρ }} 

ΒΡτοθΙαβθίομθ; 6) γαθοὸ βαηρυίΐρηο αἱ πᾶογαὰ ἰουιπαζίομθ; 4) βἰονδηὶ ΘΙ ΘΠ ΘΗ , 

δοηπθῦθνὶ τοξοπαϊ, οοπ ἀδυν οἱ αἱ ΘΙουιοπθϊ ἑαροοί ῥα ϊ π61 ρυοθορ! αβπιδ (ὅ βἱονπ). 

ΤΊρ. ΥἹ. --- ὕογρο ϑάθγθηὐθ 811} οἵαθηΐο ᾿ἂ8 22. βἱουπί; α) σθηῦγο πϑογούϊοο ; ὁ) ὀαρϑαϊα 

ἤθτοβδ; 6) οαρβυϊα αἰ οοππούθνο βίονθηθ 60ῃ Ρ]ΆΒΠ186611.0 (α); 6) ουσαα! αἱ 

ῬΙΔΒΙ Δ 6611.19. ἰπύουπο ἃ ἅπ6, γαβὶ βδηραίσηί. 

᾿ ΕῚρ. ὙΊΙ. -- ΜΙ]σα ἅα τηϑ]ατίο; α) γᾶβο βδηρυίρπο; δ) οοΡΡὶ τη ϑηϊοῖ; ὁ) Ῥ]αβπιδ 6 11π]6. 

Ἐν. ὙΠ. --- Ρβϑαβοϊθαοθιηῖθ, Ῥ] θη δ ! Πα} ; α) ϑϑΖίοηῖ αἱ αὐϑογῖα; δ) [01Π| 6011 Μ]- ᾿ 

Ῥίρπἰϑηὶ ; ο) ῬΙΔΒΙ δ 66 1119. 4611. ΡΟ]Ρἃ. 

ἘῚΡ. ΙΧ. -- Το βύθθβθο οᾶβϑο, τη 0110 4110 οϑϑᾶ [πῃρ}}6; α) ἱπΗ]  ΡΆΖίοη0 ΘΙΠΟΡΓ ΡΟ; 

ὁ) Ῥ᾽αβηλθ 6 11816. 
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ἄλνννς 

ΠΑΒΟῸ ΠΑ ΤΙΟΟ ΒΕΝΖΑ ΟΒΆΝΙΒΆΝ 

ΜΕΜΟΆΒΙΑ 

ΟΑΝΜΝΊΠΠΟ ΟὕἹΌ: 

ΟΟΝ 6. ΤΑΥΟΙΕ 

Αρργοναία ποὶ}) Αἀιγιαησα ἀοὶ 80 Νονυοηιῦνε 1902. 

ΤΝΤΒΟΘΌΖΙΟΝΕ 

Τύδτοο πιθϑύϑ! Ποὺ βθηζα ΟΘΙΠΘΡ6, οἢ6. ἀπϑ]οη 6. ἀθοθηηϊο δαἀαϊθῦρο θη τανε, ἀΟΥῸΓ 

ὀθᾶθυθ ἱποοῃαϊσίοπαύδιηθηῦθ 1] ροβϑῦο 811} 800 Θ0η ἄπ ὁ 605 ὑγ8 ὀθυηΐθιθ, π8, ὑτοναῦΐο 

ϑΏΘΟΥΒ, ΠΘΡ]] Ὁ] τη δ Π πὶ ΘΡ]Θη 4146 ΔΡΡ]Οα ΖίΟΠ] ἃ οοβύγιιΖί οηὶ 41 ΘοοθΖίοηδ]θ ἱπιρογύϑηζδ. 

Θαδηύαπαιιθ ροὶ βἰδϑὶ ἰπὐτοάούϊο ἅ δσιηὶ οοδύγαῦνον! 1 αυθἤοῖο 9110 {76 οϑγπίθιθ 

8ΠΘΠ6. ΠΘΡ]Ϊ ΔΡοΐ ἴῃ τηπραύαστα, ραν ὑπύίαγία ἱποοηὐγα ΒΘΙΠΡΤΘ ΤηΔΡΡΊΟΥ ἴϑνουθ ΤΠ ΆΓΟΟ 

τη ΠΟ] 1160, 11 αα816, 86. Ῥθη ργοβθϑύναθο π6118 58 ἔουτια ἴῃ ΓΘ ζίοπθ 8116 σῖιθ οομᾶ!- 

ΖΙοΩΐ ἀΐ οανῖθο, 6. 856 δοοιρθύθιηθπίθ οοβύγαϊο 60116 τίβουβθ ἄθ|]ι. τηοάθυπα ἱπροσπουίθ, 

ῬΡθδθηΐϑ, ππϑρΡΊΟΥῚ σΆΓΘηΖὶΘ αἱ νἸρταϊθὰ. 

Ῥογθαηθο 1᾿᾿πηρογΐϑηζδι ΟσποΡ νἶνα αἱ απθϑῦο ὑΐρο αἱ οοβῦγαζίοπθ, βρθοϊδἰτηθηῦθ 

ῬΘΡ ἴθ ΘΡΡΙ]Π θα σίομὶ αἱ ρομθὶ, τοὶ πα ἰπᾶοῦθο ἃ ρα Ὀ] θα 6 σὰ [810 ρρομηθηῦο, 46] απ8]9 

ἃ ΡΠ τίργθϑθθ ΘΌΌΙ οἵδ δ Τσοθρδνηῖ, ἀ]οθπθ ππονθ Βο] ασίοηΐ, οΠ6 ΒΘ ὈΡΘΤΗΪ τἰνθδύδηο 

Οδρδ ῦονο αἱ ρϑῃθγδ δ, ΔΙ ΤΙΘΌΤΘ ΒΟ θη 00 6 ΑἹ ππηϊοντηϊὰ αἱ ὑραύναζίοπμθ ΡοῚ 6] 

ἉΓΡΟῊΪ τϑυϊοοϊαυΐ 6 Ῥ61 4161} ἃ ραρϑύθ ρίϑηδ; ἔτ 1 4811 ΟἹ ΟΊ π] νϑηπο βου δ δ Π0}16 ο]] 

ὉΡΟΙΙ ἴῃ τηπρδῦθαρδ, οἢ6. 8] βἴου πο 4 οβρὶ, ἄορο 16 τηο]  θρ οὶ θβρϑυίθησθ δα] τηϑύθυ 81 

οοβὑϊθιοηνί 16 νοΙθ, Θ0Π16 5.10 δύθϑβθθ νοἱδθ δοιηρὶθῦθ, Β0π0Ὸ τραδγᾶαθὶ 4811 Ρ] τα ὰ 

ἀοϑὶ ὑθοηϊοὶ οοῖμθ ὉΡΟΪ οἰ δβϑυϊοὶ. 

Νοη 5ἰαροίγτὰ 8] Ἰθδθογθ 1᾿ η ]ορῖα αἱ οοῦῦθ οοβυγαΖΙομὶ 6 18, Θοποογάδησε, ἀϑὶ τἕβι]}- 

ἴϑθὶ οὐὔθπαυ! ἴῃ ααοούα ὑγαθίδζίοπμθ οοη 4061 ἀθάουθϊ ἀ8116 πούθ ὑθουῖθ αἱ ὙΨΊΏΚΙ͂Θυ, 

Ουπηδπη, Εἰιδον, ΜᾺ] ΘΡ- ΒΡθβίαι, 6 1ὰ σϑπθρα δὰ, θα 1] τΙρορΘ ὁμ6 νίϑηθ δα δοαυϊβῦθιθ 

ΤῬουρπατῖο τηϑύοᾶο αἱ Πάν. 

ΔΡρΙ1ἱοδζίοπὶ ργδίϊοθ 8118, συ δηἰοβδ δγοαύδ, 46] ρομΐθ «ηέοϊγιοίίο ἴῃ ρἱθίγα αὶ ὑδ6110 

(ἴπθα ἐδυνονίαυία Μοπίδαρδη- Οδδῦρθθ, ΕΘ ΠΟΙ8) Βϑύνομο ἀϊ ἀΠποϊδασίοπο 46] τηθίοᾶο. 



204 ΟΑΜΊΠΠῸ ΟΟἿΡΙ 

ΙΝΌΤΙΟΕἹ 

Ι. --- ΑὐῸ0 τού ον. 

Ἡαπαχίοπὶ 46110 ἀθέονιηδχίοηϊ. 

Ῥααδίοπὶ αἱ δ] αϑυϊοϊὰ, ἱ 

Τήπθθ αἸηἤπθηζα ΡῈ 16 γα πὶ ἡ οεϊὰ ὲ 

Ιάπθο α᾽ Ἰηὐθυβθζίοηθ 6 Ἰἴπθα ἱπνη]αρρο. ᾿ 

Τήπθο ἀἸπῆπθησε, 4671 βίουψί 6116 δϑὺθ 

Ῥο]ΐρομο 46116 Ῥυθββίοηϊ ῬῸῚ ΟΔΤΙΟὮΪ γϑυύϊοα]ῖ 

Βϑαζίοπθ α᾽Ἰπιροβῦα βἰ αἰϑίγα 6 ῬΟ]σόπο 46116 ῬΥΘββίοηὶ ΡΘΥ τίϑν τ ἘΣ ΠΣ 886. αὐ 

Βδαζίοπθ α᾽Ἰπιροβύα βἰπϊδῦσα ῥσοαοίία ἄὰ ναυϊαζίομθ 41 ἐθιηρθγαίασα 

1ᾳ. 1ᾳ. ΙΪ4. ρτοάούνα ἀα οοαϊνηθηΐο 6116 ᾿τηροβέθ 

Το ουτπασίοπὶ ργοάούνο ἀα οαυ ΟΠ] ἢ 58] 

Τάπρϑο 4 Ἰπῆπϑησε 46110 βροβίύατη θηῦο νϑυῦϊοα]8 ἵει ΠῚ ππτς 

ΤΙ. --- Ατοὺ ἃ μαγϑίθ ρθη. 

Τὸ ἰδοτία 611 ᾿ γοο ἃ ρατθύθ ρίθπ ριιὸ τ]ρουθαυθὶ Θομ Ρ] Θαμα θη 8 

ΠῚ. --- Αφρ]ϊοαχίοηΐ. 

ϑέπαϊο βὐαθίοο 4611 σγαπμᾶθ ἀγοαῦ 46] ροηῦθ Απίοϊπούθο 

Τάπϑο απἤπθησαω 46116 τραχίοηί. --- Τήπϑα α᾽ Ἰηξθυβθζίοπθ 6 

Βο!]θοϊασίομὶ Ῥγοάοῦῦθθ ἃ] οαυοο ἢθβο.. 

Ῥο]ίσοπο 46116 ρυθββίοῃὶ Ῥθ1 11 Ῥ680 ῬΤΌΡΥΪΟ 

Βουὶ ᾿πὐθυηὶ ἀμὶ αν τηδβϑίτηϊ ρυοάουῦῦ! 48] Ῥ650 ῬΥΟΡΥΙΟ 

1πθθ ἱμγη]αρΡο 

ὁ ἄὰ ἀϊουο τῇ ἘΣ Ν Αἱ 

ὃι 4.611 461] ΑΥ60 τϑύϊοο]αΓ6 , 

ϑο!]θοἰναχίοπὶ τηδϑβίτα θ ργοάούθθ 48] οᾶσῖοο ϑοοϊάοηία!θ, ἀθαοῦθθ ΡῸ. τλθΖῆο ΠῚ Πηδὸ δι οστις ̓ 

Βέουι Ἰηθουηὶ απἰδαγῖ τηδϑδίην ργοάουθ ἃ] οαγῖοο δοοϊάθηΐα]θ 

Ιᾳ 1ᾳ. [ῖ4. ρτυοάουεϊ ἀὰ ἀπ νᾶγίαχίομθ αἱ ὑθιηηιρογαύττο.. 

Ῥυθϑβϑίοπ πηϊξαγῖα τη δβϑίτηδ, δββοϊαύα » 

ὕσγνο 416116 ῥυθββίουὶ ἀοναῦθ δ τὴ ΒΟΡΊΟΟΔΥΙΟΟ ὙΠ ΟΝ οὐνάτνε τς 58 ΝΑ ἘΠ 

ΟΥ̓ΥΘΙῸ 811 τηθ[ὰ, αἱ 6588, Ω 

ϑοβυϊ θαχίοπθ 46] {γ8η0 60Π τΠ ΒΟΡΥΒΟΟΔΤΙΘΟ ἀπ πλε ἀδοὶθ ἜΤ ΣΕ ΝΣ ἀετοί, ὃ 171. ᾿ ἔτ, οἂ 

ἃ τηρίὰ βοϊδαηΐο 

Τάπϑα αἰ Ἰηῆπθησα, 4161] ΤΗΝ τ ΤῸΝ 
" 

" 
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ἐν 

Ατοο τϑύϊοθο 818. 

1. --- Τὰ ΕἸΡ. 1, Τὰν. 1, ΤΑρργθβοηῦ ἢ ἄΥῸῸ τϑύ!ο018}6 Ῥίϑπο ααϑίπηατιθ, 5᾽δ 

Ραὰγθ αἰδϑιτηπηθύγίοο, 461 {ἰρο ὑγδηροίαγθ, ἱπηροβύδῦο 5θηΖδ ἃ ]ΟΟ]αΖίοηΐ, 6 ρορὸ {}1ρ018- 

τηϑηΐθ βἰδυϊοδιηθηΐθ ἱπἀϑίθυιϊηδῦο: θ880. 58, ἕουυηδύο ἀδ ἃϑῦθ θ᾽ δϑύϊοιθ 6Π6 51 ΒΡ Ροι- 

8010, 8] 50110ο, οοΟἸ]Θραῦθ ἔλα ΙΟΤῸ ἃ ΟΘΡΠΙΘΓα βθηζα αὐειύο. [ἃ ὑρανγδύθσδ 518. βο!]θοϊναῦδ, 

αἱ ποαὶ ἄδ ἴογΖ9 θϑῦθῃ ῃθ αυϑίαηαμθ, τὴῶ ΡΊΔοθηὔ Π6110 βύθϑβθο ρίδῃο 4611 ὑγαναύαρα, 

16. ὑθιιροιδύασα νυ αἱ ἐθ, 16 ᾿πηροβῦθ βΊβοθηο οΘαϊπηθη, ο, 6116 ἴϑι 19 βύῦθβϑο, 1800 

τηοηΐαΐο 58] ροβῦο ποῖ ΔρὈΐδ, ρὸν ἀϊουϊο αἱ οοδϑίγυισίομθ, ϑβαύψατηθηθθ 18. ἴογτηθ 6116 

ἄθνθ ἄύθῦθ, Ῥθ1 τηοᾶο 616, ἤδβαύία 18 ὑτδνδύαπγδ 84 ἀπ᾿ πηροβύδ, οοηνθηρδ, ΤΡ ΖΒΡ]δ ῬΘΙ' 

Ῥογίδνο 1᾿ αἰύσϑι ϑϑυγθυηϊ ἃ δι ΘΟΙΏ ὈΘΟΙΘ 6. 601] αἸῦγα, ἱτηροβίϑ. 

ΒΙθυίδπιο 1ὰ ὑταναύατδ, ἃ ἀὰθ ἃϑ8ὶ οοογαϊπαῦϊ α΄, ψ, δἰδοθηθὶ Π6] θπ0 ρίϑηο, ἀϑὶ 

α081}1 βατὰ ἤβϑαΐω ἴῃ βϑρυῖῦο ἰἴὰ. ῬΟΒΊΖΙΟΠΘ, ἀββθρηδηάο πὶ ἀ᾽ ΟΡ 811᾿ 8556 ψ ἴὼ αἰ γθζίομθ 

γουῦϊοϑ]ο, οϑα ἱπαϊοδθηᾶο οοη Ε ᾿᾽ΒΏΡΌ]Ο α᾽ 1πΠο0 1 πϑΖίοηθ (10]]᾿ ᾶ556. χ'. 81] οὐ Ζζοῃῦδ!θ, ΡῈ 1 

τηοᾶο [16 ἃ; Ξξξ ἀ' 605 Ε ΓΆΡΡυ θϑϑηῦ 1᾿ ἀϑοῖβϑδ, οὐ ζσοηύα!]θ αἱ τὰ ποᾶο συϑ]απαιθ. 

2. Ἐϊαπαχίομὶ 6116 ἀθίουτμδζι οηΐ. -- ΑἸ]Ὸ βθορο αἹ ἀθύθυτηϊ 816 10 βροβίδ- 

τηθηΐο αἱ ἂπ ποᾶο αὐϑίππαμθ, 6 ᾽ἴὰ τούαζομθ αἱ ἀπ᾿ αϑύϑ απ ]51851 ΑἹ ρᾶγϑῦθ, ργοάου 

Τὰν. 1) 1ἴἃ Ῥουζίοηθ αἱ ἃοο 4.4’ Ο6' ἅ8116 ὁδ89. βορτῶ ᾿ἱπάϊοδῦθ, 81 Θοπβι ἀΘῚ (ΕἸΡ. 2 

Θ 5] Ππηπ]ΔρῚηὶ οἴ, ἃ ἀθ ον ζίομὶ θοπιριτῦθ, θϑβϑϑ δβθατηδ 18. ῬΟΒΙ ΖΙΟηΘ 6ἢ6, Θϑθρουϑη 0 

16 ἀθέοτγτηθσιοπὶ, ὃ ρυαπίθροϑίαῦα π6118. ἤρπτρ. 

ΤηἀΙομδτηο ὁπ ΔῊ ἴο ϑροβίδιηθηθο αἱ ἂπ ποᾶο απδίαπαιθ, υαϊμέαίο ἐγ αἰἱγοφὶοηο 

υογήϊοαϊο (οἰοὸ 18, ῬΓΟ]ΘΖίοηθ οὐδοσοηα!]θ 418110 βροβύδτηθηϊο ἰοΐδ!θ 5.}18 σνϑυῦ0816) 6 

ὁ0η Δά 605 406110 ναϊαύαθο βθοοπᾶο 1᾽ 8856 α" (τ ρργυθϑοπύδηο ρϑγοϊὸ Δ [ἃ Ῥγοϊθζίοπθ 

6110 βροβύθιηθηνο ὑοῦα]θ 511] οὐ σζοηΐαϊθ, ἔδύθνα ἴῃ αἰγθζίοηθ οὐὔὔοροπϑ]6 811 ᾿ 8856. α"). 

Θυδηᾶο 911 βιϑϑὶ αὐ θὰ ψ βίδῃο οὐδοροηδ, τἰβαϊθα Δώ τε Δα. Τηδ!ομΐϑιηο [πῆμ Θ0Π φ 

Τ᾿ ϑηΡΌΪΟ ἀ᾽ ἱποϊπϑδίομθ αἱ ἀπ᾿ αϑῦδ α] ραλϑθῦθ 8118 νυ 1816, 6 ὁοπ Δῳ 18 βὰ8 ΡΒ ΖΙΟΠΘ. 

8. Βούεχίοηθ δΔδῳ, 4611 δϑω αὐϑιπηαπθ ΟΟ' αἱ Ῥαγϑίθ. --- ϑ8᾽ πητηδρίηὶ 

ἰβοϊαῦθ ἴὰ Ῥουζίοπθ ἀ᾽ᾶῦοο 4.4’ 06’ (ΕἸρ. 8, Τὰν. 1), Βν:ποο]δῃ 018. 441] ᾿πηροβύδ βἰπιβίτσα, 

τηθαϊθηίθ 1᾿ ἀρρίαηΐα αἱ ἀπ’ αϑύα θυσία 4.4΄; 6, βῃρροβίο π1}10 ορτἱ ΑἰΌΓΟ ΟΔ]100, 51 

τηδηΐθηρα ἴῃ ΘΑΌΪΠ τῖο [816 ῬΟΥΖίομ6, 601] ΔΡΡ!οατθ δὶ ποᾶϊ 4, 4΄' ἀπθ ἴὈγΖ6 θρι8]1} 

ϑά ορροϑύθ οοβυιψπθηθδὶ ἀπῶ οορρίδ αϊ πιοιηθηύο 1, θα δἱ ποάϊ (᾽Ἁ, Ο' αἱύγθ ἀπ ἴουζθ 

σοϑυϊδαθηθί ἀηϑ οορρία αἱ πιοπιθηίο --- 1. 51 ΔΡΡΙΘΠΙ οτὰ 1] ὕθουθηηδ 6] ἰαγΟΣῚ νυ ῦα8}1 

ΘΟΙΩΡ᾽μϑηο ααθϑία ἱρούθυϊοα 50 ]]θοϊ αζίομθ 005}1 βροβύθιηθην οἤουςνι (ΕἾ8. 2), ῥγο- 

ἀοὐιϊ ἅ8116 ὁαθ9 βορτῶ ἱπάϊοαῦθ, ὁοη 6.6 5] μ8: 

6) ἌΡ ΑΘ ΞΟ σι κ9 
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6118 αα8]6, Πἰπη]ϑιμ0, ΘΟΠ1Θ 51 5.1010, ὁ00 πούθγοϊθ ΒΘ] Ποαζίομθ 6 οοη βαΐβοϊθηΐθ 

ΒΡΡΓΙΟΒΒΙ ΠΙΘΖΙΟΠΘ. Ρ6Ι ἰἴᾷ ργδύϊοδ, ἃ βοιηπηθύογια 8116 αϑύθ αἱ οοηύοσμο, 1] ο6 ϑαιϊνδ!θ 

ὃν ΒΌΡΡΟΥΙΓΘ ΓΙΡΙ46 16 αϑύθ αἱ ραγοίθ, 

π-Ξ () 8) Ξ-- -ἱ 

Τρρυθβθηΐδ 10 ΒἴΌγΖο ἰρούθυϊοο ρ6} 16 ἃβῦθ αἱ Θοῃίοιπο, 5[01Ζ0 ροβὶθνο Ῥ6Γ 416]16 ἅ6] 

ΘΟΠΦΟΥΠΟ ἰπΐθυϊονο, πορϑῦϊγο ΡῸΡ α16110 46] ΟΟΠύΟΥΠΟ ΒΌΡΘΙΊΟΥΘ, 56 7 ὃ 8 ἀϊδύβηζα 

4611 αϑύα 48] β'ᾷο ροΐο, 6 

(3) Ὧν ἐἶξξε ΕΞ τ  αὐϑ8 

Τϑρργοβθηΐδ ἰὼ νϑυϊαζίομθ οἰους γα, οἰαϑύϊοο 6 ὑθγυτηΐοα, 4611 Ἰαπρῆθζζα 4611 πηθᾶθ- 

ΒΙπηδ 858, ΘΒΒΘΠΟ: 

Μ΄ -ΞΞ ταοιηθῃΐο υἰϑαϊαπῦθ, τἰϑροῦθο ἃ] ροῖο 461] δϑῦβ, 48116 ἔθ υΖθ ϑϑίθι ῃθ Τ68}1 δρρ]1- 

οδῦθ 8116 Ῥουζίοπθ αἱ ὑγανδίαγα οἢ.86, 60] ἡηποέοαο αἱ Πὐ 6), νίθπο τηϑηὐθητῦδ, ἴῃ 

ΘαΆΙΠΠΌΓΙΟ Ῥ6 ἀθύθυ μη πδγ8 ἴο ΒΌΡΖο Π6]]᾿ αϑύδ, 

8 --Ξ- Ἰπρ]ιθΖΖα, 461] αϑύδ, 

1 -- αῦθὰ 6118. βοζίοπθ ὑγᾶβνθγβθδθ 4611 δϑδα, 

ἢ Ξξε τλοᾶα]ο αἱ οἱ αϑύϊοι θὰ Ἰοπρτθα α]π816 416] τηϑίθυϊθ]6 αἱ οὰ] 1᾿ ἀθῦα ὃ ἴογιπαῦα, 

α ΞΞ οοϑίποϊθηῦθ αἱ αἰ] αὔδζίομθ Π᾿Ππθᾶτ6 ὑθυηϊοα, 4611 αβίϑ, 

ἐ Ξξ- ΠαΠΊΘΙΡῸ 46] ρυϑαϊ 41 οαἱ ναῦῖα [ἃ ὑθιηρουαύασα 461]1᾿ αδύϑ. 

4. ϑροδβίδιηθηϊο δγο αἱ ὧῇ ποᾶο αὐδίαπαιθ Ὁ. -- Β᾽ πηπ]δρΊηὶ ἰβοϊαύδ, 

ΘΟΙῺΘ ρἷὰ 51 ὃ ἀοίϊο ἃ] πὸ ριθοθάθηΐθ, 18 Ῥουζίομθ ἀ᾽αγοο ΑΟ (ἘἸ 6. 4, Τὰν. 1), 51 

ΒΙΡΡΟΠΡΘηΟ Π.}}1 ὑαύυ! 1 οΔΡΙΟΝΪ, 6 ἃ 51 τπιϑηΐθηρδ ἴῃ ΘΑΌΪΠΙΟΥΟ τηθάϊαπίθ ἄπ Ὁ 20 

ππδαγῖθ Θρ8}} οϑα ορροβύθ, ἀρϑηῦ ΙὰηρῸ 1᾿ 8586. ψ, οο]]θσαῦθ τἰσ ἀϑιηθηῦθ, Ρ6Ὶ ΠΘΖΖ0 

Αἱ αϑίϑ στἱρίᾶθ, 'πῷ 81] ποᾶο 4. οᾶ 8] αβίδ 4 4', 1᾿ αἰΐύσϑ 81] ποᾶο Ο' οᾶ 411 δία ΟἿ᾽, 

ΘΟΠ16 ὃ ἱπαϊοαῦο Π6118 ἤρανα. 51 βοῦῖνῶ 1᾿θαπδζίοηθ ἀοὶ ἰανοῦὶ νἱρύθϑ!} σοι] πη 0 

ἴ8|6 ἱρούθυϊοα 5ο]]θοϊ θα ίοπθ 60 5}1 βροβύθιηθηθι οἤουυνι (ΕἾρ. 2) φυοάουῦυ ἅ8116. ὁδ86 

Ἰηἀϊοαῖθ 8] πὸ 1, 0. οἷι6, πούϑηο 6110 10 βροβύδπιθηθο 46] ραᾳπύο ἀ᾽ Δρρ!]οαζίοπθ 46118 

ἴογζα 1 ἀϊγϑύθδ, σϑύβο 1᾿δ]ῦο δυνίθηθ, ΘΟΠ]ΟΥΤῚΘ 8116 πα] αι ζίοη] 6116. ΕἾ. 2, π|6 118. ἀϊτ6- 

ΖΙοπμ6 βύθββϑδ 46118,. ἔουζα 6 να]θ δυο -ἰ ὥοδφο, 6 ο᾽)86 10 βροβύδιηθηθο ἈΠΙΟΡῸ Ρ6Γ ἰδ 

ἴογζα 1 ἀϊγοῦύθα νϑῦβο 11 θᾶβθὸ ϑυνίθηθ ἴῃ 56η80 ορροβίο 8118 ἀϊγθζίομθ 4611, ἔου ζῶ ὁ 

γαϊθ Δα - σαδφῳ,, 5ἱ οὐδίθηθ: 

(4) 1 (δυο --- Δ α -ἰ- φοδφο --- λδῳβ) Ξε Σ5 "Δ 

π611ὰ απ816, Ππϊδαπᾶο, οοτηθ ροἱὰ δἱ ὃ ἀοῦθο, ἰὼ βοῃηπηδίογίδ, 8116 αϑῦθ αἱ δοπύίουμο, 

(6) ἘΠΕ τον 

6. Δ8 Θομβοῦνῶ 1 ΘΒ ΒΒΊ0η6 (8). 
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5. ϑροβίδιηθηΐο Δα 91 ποᾶο Οἱ --- ἰβοϊαύδ, οομηθ οἱὰ 81 ὃ ἀθύνο 41] πὸ 8, 

ἴὰ 501108, ῬοΟΡΖίοπθ ἀ᾽αροο 40, 6, βιιρροβϑύο 1110 ορηΐ οδρῖοο, ἰὼ 5ἱ πιϑπύθηρθ ἰπ ϑααΐ- 

Ἰῖρνῖο τιϑαϊδηῦθ ἀπ [ὉΓΖ6 1 566 ε ϑριιδ]ϊ δα ορροϑῦθ ἃρϑηθὶ ΠπηρΡῸ 1᾿8886 α΄ (ΒῚρ. ὅ, Τὰν. ἢ), 

ΟΟἸΙθραῖθ τὶριἀδηιθηῦθ ΡῸΡ πΊθΖ20 ΑἹ αϑίθ τὶρίάθ, ὑπὸ 8] ποᾶο αὶ ϑᾷ 8]1᾿ αϑύα 4 Ἅ', 

Τ᾿ αἰύτα ἃ] ποᾶο (Οὐ θᾶ 411᾿ βία ΟἿ", ὁοτηθ ὃ ἱπάϊοαΐο π611ἃ ἤρανδ. 51 βουῖνα 1᾿ ϑαιδζίοηθ 

αὶ Ἰῶνονὶ σἱρϑ8}1 οοτη δ᾽ πϑ πο [816 50]]Θοἰ ασίοηθ ἱρούθὑϊοδ, 6051} βροβύαπιθηθ οἰουυινὶ 

(ΒῚ 6. 2), ργοάουδι ἅ41160 οϑαβθ ἱπάϊοαθθ 8] πὸ 1, οοῃ ο.6 5ἱ 88: 

(6) 1(Δάκ --- Δάο - ψαδφαᾳ - ψοδφο) ξξ Σ 5" Δ 8 

Π6118. απ816, Ππηϊϑη 0. 81 5 ο 18. Βοπηηηθύουϊθ 8116 αϑύθ ἀϊ δοηΐύουπο, 

(᾿ Ὁ ΑΒΕ τ Ξο- 

68. Δϑ ὁοηβοῦγ 1᾿ΘΒΡΙΘΒΒΙ9Π6 (8). 

6. -- ἴῃ νἱνῦμ ἅ6116 Θβργθβϑίοηὶ αἱ 8', 5, 5΄7 9. Δ8, 16 ὀφιαφίογὶ ἀοῖϊο ἀοίογηια- Ἷ 7 
φἱοηΐ (1), (4) 6 (6), ροπϑμᾶο: ἦ 

(8) ας ΞΞ 9680 οἰαϑέϊοο, 

ῬΟΒΒΟΠΟ ΒΟΓΙΥΘΙΒΙ βούδο 18 [ὈΥΤη8: 

Δφο--- Δφ, ξισάμι -ΕἙ Σβαΐδ'5 

(9) « Δυο-- Δυα- σοδφο--- χαδφ,ξε Σέ Μινα - ΣΖα 8", 

᾿ -- Δάο- Δά, - γοδφο- γαδφ, τε ΣΩΜΣ -Π Σ4αΐδ1)ς. 

Ἱ. Ἑαυδχίομὶ αἱ ϑἹαβύϊοϊ μὰ. --- Αρρ!οαπᾶο 16 (9) 811 οϑυσοιαϊ νὰ Β.Β' 46 11᾿ Γοὸ 
(ΒῚ 6. 6), 51 οὐὔϑηρομο 16 ὑγθ ϑαιδΖίοηΐ: 

Δφῳ;- Δφ, ξε Σέ ἥἔυω-Ἐ Σβ αἰδ'ς 

(0) ἱ Δ. --- Δψα -Ῥ ζεδφῃ --- σφαδφ, ξξ Σ Μισα - Σβ αὐ ΘΠ 8 Ε 

- Δώρ -᾿ Δάκ -Ἡ ψεδῳῃ -ἰ- ψαδῳ, ξξ ΣΕ Μιον -ἰ- Σβ αὐ 8""ς5 

16. 418}1, ἀυδίογα βίδπο ποῦϊ ο]] βροβύδμιθη ὶ 6116 ἱπιροβύθ 4681} Δγ00, βθῦγοπο δι ἄθῥοι- 
ΤΉΪΠΔΡΘ ᾧι6 Θ᾽ ϑιῃθηθὶ (6110 γϑαζίοηὶ ἃ πηροβύδ, Ρ6} ϑβθιηρίο ἱ ὑγθ ρατϑιηθύγὶ ἅ6118, τϑᾶ- 
Ζίοπϑ 491] Ἰπηροβύδ βἰηἰϑύγδ, 6. ἈθβθίΠη0 ΠῸ 1] ποπῖθ αἱ σηαφίογις αὶ οἰαϑίϊοϊίὰ. 

Κ᾿] ΡΊΩΪ 1 00] βοβυϊθαϊ δ, 1᾿πηροδβύδ βἰπἰ δύνα 8118. 5. ΤθδΖίοηθ, 6 δὶ ἀθοοιηροηρ ἃ, 
ααθβύ ἴῃ ἀπϑ ΘΟΠΠροπθηΐθ νουύϊοαθ 4 ἀρθϑηΐθ βθοοπᾶο 1᾿ 8.586 Ψ, ἴῃ ππδ ΘΟΙΠΡοΠΘηΐθ [ἤν 

ϑδθηΐθ ϑθοοπᾶο 18.580 αἱ, δα ἴῃ ὑπ τποπηθηΐο “δ: 51 ὀββϑυῦνὶ ἱπο] γθ 6 1] πιοτπθηΐο ΠῚ 

τϑ]αὐῖνο 8] Ρο]0 ἀϊ ἀπ᾿ αβύα απδ]βἰαβί, ἀπϑ] πα 5ῖδ [8 ΘΟ πα ἰχίοπθ αἰ οαρίοο, ραὺ πιοὺ- 
ἴβυβϑὶ βούδο ἰὼ ἔουτηδ: 

Μπ-Μς -Ἡ ὙΝ --- 4ὦ --- ΠᾺν, 

ϑεκὶκ Π. Τομ. 111. 5τὶ 
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6118, αὐδ|6: 

Μ,, ταρρτϑβοηΐα 11 νου αἱ 1 αὐδίοτδ 81 ΘΠ. 118 556 1ἃ γΘϑΖίΟΠΘ α᾽Ἰπηροβῦδ, 51 }150γ8, 

οἷοὸ «αδίοτα ΤὍγοο ἔοββθ βϑυϊποοϊαίο 481] ἱπιροβύδι βἰ πἰβῦγδ, ὁ ΤΙ ΠΠΒΠΘΕ80 Ῥϑιοϊὸ 

βοϊδαηίο ἱποαδύραδο 8 Πππροσύα ἀθϑύγα, Θβϑθπμᾶο 46] γϑϑῦο 1Π061Ὸ, 

ἘΠΞΟΥ  ΎΘΒ. Ἐς 

οᾷ δοτῶ 16 (10) αἀϊνθηροηο: 

ΔΦ--- Δφ,ξΞ: Σ Μο -Ἐ ἜΣ --- ΑΣιρο --- ΗΠ, Σὺν -Ἔ Σαΐϑδ'8 

ἔε : Δυυ--δϑα- αρμδῳ,τλδφαξες Μοιυν-Ἐ- φγῈ Σ 10.:---- ΑἸ Σευα"---- ΠᾺΣ τρῶν -ἰ- Σαὐδ'8.. 

- δάρεδαά, -Ἐψηδῳ, ἘμαΔφ σε: Σ Μριον-1- ἩῈΣ τὐγ.--- ΑἹ τυων--- ΠΑΣιυμ"-ἘΣ αὐ δ" 8 

ΒοΘΙθα, Τ᾿ οὐἱρίπο 6611 διϑϑὶ αἱ, ψ Δ6] Ὀδυϊοθηΐτο Οὗ ἀ6] ροϑὶ οἱαβύϊοι τὺ Δρρ]Ποδῦϊ δἱ 

ῬΟΙῚ 4116 βπροῖθ δϑύθ ἀϊ οοπίουπο, θᾶ δὐθμ!θαθηο 81 8556. α΄ ἰὼ ἀϊτοχίοπθ οομπίπαραῦδ, 

Δ11ἃ νουίϊοα!θ γ Π6] βἰβύθιπδ, βυδάουθο, δὶ δῃμΌ]α πο Π6110 (11) ἱ ὑθρμη]η] οοπῃθθπθηθὶ 16 

βοιητηδίονίθ Σιρα;, Σιν, Σιρων, Θἃ 6550. Τουπίβοομο απ’ οὑϊαπηθηΐθ: 

ΣΜυιυ -ἰ- Σ αὐ δ᾽5- Δφ, - ΔΦ, 
Δι τεῦ τς ἘΣ 

( 9) ἡ: Σ Μοῖρα :- Σ αἱ 58 Ξ Δψᾳ 

Ὑαρ ςτὸν 

86. 51 ργϑϑοίηθ ἀα πὰ νϑρϊαζίοπθ αἱ ὑθιηρονθύασα 9 δ οοαϊτηθηθὶ 46116 ᾿πηροϑύθ, 

16. θαπδσίομί αἱ ο᾽αβυϊοιὑὰ ἀβθατηοπο 18 [ΟΙΤηδι 561} ]101 5518: 

θξπΣ ἥὼ 

(15) ρτσ νὰ 

| 0 Σ Μων 

Ὧ6110 408}1 16. Βοιηπιαύουϊθ 5 Ἰπύθπαοηο οϑύθβθ ἃ ὑαύθο Τ᾿ Ρ00, 6 16 (12) ἀϊνθηρομο: 

Ὧν ΝΦ ΣΜ,υ 

Ἔπεσε Σὰ: 

ΣΜρυΣ 

60 ΒΞ ἘΣ 3 

͵ω͵]. Σὺν 

ἣ Ά, -- Στ» 

Τι6 βοιημηδθουίο Σιῦ, Σιυα53, Σιν ὁπ6. ϑηύγαπο Π6110 (12) 6. 9116 (14) 6. 610 5᾽1π- 

ἰθπάοπο οϑίθβθ ἃ ὑαὐνο 1’ ἄγοο, ταρρυθδοηύαᾶπο τἰβρου γαπιθηῦθ ἰδ Βομηπι8, ἀθἱ ρϑβὶ θ]δ- 

ϑ.ϊοῖ, 6 ἀοὶ Ἰοῦὸ πιοπιθηθὶ 4 Ἰπογχία, υἰβρϑῦθο 861] αϑϑὶ ψ δὰ αἱ, να!αΐαμᾶο 19 ἀϊδύδηθ γ 



τῇ ΤΠ ΑΒΟΟ ἘΠΑΒΤΙΟΟ ΒΈΝΖΑ ΟΕΒΝΙΒΕΕ 299 

φογἐϊοαϊηνοηίο 6 19. ὦ ογϊϑαφοηἑαϊνηομίο. Τὰ. ἀθύθυτηϊπδζίομθ ἀ6ρ]1 8.551 α΄, γ 6 416110 5οπι- 

τηδίουίο βυαδάρίςθ ριὸ ἔδυβὶ ὁ0η ταριθ 6 θθπ πούθ οοβύγιζιομὶ (6118, ϑῥδύϊοα ρυθῆοο; ὃ 

Ῥορὸ ορρογύιμο, 6 ἰδ νοϊθα δϑβοϊαύαπιθηΐθ 1πα]βρΘη58}0118, Ρ61 ΘΟΠΒΘριγΘ [αὶ ΠΘΟΘΕΒΘΤΊΒ, 

ΔΡΡΙοΒϑι πδΖίοπθ, αἱ ὁομὑ Ὁ] 1806. ἃ ΠΟἢ 6 πυπιθΡΙσϑμηθηῦθ 16 ΟΡΘΡΆΖΙΟΩΙ σΡϑβοῆθ. 

56 1᾿Ὅγο0 ὃ βἰπητηθύνϊοο, 1᾿ 8586. ψ οοἰποίἂθ ϑυϊἀθηϊθηιθηῦθ 0011 8586. αἱ βἰπημηθῦνϊθ 6 

Τ᾽ 8850. αἱ 601] οὐ σζοηΐα]θ ὦ ΡῈ 1 1] θαγιοθηύγο οἱδβύϊοο. 

ΝΟΙ να]αύαγθ 1 ρϑϑὶ οἰδβύϊοι ἐν, υἱυθπαΐο, οοηθ ὃ 11 οᾶδο ογἀϊπαυῖο, οθ ὑαύίθ 16 

ἀδύθ βίαπο 46] τηϑᾶθβίπηο τηδύθυϊα]θ, ὃ Ῥθυηθαθο θυ! ἀθηξθιηθηῦθ ΒΌΡΡΟΥΤΘ Π6116 (15) 

9 (14) ΕΞξ 

16 βοπηπηδύουίθ σοηθθηθηνὶ [0 50η0 ἴῃ ορηὶ οᾶδο βρϑαϊυδιηθηῦθ ὁ810018}111, ἀδίδ 

6.6 818 ἰῶ Θοπαϊζίομθ αἱ οδυῖοο. 

Α αᾳαθβίο τηοᾶο υἰϑυϊύα οοτηρΙθίθιηθηΐ ἀθύθυπηπϑύδ, [ἃ τϑαζίομθ α᾽ ̓ πηροβύδ 51- 

πἰδῦγα 6 ααϊηα] Θποῖθ 11] τϑρίμθ δὐδῦϊοο αὶ ὑαῤία ἰὼ ὑγαναύαγϑ. 

8. Τήπθο ἃ ̓ πἤπθηζα ῬΘΙ 16 γθαζίοῃὶ α᾽ ̓ ταροβίδ. -- δΥ τῶν 80ῖ0 σαγῖθο 

υογέϊοαϊο σογοορέγαίο πρϊέαγῖο 6 Ῥυοβοίπαθπαο ἄδ σαυϊασίοπθ αἱ ὑθιηρουαύασδ 6 48. οϑαϊ- 

τηϑηδὶ ἅ6116 ἱπηροϑῦθ, δἱ ὃ (ΒῚ. 7, Τὰν. ἢ): 

Μς-Ξ:Ξ ---Ἰ ας --- α) 

δ Ἰἰτηϊξανϑὶ βοϊθαπῦο αἱ ποαϊ ἃ11ἃὰ ἀθϑύγα 46118. νϑυθϊοα!θ 46] οδρῖοο; ααϊμαὶ 16 (14) 

ἀϊνθηροπο (ἢ): 
1. Σβιοίωο-- αἡ 

“ηἰ Ξξξ- δι ϑέρ ορρ ρος δα, 

ὙΣ Σιυ ᾿ 

(] ἜΡΕΝΕ 1. ΣΒιοαί 
ὅ) Α4-ΞΞ--- ---- Ἐἢ ᾽ 

Ἐ),:9: 1 ΟΣΒιογίας - σὴ 

Στον, ἃ 

18 βοιημηδύουϊδι ἃ ΠυπηθΙϑύουθ 6] ΒΘΟΟΠἄο Π]ΘΙ ΤΟ (6118. ρυΐπηᾶ 46}196 (15) τὰρ- 

ῬΓοϑοηύδ ἰὼ βοιηπῖδ, αϑὶ τηοτηθηῦὶ βύδῦϊοὶ 46] ρο81 δ᾽ αϑύϊοὶ τὺ (δ Ο΄ ἃ. Β) τἰϑρϑῦνο 8118 γϑυ- 

1ο8 }6 46] οδγῖοο; ἀϊβροβῦι ρογύδηθο νου δ! πηθηΐθ 1 ρο51 θ᾽ δϑύϊοὶ το (ΕἼ. 8, Τὰν. ΠῚ (ἢ, 

51 οοηπθούναθῃο 60 ἨΠ ῬΓΪΠΊΟ ΡΟ]ΙσΌΠΟ ἔπη] ΘΟ ]δΓΘ }., ἰἃ οαἱ αἰδύδησε, ΡΟΪΆΡΘ ογίφφορέαϊα 

51 ἀΒθαηθυ ἃ Θρτι8 19 ἃ Σιῦ: 51 ἃνσγὰ ΔΠοτῶ, ᾿πμαἀϊοδθηο Θ0η ηρ 1 ογἀϊπαῦδ αἱ 816 ῬΟ]ΡΌΠΟ 

ΒΈΠ0.: σϑυῦ]οα ]9 46] οαρῖοο, 1ἰπηϊδαύα, 48] Ἰαΐο δϑύροιηο αἱ ἀθβίγε: 

1. Σιν 
9|Π|ι|Π63- ἘΡ δ ορο'; 51 (070 ")ὲ Σρ Ἦν 

Τὰ βοιημηδύουα ἃ ΠαΠΙΘγὔουθ 461} ΘΘ ΡΥ θββϑίοπθ αἱ «4Ἅ τϑρργθβθηῦδ [ἃ βομητηδ ἀ6ὶ 

τηοτηθηδὶ αἱ βϑοοηᾶ᾽ ουαϊπθ ἀθὶ Ῥ651 δ᾽ αβϑῦϊοὶ το (48 Ο᾽ ἃ Β) τἱβρθῦθο 8}1᾿ 8886 ψ δά 8118 

(Ὁ Ῥοὺ οατῖοῃϊ νϑυϑίοα! 1 Ἰπᾶϊοθ Α αἱ ΗᾺ Ῥυὸ ϑββϑύθ ἐο]ῦο, ρϑύομβὸ ἰὼ οοιηροπμθηῦθ οὐϊζαοηία]8 

461186 ἄπ γρϑχίομίὶ α᾽τηροβῦ ὃ, ἴῃ νϑ]ουθ ἀββο]αῦο, 1 βύθββϑ. 

(Ὁ Τὰ ἢρ. 8, οοῖὰθ πο ῃ6 16 αἰύγθ 416110 βῦβββο σθῃθυθ, 418}1}6 10, 11, 12, 18, 19, νορίϊοιιο Θββθ 8 

τἱριαγάδῦο βοϊίαμίο οοπιθ αἰϊμπιοβύγα ιν, Ῥουομὸ, ἃ οατιϑα, 4611 Ῥ᾽ ΘΟ] θσχα 4181] 5081, ΠΟΤ ῬΡΟΒΒΟΠΟ Τϑρ᾽- 

δίαπρουθ 4611 βαϊβοϊθηθθ Ὡρρυοββι τ χίομθ, ομθ ὃ ἴῆνθοθ οὐδθηπῦα π6116 ΔΡΡΙΙοαζίομ ταρργθβθηαϊθ 

441160 Τὰν. 1Π, ΤΥ, Υ, ΥἹ. 
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ψουύϊοαϊθ 46] οδυῖοο, Βοιηηηα, 66 τἰδαϊῦα, ποϑραύϊννα Ρ6Ὶ ααϑ]ππαιθ νΆ]ΟΥΘ αἱ ἀσ, ΠΙΘΗΓΘ 

11 ἀθποπηηδύογθ γΓαρρυοθθηΐδ 1] πιουηθηῦο ἀ᾽Ἰπϑύχία αἱ ὑαύθ! 1 4τ0 τἰβρθύῦθο 811᾿ 8586. γ; 68 

Ῥογύδηθο 1 ϑθριη θη! ῬΓΟΡΟΡΖΙΟΏΔΙ1 81 πηι θη] βὑθυϊοὶ τυ; οὐὔθηαῦ! 511 8556. γ ῬΘῚ ΤΘΖ20 

46] ρο]ίροπο μι δ ρίϑοθπο οὐῶ θυ θϑ]τηθηῦθ ἰὰΠρῸ 16 ϑύθϑϑθ Π1Π66 ἀ᾽ αίομθ ἀ91 τ, 6 

γΘηρδη0. ΘΟΠΠΘΒΒΙ Θ0Π τΠ ΡΟ]ΙΡΌΠΟ {πηϊθο 6. 59 αἱ αἰδβύϑηζε, ΡΟ]8 6. οὐ Ζζοηῦα!]9. 8}}1- 

ὑγϑυῖα λ9: 11 βοριπθηῦο ἰηὐθγοθύνο ἴσα 1 Ἰαύϊ ϑβύρθμ! 46] ρο]]ροπμο ᾿9ᾳ γϑηρῶ δβϑαηΐο ἃ 

ΤΔΡΡιθϑθηΐανο 1 πη ὰ 41 ἴον Ζδ, (80. να δὶ οἢ6 ἴ8]6 βθρῃηθηῦΐο τἰβα 1 ΑἹ ἀπϑι ἀθύθγπηϊπαῦδ, 

ἸπηρῆθΖΖδ, οοηγθυρὲν ὑγϑοοῖα 6. ὅδ ΡΥ] πηδ, 1] ΡΟ]ΡΌΠΟ }ᾳ 60η αἰδύδηζθι ΡΟ]81}6 δὺθἰὑΓγ δ, 

6. ἀθάμστγθ ροὶ ἰὰ ἀἰϊδύδηζε ῬοΪαῦΘ 6] ρο]ροηο τἰβοϊνθηῦθ ῬῸΓ ΠΊ62ΖΖ0Ὸ 4Ἰ πὰ ατπᾶγίδ 

ῬΓΟΡΟΓΖΙΟΠ8]6): 51] δντὰ 8]1}ογ 8, πα ]!]οδηᾶο ὁοη ἢ, 1Ἰ᾿ογαϊπαύα αἱ αὐθδῦο ῬΟ]ΙΡΌΠΟ 5.118 

γϑυθοα]6. 46] οδτίοο, Πἰπηϊναῦδ, 48] Ἰαῦο ϑδύγθιηο αἱ ἀθβύγα: 

ΣΒιυαί(αο--- α) Ξξξ -- Στ .λ8. ἢι; Σ ἐδ ὐβ ΞΘ ΟΣ γι, ἐλ να; 

68. αὐϊπᾶ]: 
το ΡΞ λὲν ἤρενον 

4-- Σιν.λ4.1 προ ΤῊ 

1,8 βοιημηϑίονία ἃ πυτηολαῦογο (1611 ΘΒΡΓΘΒΒΙΟΠΘ αἱ Η γαρργοβθηῦα ἰὼ βομιπιδ ἀ6] 

ΤΠΟΙΊΘΗ] 4] βθοοηα᾽ ΟΡ αη9. ἀθὶ Ῥ9581 ϑἱδβϑῦϊοι τεῦ (4. Οὐ ἃ Β) τἰβρϑῦνο 811 ᾿ 850. α΄ δᾶ 8118 

νοῦ οα16 6] οδΡοΟ, Βοιηπᾶ ἃ ΠΟ θϑϑῶ πθρϑύϊννα Ρ6 1 ααδ] πα 0 γΘ]ΟΥΘ αἹ χο; θ 1] 

ἀθπομηϊηδῦογθ ΓαρρΡθϑθηῦδ, 11 τποιηθηῦο ἀ᾽ Ἰηθυχία αἱ ὑαύϊ 1 1τΣ0 τἰϑρϑύθο 811’ 856. α΄, 6 

Ῥογὸ 51 ργηοοθᾶδ 8116 βθριθηῦὶ ὀοβύγιΖί οη] ο 66:9. 

ῬΙβροϑῦϊ 1 Ῥ651 δ᾽ δβύϊοὶ 10 ρδγ 9] δηηθηῦθ 811 ᾿ 8580. χ΄ (588. 16 ὑγανθύτγδ, πο ὃ 51π|- 
τηθύγ!ὁ8, ὃ ῃθοθβϑβδγία ἰὼ ῬΓΡΘΙΠΠΠαΡ6. ἀθύθυ τ Π ΖΙΟη6. Αἰ ατιοϑὐ᾽ 8556) (ἢ), 51 οοππθϑύξαῃο 

Θ0Π ὉΠ ΡΟ]ΙΘΌΠΟ ἔππίοο δ 6. 99 αἱ ἀϊδύδηχε, ῬοΪᾶγθ νϑυθϊοα]6 ΔΩ διθιύταγία. 1 ΘΘο ΘΠ 

ῬΓΟΡΟΡΖΙΟΠΔΙ 81 Ἰηοιη θη] βύδυϊοὶ τον ᾿πύθροϑυῦ ἀδὶ αἱ αἱ αποϑῦο ρο]ροπο βα]]᾿ 8588 αἱ 

δρΊΒβοθηο ϑηοοσ, ῬΘΓΘΙ]Θ]δηηθηῦθ 8110 βύθϑθθο 8586. 8 ΒΘΟΟΠαΟ 16 βύθϑθβθ [1η66 Δ᾽ ΔΖΙοΠ6 αἱ] 

ῬΥΪπηᾶ, 6 σϑπρϑηο ΘΟΠΠΘΒΒΙ 601] ΡΟΪΙΡΌΠΟ ἔπη] 0] 80 9, ἴὰ οαἱ ἀϊδύϑηζε, ῬΟΪΆΓΘ υϑγϑἑοαῖα 

58 Ξξξ 1, οἷἱοὸ ϑριϑ]θ 81 βϑρῃιθηΐο ἰπύθροθῦθο 5118 νου ύϊοα]θ ἀδ] ἰδὺϊ οβϑύγθιῃὶ 6] 

ῬΟΙΙΡΟΠΟ 95Ω. ΠῚ βορτηθηΐο ἱπύθιοθυνο 501} 8580 αὐ ἀδὶ 1δῦϊ ϑβϑύγθιηϊ ρ818}1611 46] ρο]1- 
ΒΌΠΟ },ᾳ 58. ἡ. ΤὈίβροβῦ Ππϑὶπηθηῦθ 1 βϑϑιηθηθ ῬΓΟΡΟΡΖΙΟΠΔ]1 ὃ] τηοπηθηδὶ τοῦ γ Ρυϊοα]- 

τηθηΐθ, ΔΡΡΙΙΘΔΠ4Ο]1 δὶ τἰβρούθινι ποαϊ, 51 οοηπθύθϊδημο ὁοη ἀπ ααϊηῦο ροϊΠ;ροπο ἔπη]- 

ΘΟ]86. }ς ἰδ ουἱ αἰδβύδηζδι ῬΟ]8 16 ογίοφορέωϊο 8ῖθι ἢ. 51 υτὰ 8]1ογϑ, ἰηαϊοαπᾶο ὁπ ἢ. 

Ἰογαϊπαία αἱ απθδύο ρο]ροηο 5118. γϑυῦϊοα 6. ἃ61] οᾶτίοο, Πἰτηϊ αΐα ἀ8118 δα οονάα 

(θββϑθηᾶο οοῃίαρδῦ! 911 δ581 αὐ, ψ αθϑῦο ααϊηῦο Ρο]ροπο ἄθνϑ τἰβαϊθαρο Οἢ 1150): 

ΣΒιυγ(αο--- 2) Ξξς -ττλᾳ.. ἢ". ἢ: Σιυγῆτελς.1. ἢ 
6 αὐπ6]: 

ες λυ. π.ς 

Η-- λα.1.»5» τ δὲ 

(Ὁ Οπάθ ἀθίθυμηίηδυθ 1 Ἀ580 αὐ δὶ ρυθηᾶθ ἢ δ586 ψ΄ ῬΦΙΆ]1610 δα ψ, 5ἱ ρυοϊαηρίηο ἱ Ἰαδὶ ἃ 6] ρο]1- 
βοπο }ὲ ἤπο δᾶ Ἰηὐθτοούθαννί βορτῶ ἱ Βθριηθηνί ῬΤΟΡΟΥΖΙΟΠΔ]1 οἱ τη τ 1 βἰαθίοὶ ἀθὶ ρϑϑὶ 10: 51 601- 

Βἰἀουΐηο απθϑυϊ ΒΘρ "θη δὶ ΟΟγη6 πίιονθ [Όγ26 αὶ ἈΡΡΙΙΟαΥΒΙ ὩΡῚΙ δὐθϑϑὶ ποᾶϊ 6118 ἐγωγαύαγα 6 δὶ 60116- 

Βθ1η0 605 1π ΠΟΥ ΡΟ]ΙρΌΠΟ ἐπηϊθο]ανα αἱ αἰβέδησο, ρο]ατα αὐθὶ γατία: [ὦ Ἰΐπθα 4611 τἰδαϊέαπξο οοπθουτὰ 
Τ᾽ δηθίροϊο Ὑ΄ 46]]᾽ 886 ψ΄. ᾿θπούωμπο Αἰ ἀπ οουῦο ΔΠΡΌΪΟ, Ρ. 6. ἃϊ 905, 18. [Ὀγ76 τ70 6 16 ἔουζθ τηοιηθηνὶ 
βύωθίοὶ 6 οοπηθύθθη 016. οοπ ἄπ ππονΐ ΡΟ] ΡΟ πὶ ἐπ! οο] τὶ, τοϑέδμο ἀθἑθυταϊηαὐϊ 11 θατιοοπῦγο οἹαβύϊοο αἱ 

8 Ἰ᾽διθίροϊο γ΄ 68 Ρθι σοπϑθριιθηα, 1᾿ 8580. α΄, Οαθβῦα, οοδβύγτισίομθ, ομἄθ ποὺ ΘΟΙΠρΙἰοῶτθ ἱπαθ!]τθηῦθ 

1ὼ ΕἸρ. 8, γϑθῃμθ οδῃοο!]αίδ. 
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Ὦ ορρονίαπο, οοιηθ οἷὰ δἰ ὃ ἀθίίο, νουϊβοαρο παπιθυϊοδπιθηΐθ ἱ τποιιοηἐΐ αἱ 
ῬΕΪΠΟ 6 αἱ βθοοπᾶο ογᾶϊπθ ἀοὶ ρϑϑὶ ϑ᾽ αβϑύϊοὶ τυ, οὐδοπαυθὶ ῬΘΙ Π1Θ2ΖῸ ἀδὶ νδιὺΐ ρο]ροηὶ 
ΑΒ] ΘΟ] αν]. 

[)ὰ «υδηΐο Ῥγθοθάθ, 6 βιρροβύο οὐδ ο[θ 1] οατίθο πηϊδαρίο ἀβϑιτηδ ἀΐνθυβθ ροβὶ- 
ΖΙΟΠΙ, 5ἱ ἀθάμποθ οῃθ: 

8) 11 γροϊίφοηο Ὁ. ὁοἶϊο 8:6 ογαϊηαίο ἰὐηνϊαία ἀαὶ Ἰαίο οδέγοιιο αὶ ἀοθίγα γαρργο- 
ϑθηία ἴα ἰΐθα α᾽ ἐγιηιοηδα (οὶ ηνοηιθηέο ὅδ; 

Ὁ) 14 ροϊίσοηο Ῥ5 οοἶϊα 8ιι6 ογαϊπαίο ἴἰνυϊξαίο ἀαἰ Ἰαίο οδίγοηιο αἱ ἀοδίγα, οὐνονο αἱ 
ϑἰηϊϑίγα γαρργοδοηία γἱδροἐἐυαηιοηίο ἴα ἴίμοα α᾽Ἰη ιοηβα ἀοίϊα σονηροηθηΐα Α., οὐνογο (ἰοἴϊα 
σοριρίοηιθηίαγο Β; 

0) 11 γοϊγοηο Ἦς οοἶϊο 81:6 ογαϊπαΐε [ἰηνϊέαίε ἀαϊϊα οογᾶα γαρργοδομία. ἴα ἴΐηρα 
αἰ Ἰηπμοησα ἀοίϊα 8ρίμέα ογἱοφοηίαϊο Ἢ (ἢ. 

Θ. -- Νοὺϊ 4 απθϑίο τποᾶο, ρΡ9ῦ ππᾶ ροβίζίομθ ἀπαίαπαιθ 46] οδτίοο, ἱ ὑγ6 ρϑγδ- 
ἸΠΘΟΠῚ δὲ, 4, Η, δἱ ριὸ βϑιθ1ῦο οοδύγαϊγθ 18 σθαζίοπθ ἀ᾽Ἰπηροβία 1. (ΕἸ. 8). ΕΔ ᾿πξα 

ῬΘΡ π6ΖΖ0 4611 ἢ τοβύω ἀθύθγτηϊπαα ἰὼ Π,, 6 οοβύγιθημαο αὐϊπαϊ τὰ ἐγ ΠΡΌ]ο 46]]6 

ἔογζθ δἱ γτονα 1] Βθριηθηΐο Θαπ]ρο θη δὰ Πα: ποὴ τῆϑποα Οἢ 6. ἐγτοναῦπο ἰὼ ᾿ἰπθ8 

ἀ᾽ αχίομθ, 11 6116 δὶ οὐδίθῃθ ἀθύθυιηϊπαπᾶοπθ ἰὸς ἀϊδίθησα ὃ 48] Ῥδυιοθηίγο οἰαϑέϊοο Ο' 

ῬΘ1 ΠΊΘΖΖ0 49]]8 

ἂδ ουϊ: 

Τοβοριθθο ὁοπ ΟΘΠ ΡΟ ἴῃ Οὐ 6 601 [δ]6 Ταρρίο τ 8ΓΟῸ ΟἰΤΌΟΪα 6, ἴα ὑδηρθηΐθ δᾶ 

Θ58Ό, ῬΔΡΆ]]618,. ἃ] βθριηθηῦο θαυ] ρο]]θηΐθ δα Πα 6 8118 ραγίθ υἱοῃίθϑύα ἅ8] βθῆβο 46] 
ἸηοΙηθηῦο 5), γαρρυθβϑοπίδ 18 11πη68. ἀ᾽ ἃζίοπθ αἱ 14. 

Ῥοίοσγιηηδύδ, ἰὰ 1 Ὰ, τοϑύδ δηοῃ6. ἀθίθγπηπαύα ἰὼ ποθῶ α᾽ αΖίομϑ ἅ6118, τθαζίομθ ἤν 

461} ἱπιροϑύα ἀοβίνα, ἀονθηᾶο 8588 ρᾶββδνθ Ρ6] ρυηίο ἃ Ἰπηὐθυβθσίοπθ αἱ 1} 60] οδυῖοο, 
9. ἀονγθηᾶο οββθῦθ ΡΥ Π1618, ἃ] Ἰαῦο 1 46] ρο]ίθοπο 46116 ἴογζθ. Π6] τϑβῦο, ρθ1" 601η- 

ὕρο]]ο, Ῥιιὸ Θββθθ06 ἀϑύθυτηϊηδύθ [816 Ἰπθα πα] ροπἀθπὑθηηθηΐθ, 60118. οοβύγιζίοπθ δηδίορα 

ἃ 6Ό611ἃ Θβθρι θα ῬΘΡ 1 Ὰ. 

ΝΟΠ1ὦ ΕῚΡ. 8 ααθϑῦθ οοβύγαζίοπὶ 80π0 ἱπαϊοαῦθ οοιηρ]θύδηηθηῦθ Ρ61 1] οαυῖοο ΔΡΡΠ- 

Οδΐο 8] ποᾶο 6. 

10. Τήηθϑ ἃ 1 ΘΥΒΘΖΙΟΙΘ 6 1ἴη66 ᾿πν!αρΌο. --- ΤΠ Ιὰοροὸ ροϑοπηθύγϊοο 4611 1π- 

ἰθυβοζίοπθ ἀϊ "θὰ δᾶ 1 οοβυϊδαΐθοθ 1ῳ οοπίἀούθα, ἐΐμθα αἰ ἐγνξογ ϑϑφίογϑ : 18. οσαῦνα ἴων ]αρ- 

Ῥαύδ ἅ8}19 χκ 6 ἅ16116 ᾿πνιπρραύδ 48116. 18 γθπηθΡῸ Οἰ]δηηαθ ἰΐηθ6 ἐγιυϊζιρρο ("). 

Θυθδίθ 1ἴη66. 8010 αἱ βοιημηο0 ἰπύθιθβθθθ ΡῈ. 1’ Ὁ] ΘΓΙΟΓΘ δὐπᾶϊο 461] αὐοο. Ν 11 ΕἾσ. 8 
γϑάθϑὶ ὑγαοοίαία ἃ ὑγαῦθ! 1 ζόημθα α᾽ Ἰρ θυ ϑοϑῖοθθ, ΟῚ οἱ ἐγδοοίδσοπμο 16 ζύη66 ἐγυϊϊιρρο 

ῬΘΙ ΠΟῚ ΘΟΙΏΡ]ΟΔΡ]δ ᾿πα ΠΠπηθηὖθ ; 56 π6 νϑατγὰ [ἃ σοβύττιΖίοΠ6. Π6110 Ὁ] ΘΓΙΟΣῚ ΔΡΡΙοδΖί ΟΠ]. 

(Ὁ Τὰ νοϑυϊδὰ, 586, οοπιθ ἀ᾽ογαϊ παρὸ, ἱ ΟΔΥΙΟΠΪ ὙΘΩΡΌΠΟ ὑγαβηιθϑϑὶ 8}} ἌΤΟΟ ΘΙ Π]622Ζ0 αἱ τηοπίθηϊὶ 
γυῖα ]1, ἴῃ ΘΟΥ]βροπάθησε, 61 ποαϊ 416] δοηίουηο Βα ρθυίοτο, 16 11π66 ἃ Ἰπἤποησα βορτὰ ἰηάϊοαΐθ βασθ- 
Ὅθγο ρἱὰ ρυορυϊαταθηΐθ ταρρυθδοθηύαθ 48116 ΡΟ] ρΌπα}]} ἱπβουι σέο ποὶ ΡΟ] σοιὶ }ι;28ν}9» δυϑιξὶ 1 νϑυθϊοὶ 
8.110. γουῦϊοα]! ἄθὶ ποᾶϊ 416] σοῃύουπο ΒΘ ΊΟτο. 

(Ὁ Ὑυικκηεκ Ει, Το Τιοῆν"6 νυ. ἃ. ΕἰἸαϑέϊοϊἐαξ τι. Τοδεϊσίροὶέ. Ῥτορ, 1867. 

; 
Ὶ 

,]} 
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11. Τύπϑο ἃ ̓ Ἰπῆπθηζσεα ἀθρὶ βίου ὶ Ώ6116 δϑύθ. --- ῬῸΡ πΊοΖΖὸ ἀ611 ἰΐγμθα 

α᾽Ἰριξογϑοδίοηο, 46116. ζΐγμθο ἐγυυϊζιηρρο 6 46118, Ἰ'ποα ἀ᾿ Ἰπἤπιθησα 46118 Η τίβαϊθα βρϑαϊία ἰὼ 

δοσίσασίομθ 611 Πἰποὰ ἅ᾽ ̓ πῆπθπσα 46110 βίουζο π᾿ ἀπ᾿ αϑύα ααϑ]υπαιθ, ο πη ]10 46] 

πιοιπϑηΐο Μ 6116 ἔουζθ θϑύθυπθ ἱπύουμο 8] Ῥο]Ὸ 461] αβύδ, 81 ατ810 τηοπηθηΐο ὃ Ῥγὸ- 

ῬογΖίοπϑίθ ἴο βέουζο βυδαάθίίο. 

Ῥογξαπᾶο ἰπΐατϊ ΠΠ οατίοο βαοοοθϑινιηθηῦθ ἴῃ ΘΟΥΤΙβροπάθηζδ 46] νϑυῖ τηοηὐδηθϊ 

69 6ΟΠΘρδπο 1 ππραϊοαῦατα 8Π᾿ 8100, 6 ὑγδοοίδηο, 00] Ββιιββί 10 6116 ζῴνοα α᾽ ἐμέογβε- 

οἴονιο 6 46116 ἤέριοο ὑροϊζιρρο, ὰ Τ4 οννϑῦο [8 18}, Βθοοῃᾶο οἷι6 11 Ρο1]0 ἀ6}}᾿ αδύδ ὃ 8118 

οἰηἰβίτα οὔ 8118 ἀοδύγτα 46] οδτίοο, δᾶ ἱπάϊοαπᾶο οοπ ἢ 18 ἀἰδύδηζε, νου 0819 ἔνα 1] Ῥοὶο 

4611 οία ὁ [ὰ ἀδίϊα γϑαχίοήθ, δὶ μὰ Ἡ --ς Πῆν, Ἰαοπᾷθ ρᾳὸ οοδβύγαϊτϑὶ ρον Ῥαμεϊ 1 Ππθὰ 

ἀἸηῆποηζα αὶ ΜΊ Ῥὸν νογίβοα, 16 ἐδπρϑηθ 4110. ἔὔγνθ6 ἱπυϊηρρο οοπιάουμθ ἀδ] Ῥοὶὸ 

Δ αϑία ἄθρθοπο ἱπίογβθοαγο [ἃ ζΐμοα αὐ ἱμίογϑοθίοηθ ἴθ Ῥαμθϊ δρραυύθηθηνί 8116 υογέϊοαϊέ 

αὶ ϑοραγασίοηα ἃοὶ ον οί, οἱοὸ 8110 νϑυίϊο8}} ἀϊ ονάϊπαῦδ π011ἃ ἀ6118 ᾿ἴποδ αἸπῆπθηζδ; 

ἰηδαθθ! ρὸσ [811 ροβίχίομίὶ βρϑοῖδὶὶ 401 οαρίθο πιο 0110 τἱβυθα: 1 τες 0. 

Τι ΔΡρ!!οασίοπο ο16 5ἱ ἴατὰ 81] πὴ 88 βουνίτὰ αἱ αἸΠποἰ ἀαχίομθ 46] τηϑίοαο. 

12. Ῥοϊίρομπο 6110 Ῥυθββίομὶ ῬΘΥ ΟΔΥΟΙΙ ψουίζοδι. --- [6 οοϑύγαΖιοηὶ 

ϑρίθραίθ οἱ π' 8 6 9 Ῥοηροπο ἔδοι!πιθηΐθ ἴῃ στϑάο ἀΐ ἀοθογιαΐπανθ 18. ΤΘϑΖΙοΠ6 46} 1πι- 

Ῥοβύα βἰπίϑῦρα ργοδοῦθα ἀδ ἀπ ΘΟΙΏΡ]9550. αυδίπηαιθ ἃ] οανίομϊ αἱ αὐδίβίαϑὶ Ἰηὐθηβι θὰ, 

6 φαυϊπαϊ ἀϊ ὑγδοοίαγο 1] ροϊέφοπο ἀοῖϊ6 ρμγοϑϑίοηϊ, οἱοὸ 1] Ῥο]θοπο ἅ6116 βιθοθβδῖνθ γἰ58]- 

ταπῦὶ οὁμ6 μᾶἃ Ῥ6Ρ ῬΥΐμηο ἰαῦο 4019118, ΤΘΔΖΙΟΠΘ. 

Μαὰ αὐθδύο ρο]ροπο, οἰ γθπιοάο ᾿πὐθρθϑϑϑηῦθ ῬῸ [0 βύπαϊο σὐαύϊοο 4611 δου, ἱπι 

αὐαπῦο 66 πιούθο ἴῃ ϑυϊάθησϑ 1] πιοᾶο 1 γϑϑίβύθιϑ αἱ ααθδὺ Ὁ ΔτηΟ, 6 ἄδι Θ580 ῬΟΒΒΟΠῸ 

γἰοαναγθὶ ππππηθαϊαίαμηθηῦθ ΡἹΪ βουσί ἰπθογηὶ Π6110 νατὶθ ἃβϑύθ, ραὸ δῆ }9 οὔδθπουϑὶ 605. 

ἀπ οοδύγσίομο ἀϊτοῦθδ. 

Τηδίοαπᾶο οοπ ἡ (ΕἾ. 9, Τὰν. ἢ ἴὰ ἀϊβύαπσα, νουύϊοαῖθ ἤρα 1] ῬΟΙΟ αἱ υπ᾽ αδύδ 

ἀυδίθπαπο δᾷ 11 Ἰαῦο 46] ρο]ίροπο 9116 ργϑβϑίομί (ργοϊππραῦο, 856 ΟΟΘΟΥΤΘ) ΟΠ6. 1Ὲ}- 

Ῥγϑβϑηΐδ, ἰὼ Ἰπθα 6118. τἰβαϊθαμῦθ το αὐύϊνα 8118 86Φ,0716 αὶ Ἐλέογ οοοονυθηῦθ ΡῸΡ 18 

ἀοξουταϊηδσίοπο 46110 βίουζο π1} δβϑῦθ; ἱπάϊοαπᾶο οομ η' 1᾿ ογἀϊπαῦα, σου ϊοα!θ ἀ01 ἰαῦο 

»αδάοίξο οοπίαλα, 4811 8556 ωἱ, ἴῃ φοΥεἰβροπάθηζα 4610 βὔθβϑο Ῥο]ο, βὶ δι βοθου δηηθηΐθ ; 

Μ-- ΠηΞΞ Η ( “-- γὴ), 

φαϊπαϊ 16 (18) ῬΟΒΘΟΠΟ ΒΟ. ΘΙΒ1: 

θιἘΞΞΞ ἢ 

 ΞΞυ  ηΣΐ 

θΞεισωηψ, 

οὔ 8ἃποθ: 

ρθ Ξξε Σ ιρη’ -- Στ 

0 Ξε Σωηΐα ---- Σιυαν 

θ Ξση τ Σιν». 

βοοΙία Ρ61 8.886 αἱ 18 τοῦδ ομ9 ρϑβ88, Ῥ6 1 Ὀδιοθηίμο (Ο΄ 46] οἰϑύθιηδ ἄθὶ ρϑϑὶ οἷδ- 
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βέϊοὶ τυ, Θα ὃ οοπϊπραύθ 8118 ἀϊθζίομθ σϑυ θα 16. π6] βἰβύθιηδ βαδάθίθο, αποϑὺ᾽ ΕἸ ἴπη6 

ΘαΘδΔΖΟΩΪ αἰ γΘΗΡΌΠΟ: 

ὕξο ἢ: 

((6) θξϑξισρη 

. θεϑσ ϑὴν -- ΣΟ, 

18 ργπη6 ἅπθ 46119 (160) Θβρυίτηοηο ὁὴ6. 1᾿8556 α΄ ὃ ἃποηθ ὈΔΡΙσθηὐυο0 τἰβρϑύϊο 

8] οἰϑύθπια ἄθὶ ρϑϑὶ οἱαβϑύϊοὶ τ0, βαρροβθι ϑρΡ]1ΟΘ Ὁ] οὐ αἱ ραμῦ ἀ᾽ ἱπδθγβθζίομθ 46116 

ὙΘΥΡΙΘΆ]1 ἀ61 ποα] οοπ ἱ αὐ 46] ρο]]ροπο 6116 ῬΓΘΘΒΙΟΠΙ, 6. Οῃ6 816 586. ὃ 8ΠΟΟΓΒ 

οοπίαραῦο 8118, νϑυῦϊοα]θ. Π6] βἰβύθιηδ βυαδαθίθο. Οοβύσιθο ρϑυύδηθο, οοη ἀἰβύδηζδι ΡΟ] ΓΘ 

Δ Ι γυῖα ΠῚ, ἀπ ῬΟ]ΙΒΌΠΟ ἱπηϊοοϊατθ ἀϑὶ οϑυ ΟΠ ᾿πβιβύθηθ! 5.1] ἃ’, 5] ΡΠ ΟΠπο δὶ 

Ραμ ἀθὶ ἰδ ἀἱ ἀθύθο ρο]ίροπο (ργοϊαηρδῦ!, 56. ΟΘ6Ο178), Βιυπδιϊ 5.110 γϑυῦϊοα}1 ἀοὶ 

ΠΟΑΙ, 1 Ῥ651 ϑἰδβϑίϊοὶ τὺ τ Ιαὐϊν] δἱ ποαᾶϊ βἰβθβϑὶ, 6 51 ἀθύθι 11 1᾿ 8.589 α΄. ὈΔΡΙΟΘΗ ΓΊΘΟ 

ῬΘΙ [819 βἰβύθιηδ αἱ ἴογζθ 6 οοπϊαρδύο 8118, νϑυξῖοα]θ. 51 οὐδθηθ οοβὶ ὑπ ἤρασδ απο 

ὃ' 4611 τϑοοιῖιθα ἔνῶ 1᾿ 8.556 αὐ δα 11 ρο]]ρΌπο 6116 ργθβϑβίοηὶ, 6, ῬῸΡ ἀϑάθυγθ απθϑῦδ 

Ὁ] τηδ, ΠΟ Τἰπιδπηθ οἱὰ ο6. ἃ ὕγονδῦθ 1] ταρρουῦίο αἱ αὐβηϊὰ ἔτ 16 ἄπ ἤραθ, 8] αὐ8]0 

ΒΟΟΡΟ 56Γγ6 ἴα ὕθυζε 46116 (16), οἷιθ ρῬιᾳιὺ ΒΟΥ ΥΒὶ : 

0ΞΞ Η Συνη --- Η Σιυυγδ 

ΟΥΤΘΙῸ, ἱπάϊοαηο ὁ0Π ἡ, 16 οΓαϊπαῖθ 461] ρο]]θροόπο ἔπηΐοο αγο αἱ αἀἰδέθησε ΡΟ]αν 6 ἮΙ, 

οοηύαϊθ 481 8556. α΄, 

θ0ΞΞ Η, Σιρηιν--ΗΣ υγ', 

ἀομαο: 

Η Σιν 

ΠΗ Σιονἦ 

Οοδύγαι! ρονδῆοδιηθηῦθ, ο0η αἰδύδησθ ΡΟΪΔ ΔΙ ΙΓ 16. Δ. 6 λ 1] πηοιηθηΐο αἱ 

ΒΘΟΟηα ΟΓαΪπ6 Σηθη," Ξεε δι. λα. "4, θα 11 πηοπηθηΐο ἀ᾽ Ἰπουχί Σιν ΞξΞ Δ. λα. ἢ, 51 δ 

ἘπδΙ]τηθηΐθ : 

Η ᾽ ᾳη - Ξε -55 

ΟΠι6. σίβοι γϑ 1] ρυοθ]θπλδ, ΘΟ Π16 Τη6 5110 ἀρραυὶνὰ 481 θβθιηρίο βϑρτιθηῦθ. 

18. - - Τὰ ΕἸρ. 10, Τὰν. ΠῚ, τρργοβθηῦδ ἀπ᾿ ΔΡΡ]]οδΖίομθ ἀϊ ααθϑύο τηϑύοἂο 8110 

Βῦθββθο δ 60 τϑύϊοοϊδρο, ρἱὰ ρυθοθάθηψθιηθηΐθ ϑυπαϊαῦο. 51 ὃ βαρροβίο ὁῃ9 1 ῥυῖτηὶ ααδύο 

ΠΟΟῚ 46] οοπύουμο βαρθυίουθ, ἃ Ῥαγθγ ἀ8]] ᾿πηροβύδ βἰπἰϑύτα βίθημο οαροα Ὁ] αὶ 651 

φ,, 69, φς, ΘΟ, 68 1 τἰμηϑηθηθὶ ἅθ, ρθϑὶ τηϑρρίονὶ Θ΄,, 6΄9, Θ'ς, Θ΄. 

Τηπϑηχὶ ὑαύδο 51] ὃ ργοοθᾶπίο 4118 Θοβύγαζίοπθ 4911᾿ 8586. χ΄: ἀϊβροβῦδ νϑυ θα] πηθηῦθ 
ἴὰ τοὐδω ἄἀθὶ ρϑϑὶ οἱαϑύϊοί τ0, [ἃ δὶ ὃ ρυοϑύνανα 48] ρο]ο δυθιθγαυτῖο Ρὺ, 6 51 5Β0π0 Θ0ῃ- 

ΠΘΒΒ6. 16. ΘΟΥΓΙΒροπαθηῦ 1π60 α᾽ αΖίοπθ, ἃρρ!θαύθ δἱ ποαϊ 6118 ἰγαναῦασα, 001 Ρο]1- 

ΒΌΠΟ 0, 1] α08]6 ογπίβοθ ἴὰ νϑυ οι] θυ] οθηύτ θα, 6. Π6110 βῦθβϑο ὕθιηρο ἀθίθντηϊηδ 51 

αἰ ἀη αθ586 ψϑγθϊοα!ο ἀρ ι ραυῖο ψ' Βορταθηθὶ ῬΡΟΡΟΡΖΙΟΠ811 ἱ πηουηθηθὶ δυθυϊοὶ ἀθὶ Ῥ68] τὸ 

ὩΣ ως 2 
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γἰθροῦθο 81 ἀϑύϊο δβ886. Θιθϑϑ ΑἹ θη, σοπβί ἀθυ αὐ ΘοΠ10 πονΘ [Ὁ}Ζ0, νΘΩΡΌΠΟ ρῥιοἠθύαϊ 

ἅδ᾽ απ αἰδτο ροῖο δι ιύγαυῖο [΄0, 6 16. σοΥτβροπαθηθ 11πΠ60 ἀ᾽ ἀΖίομθ (οοἰποιάθηθ! ὁ0η 

41|6}10. ἀδἱ 10) ὙΘΠΡΌΠΟ ΘΟΠη6586. 60] Το ὐνο ΡΟ] ρομο ἔπη] 00 186. γ΄, 11 ἀ1816 ἔογ Π809 

Ια γουύϊοα!θ 4611 δηθροϊο 911 δ886 ψ΄. ΟἸγδπᾶο οτὰ 16 11π66 α᾽ αχζίοπθ αἱ αποϑῦϊ ἀὰθ 

οἰβύοπι αἱ ἔογσθ αἱ 905, 6 οοππϑύθθποϊθ ὁοη ἄπο ππονὶ ΡΟ ρομὶ ἔπη] ον} (πο. 60π- 

ΒΟΥΥΔΟΙ Π6116 ΕῚΡ. 10. ῬΡ6 ποῃ ΘΟΙΏΡ]Οδγ]8, {ΠῸΡΡ0) ἃ ἰδ. ΠΟΡΙΔΔ] δἱ τἰβρϑυθν! στρ 

ἃοὶ οοντιβροπάοηθί ρο!βοηὶ ἀ6116 ἔογΖ6, τϑϑύδπο ἱπάϊν! ἀπαῦὶ 11 ὈΔΡΙσΘηΌΡῸ οἰαβῦϊοο 6' ὁ 

Τ᾿ φηθρο]ο Ὑ᾽ 4611 δ5850 ψ'; ὑδίομὸ 1ὰ γοῦνα ΟΥ̓" ὃ 1᾿85860 “΄ οθγοδῦο. 

Τ βροβῦϊ οὐ ἱ ρϑδϑὶ οἱ δϑύϊοὶ τὺ (Δ ρρ] 10! δποοῦα αἱ ποάϊ 46118. ὑλανδῦιγα) Ῥ818116- 

Ιδταθηῦθ 811 8586 χ΄, 56 πὸ ἀοίουπηίηδύο 1] πιοπιθηΐο α᾽ Ἰπου χα τἰβροῦνο ἃ αθϑί᾽ 856, Ῥ6᾽ 

τῆθζο ἄθὶ ἄπ ρο]ροηὶ Γαηΐοο]δνὶ 9ι 6 }ὲ τοϊαὐῦϊνὶ αἱ ρο]1 δυθισαν Ρὶ ὁ 5; 8ὶ ὃ Θοβὶ 

οὔδοπαϊο 11] βθριηθηΐο Ὁ. 

ὌοΡο οἷὸ 5ἱ 50Π0 οοηπθϑϑὶ ἱ ΟδΙΊΟΩΪ Ω. ὁπ πῃ ῬΟΙΙθοπο πηϊοοίανο 4] ἀϊδύδηζε, 

ΡΟΪαγθ υρίὑγανῖα ΤΊ, (μ6116 ἤραγα 11 ροϊθομο 6110 ἔογσθ ὃ αἴνίβο ἴπ ἄπο, πὸ Ρθ} ἷ 

ΟΔΡΙΟΒΙ ἃ αἰ πἰϑύγα, 1᾿ΑἸῦγο Ρ6 4.611} ἃ ἀθϑύτα, 11 ὁοσιαπθ Ρο]ο Ὁ 5] ὕγονῶ 5.1 νϑυῦϊ- 

6816 Ρ6Ρ 6) 6 56 πὸ οοβύγαϊο 1᾿8556 α΄, Θ0Π10 5] ὃ βρίοραθο ρον 1 8586 αἿ΄, ὀββϑυναπαᾶο 

ῬΘΡ δἰύγο 610 16 νοϑγθϊο8}1 αἱ Οἱ 6 αἱ Ὑ᾽ ἄθνομο ὀοῃύθηθγθ τἰβρϑυθνδιηθηΐθ ἃποῃ0 Ο 

δα Υ᾽', οοβίοομὸ ἴὰ ἀθύθγιηϊπϑζίομθ αἱ ααθϑὺὶ δἰ] ἀπθ ραμὺ τἱομ]θαθ βοϊδϑηῦο ατιθ 

ΠΌΟΥΪ ροΟ]ροπὶ ἔπηίοο 1, ὃ Ἰαυϊ Πουτη]}1 αἱ τἰβρουν! ταρρὶ θ᾽ ἔαβοὶ Ρὺ 6 Γ΄, 6 ὁ0η- 

πούῤθηθ 16. οὐἰζζοηύα!! ρϑϑβϑηθ ΡΟ ἱ Ραμ 46] ρο]ίροηο ἔππίθοϊανο ἀθὶ οϑτῖο] 9 6Π6 

ἐγονϑηϑὶ 5.116 γϑυῦοα]} ἀοὶ ποάϊ 6118 ὑγαναύθγα. ποθ απθϑὺϊ ΡΟΪΡΌΠΙ σΘΠΠΘ᾽Ὸ οδη- 

ΘΘ]1αὐ] π61}18 ΕἾΘ. 10. Ρ6᾽ ποη Το πάθια ὑρορΡρο ΘοΙηρ]]οδΐϑ. 

Οἷὸ ἐαύίο, 51 οοβύγαϊβοθ 1] τηοιηθηΐο ΑἹ βθοοπα᾽ ΟΓ ἅϊη6. Σιθη}}, 11 616. ριιὃ οὐὔὐθηθρδὶ 

Θ0ῃ ὉΠ 5010 ΡΟ]ΙΡΌΠΟ ἔπηίοοϊᾶγο με, τοϊαύνο 8] ροῖο 5, αὐ ]Πισσαπάο 1 τηοτηθηὉ] βύδ- 

0ϊοῖ τον ῬΡθοθάθη θπιθηΐθ οοϑύραϊ!, 6. 81 οὐδίθμθ οοϑὶ 1] βϑριηθηΐο “1; ΟΥΥΘΓῸ, ΘΟΠῚΘ 

γουϊῆοα, ραὸ τἱοανγαῦδὶ Θοβύσιιθμ 40. ὈΥΪΠΊ8, ΡΟ ΤΏΘΖ20 46] ΡΟ] ͵ σόπο ἔπηϊ 0181 6 }1᾽ 16 ]8- 

ἐἶνο 8] ροῖο Ῥι' ἱ πιοπιϑηθὶ βὐθῦϊοὶ θη: 6 ααἰπαϊ 1 τηοπιθηῦὶ αἰ βθοοη᾽ ΟΡ αΪη9 τ0η:}}: 1 

γυἰβαϊναῦο, οοπιθ νϑᾶθϑὶ 8118 ἤρυσα, ὃ 1] τηθαθβίτηο, 

4] ροῖο 0 εἰ ρυϊᾷὶ οτῶ ἃῆδ ΡΘΙΆ]]1618. 8|]1᾿ 580. α΄ δα ἰπθουβθοαγθ 16 ἀπθ τοῦθ 

ἀ6ἱ οανίομϊ 9. 6. 6' ποὶ ρυμθ α οἃ α΄; ἃ ραγξ το ἄδι ἀπθϑῦϊ 51 ρου] οὐἸζζοη θα πθηὺθ 

1ᾳ βρίπία Ἢ τἰοαναῦα ἅ8116,. (17); ἀδρ11 βὐθϑϑί ρυαμθ α θᾶ αἱ 51] δοπάποθῃο 16 Ῥ81811616 

Δ] 6556. α΄, 6 461: οϑύγθιηϊ 461190 Η 16 νου θα]; τϑϑύϑηο οοϑὶ ἀθύθυμηϊπαῦ! ἱ Ρ0]} Ρὶ Ρ' 

τοϊαὐνὶ 8116 ἄπ πιοίὰδ, 46] ρο!ροπο 46110 ργοβϑίοπίὶ. Νοη εἰπηθηθ ὁΠ6 ἀθυθυιαῖηδρηθ ἰδ 

Ῥοβίζίοπθ, ρ61 11 ὁμ6 θαβύα οϑ] θαυ πο ππ᾿ογαἀϊπαῦο ααδ]πηαιθ η᾿ ἀθάποθηῃᾶο]α ἀ8118 601- 

γἰβροπάθηξθ ἢ, Ρ61 πιθΖζὸ 4618 

(8) ηἰ τες πος 

Τὰ οοβύγαζίοπο σγδῆοα, παῦαν δ τηθηῦθ, 85] Βθιηρ] ]Πῆἴοα ἴῃ τηοᾶο αἰ πη τόμ Θνο]6, ααθδπαο 

16. ὑταναύατα ὃ βἰπηπιθίνοα, υἰδιϊαπᾶο ποία ὦ ρῥγίογὶ ἴὼ ἀἰγθχίουο (ουϊσσομία]6) ἀ9]- 

18.586 ἃ;, θα ἴπ πηοᾶο πούθυο ϑβϑῖίτηο ααϑπᾶο ὃ 5 πημηθῦ 60 ΘΠ0Π6. 1] οϑΡοο. [π απθϑῦο 

ΒΘΟΟΠΟ 6880 {16 5011 ρο]σοπὶ ἔπη] οο] τὶ (ΟΣ ΙΒροπ θην ἃ. 4161] }1, 5, Ρο' 4611 ΕῚ6. 10), 

οἸέγθ 4116110 ἄοὶ οαΡίομϊ 9, θαβύθπο ἃ ἀθῦθι ΠΠΐ Π8 19 1 ΒΘΡΙη ΘΗ ἡ Θά π4, δαύανία Ρ61' πηϑῦ- 

[θοῦ ἃ ροβύο 11] ροϊροπο 6116 ργθϑβίομὶ ΟΘΘΟΥ "6 ΘΠΘΟΥα, τἀπὶ ααδγύο ΡΟΠΡΌΠΟ Τπηϊσο δ τΘ 

(οοττβροπαθηίθ ἃ 94) 1] απ] ἀθύθυτηπὶ ἰὼ Ῥοβίσίομθ ἀ011᾿ αβ880. α΄, οὐδ οΥΖζοηΐδίθ. 
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14. ᾿ιθαζίοηθ α611 Ἰπηροβίδ 5 ηἰδύσω ργοᾶούϊεα ἅδ᾽ ἔΌΥΖΘ βϑύθυπθ Ρδγ8]- 

1616 811 8586 «΄. --- ῬΘΙ τηθΖζὸ ἀθὶ ρο]ίρομὶ ἐμπίοο αν 99, ρᾳ 4611 ΕῚΡ. 8. 6 ἀϊ ὰῃ 

ῬΟ]ΙΡΌΠΟ ἐππίοοανθ ᾿ς (ΠἾΣ. 11, Τὰν. ΠΤ) οοππούξθηξθ 16. ἔουζθ, ργορουζίομα αἱ πιὸ- 
ἸΏΘΗΙ δὐδῦϊοὶ τ ὦ, ἀϊβροβῦθ ρϑγβ]θ᾽δηιθηΐθ 811 ᾿ 8586. αὐ, θα Δρρ]οαῦθ αἱ τἰβρϑυυινί ποᾶϊ 

4611, ὑναναύαγθ, 5] ὃ ἴῃ ρυϑᾶο αἱ ἀθίθυτηϊπαῦ ἱ ραυδιηθύνὶ 46118 τϑαζίοπθ 461 ᾿τηροβία 

Βἰπἰδύγα ργοάούνα ἀδ ππᾶ ἔουσα 1 566 ε ῬΆΓΆΠ]1618 811’ 8556 α΄, δρριοαία δᾶ τ ποᾶο 
ααδίαπαιθ ἀ6118. ἐσανδύανρα. " 

51. π᾿ ἰπ δ], ᾿παϊοαπᾶο οοη ἡ 1 οταϊπαῦδα, γουύϊοδ!θ 1 ἀπ ποᾶο ἀπδίππαιο ἄρ] 

ὑγαναύαγα, οοπδαδα, ἀ811ἃ Ἰΐηθα ἀ᾽ Ἀζίοπθ 4611. ἔοῦζα 1 586 ε, 6ῃ8 ΒΡ ΟΓΓΘΠΙΟ ἀρῖτο ἀδ 
ϑἰηϊδῦγα γ γ 80 ἀθβύγα, 

ΣΡΜυιν Σδ(-ς} ἢ μὴ, 21 .ὰς (19) ἘΞ Ξ Ι 
δ δξεζη Σὺ πες ρα ΣῈ 

ἄονθ ξ Τρργυθβθηύα, 1] βθριηθηΐο (48 ᾿θροΘγβὶ Π6118. βοδ 18. 4616. ἸππρΉ 6226, 58 5] [6566 λυ 
6118 βύθββϑδ βοῦ]δα αἱ Στ) βἰυπαθο 58.118 ᾿ἴπϑαᾶ 1 560 ε 6 Θοηρῦθϑο ἔγα 1] Ἰαῦο θϑύγθιμο 

ἀθβῦγο 46] ρο]θοπο {ππίθοϊανθ ᾿9 θα 1] ῥγοϊαπρϑιηθηῦο 46] Ἰαδο οἢ6 Ῥυθοθᾶθ 1ὰ ἔουζα τὺ 

ΘΡΡΙΠοαύα 8] ποάο ΟἹ, ροϊοιιὸ 16 ἃβϑῦθ 8118 βἰπίβύτα 4611 ΟἿ" (ρον οβθιθο 46118 ἔουζᾷ 
1806ε 6 Βιρροβίο 1᾿ 860 ΒΥ] Πθοαῦο 4817’ ἱπηροδύα, βἰ πἰβῦ 8) πὸ ϑορρογίαπο 5:ΌΓΖῪ 
8] Θυηο. 

ΒΙπΜΠ]τηθηΐθ, ἰπἀϊοδηάο ὁ0η ὃ 1] βϑρτηθηΐο (δ, 165: 56:81 Π6118 βύθββδϑ βθᾶδ, 6] 566- 
ΤηΘηΟ 22) βἰδιιαῦο 81.118. Ἰΐηθα 1 560 ε δὰ ἰηὐθυοθύῦθο ἔγα 1᾿ αἱ θίπηο Ἰαΐο 46] ρο]ρόπο μα 

ἃ 1] Ῥγοϊπηραπιθηῦο αἱ ἀπ10110 ὁμ6. ργθοθᾶθ 1ᾷ [ὈγΖῶ ῬγΟρου Ζίοπ8 16 ὃ τοῦ ἈΡΡΙοαύα, 8] 
ποῦο Θ΄, 51.8: 

Β Β (0) τὶ: ΣΟΥ δ ον ΣΟΙ ΠΣ νου) πες Χο ἘΣ ὃ ᾿ 

Σ του Σιν 

Ἑ Ββηδιπηθηῦθ Ἰηἀ]σδηο ὁοη Ζ 1] βϑρηηθηΐο (8 ΘΟΡΘΙΒΙ ΠΟ]18, 5081. 46116 [Ὀγ7Ζ6) 

βίδαδθο 5.118 1ἰπθα 1 566 ε δα ᾿Ἰηξθγοθύξο ἔνγδ 1] Ἰαῦο ϑϑύγθπιο θυ ϊοα]6. 6] ρο!ρομο ῥς 

οα 1] ργοϊππραμπηθηΐο αἱ α116110 6Π6 ρυϑοθᾶθ [δὰ ἔου σαι Ῥγορου ζίομϑ!θ ἃ τοῦ ἀρρ!οαύα, αἱ 
ποᾶο Ο΄, 5ὶ οὐὔνίθπϑ: 

ΣΒΜ, ΠΣ) Ρ. ἀφ ρον 
( " 4 Σ:τοα 

.ὐερ λὲ ἐξ 

ἘΞ ΝΣ ἢ τιῤουθ νν 

ΕἾ Ραὸ Ὡ ΠΟΘ ΤἸΒΡΘΥΤΊΪαι 6 [ἃ οοβυγΖίοπθ 46] ρΟ]]ΡΌΠΟ ᾿ς, οββϑυναπᾶο ὁΠ6 Θ᾽ θ᾽ 

Σβδηιοα Ξε Σθίν -- ψο)ιοω τε ΣΒισων -- γο Σβισα 

Θ. 616. 81] ὁ Ι6010 αἱ αποϑύθ ἀπὸ βοιηπιδθουῖθ ρΌβθΌΠῸ ΒΘΥΨΙΓΘ 1 ἀπθ. ΡΟ] θοηὶ ᾿ς 6 ὕὶ 

4611. ΕῚρ. 8. 

1656. ῬοΙΐσοῦο 6116 ῬΥΘϑϑίομΐ ὉΘῚ ἢ βἰϑύθτηδ αἱ ἔΟΥΖΘ Ῥ8γ811616 8}- 

1 8586 «΄. -- Οοη πιούοο ἃμδίορο ἃ 416110 βρίθραῦο ἃ] πὸ 19 ρθ 1 ὀδυίομὶ νϑυϑίσα!!, 
ὉΠΟΠΘ. αὶ, ἴηνθοθ αἱ ἔθ: αἀἰρθπᾶθιθ 18, οοβύϊτισίοπθ 46] Ῥο]]ροπο (6116 ργθϑϑίοπὶ 8118 
Ῥυθνθηΐνα, ἀθύθειηϊ πϑζίοπθ 46118 τθασίοπο [νὰ 4611 ἱτηροβίδ βἰπί βύρσα, ἑαῦδα οοπιθ ὃ ϑύαίο 

ὅμειξ Π. Τον. 11]. νἱ 
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ἰπαϊοαθο ἃ] πὸ 14, 5ἱ ριὸ οοβύγαν]ο ἀἰρϑυξιηθηΐθ; ΟΘΟΟΣ "6 ῬΘΓὺ 5ΘΠΙΡΙῸ ἀθύθυ ΠΠ] 810 

ἴῃ φγθοθάθηζε, ἴ8 τϑαζίοπθ ΠᾺ Ρ61 τη6220 4618, ἰθρζᾶ 461190 (14) ο 4611 (20). ϑᾳρρο- 

πἴϑηηο, Ρ61 ἤδββδι 16 1469, ο[6 πῶ ἔα]άδ. 1911 θδύγϑαοθβο 4911 δ1’θο τϑυϊοοα ΓΘ ΤΆΡΡΓΘ- 

βοηΐαίο 4816 Εὶρ. 12, Τὰν. 1, 58 βο!ϑοίϊναξο αἱ βαοὶ ποάϊ ἀδ ἴουΖθ ρ818}116]9 81᾿ 8586 αἱ, 

ὁΠ6 ῬούγθΌθΘΓῸ 655019, δ ϑβθῃιρίο, ΘΟ ροπθηὐ! 49118, ῬΓθϑϑίοπθ 461] σϑπῦο ὁοηῦγο ἀπ 

οϑηδίηδ, αἰ ἀπὸ ὑουδοϊα. ϑαρροβίο ρἱὰ ὑγδοοίαθο 1] ροϊίγοηο (οἴ16 μγ688ἰογῖ, 1᾿ 8556 ψ, 6 πούδ, 

16. ἀϊνϑζίοπθ ἀϊ χψ΄', οοπᾶποθηᾶο ρῸ Γ᾽ ἀἢ ποᾶρ ἀὐδίππαμθ 4618 ὑγαναίαρα (ρ010 αἱ ἀπ᾿ αϑῦδ 

ἃϊ οοπθου πο) ἀπὰ ῬΆΓΡΆΠ]1618, 811’ 8556 α΄, ϑά ἱπάϊοδπμᾶο ὁοη ἔ 6 ἔ' τἱβρϑύυ νδιηθηΐθ ἰθ 

Ῥτοϊοσίοπὶ οὐἱσζοπῦα!! 49] βϑριηθηΐο ἱπίοροοῦο ἔργα 1] ποᾶο ὁ [8 τἰϑυϊξαηῦθ ἅ6119 ἴοτχθ 

οδύθυηθ τοί αὐϊνα ἃ] ροῖο οοπρίἄθγαΐο (ὰη Ἰαῦσ᾽ ο Ῥγοϊαπρϑπιθηῦο αἱ ἀπ Ἰαῦο 46] Ῥο]ρομο 

46116. Ῥγθββίομ!), 6 46] βορτηθηΐο ἰπὐθυοούίο ἔνα 16 σἰβυϊαηῦθ ϑυδαθιῦα 9 1᾿᾽8556 ψ, 00η- 

Βουύναπᾶο δὰ Α 1] 5ο βο]10ο βρη ποδῦο, 81 ἢδ: 

(22) μ---- 4ξ-- Α{ε---αἡ, 

6 αὐϊπάϊ 16 (18) ἀϊνθηροπο: 

(25) 

| θξξισξξεσυξ'--- Σ ρα 

] θξΞεσωξα Ξε Σιξ'α --- Σιυωῖ 

θΞεσ υξυ -Ξ- Σιυξῳ --- Σινα. 

ΒΟΘΙΟΙ 81] δ ῦο τηοᾶο Ρ]1 58] χ΄, ψ, αυθδίθ δαυδζίοηὶ αἰ γΘΠΡΌΠΟ: 

| ξΞξ σε 

(24) ς Ὀξξσ υυξ' “-- Σὰ 

| ἘΞ Σ ΕΣ ἢ. 

Τα ρυΐίπηα 46116 (24) Θβρυῖμηθ οἷι6 1᾿ 8556 ψ ὃ θδγΙσθηύτ!θ0 Θη6Π}6 τἰβρϑῦθο ἃ] βἰβὕῦθιηδ 

ἀοὶ ρθ8ὶ ϑἰδβῦϊοὶ τη0 βαρροβθ! Δρρ θα Ὁ οὐ δἱ ραμῦ ἴῃ αἱ 16 ΡΆΓΆ11616 811 8556. αὐ ὁ0η-- 

ἀούνο ρὸν ἱ ποᾶϊ 4611 ὑσανδίπγδ, ἰπύθθβθοδμο ἱ 1αὐϊ (56 ΘθθοΡ 6, ῬῃΟ]αῃ 6801) 46] Ῥο]]ρΡΌπο 

ἅ6119 ργθββίοηϊ, 6 ἴὰ ὕθγζα ἀἴοθ ὁ 6]1 δβδὶ α΄ ψΨ 5010. δηοογδ,. ΘΟπἰπραθ τἰβρθϑῦθο 8] 

ἀούϊο 5ἰβύθιηϑ. 

Τοουθυταϊ δῦ ρογύαμθο 81 50] ῦο πιοᾶο 1᾽ 8580 ψ 6 ἴὰ ἀϊγθζίοῃμθ δ οβθ8ὸ οοῃίαραύδ 

(89 ἴὰ ὑγαναύαρδ ὃ βἰπητηθύσιοδ, [8850 ψ οοἰποίἀθ 6011ὰ νϑυύϊοϑ!θ τηθάϊα 6 18. αἰ γθΖίοηθ 

οοπίαραύα, ὃ Τ᾿ οὐ σζοηΐα 9) 5ἱ ΘΟ ]Θρ ΪΠ0. 60 τΠ ΡΟ]ΙΡΌΠΟ ξαπίοοϊανθ αἱ ἀἰδύδηζε, ῬΟΪΔ. 9 

γουύϊοα!θ δυο γαῖα 4. 16 ἴογσο ἀβδύθ ρᾷγ811916. 41] δι586 α΄, τηϑι Βοθρ]θπᾶο 1] ροῖο Ρ' 

5.18, γουθϊο8}}8. ὁη6 ἀἰνί4θ 1ὰ. τϑύθω 416110 ἴὉΓΖΘ ἴῃ ρϑὺῦ] ΡῬυ ρου Ζίομδ] δὰ Η, οα ΠΝ, 

11 616 51 οὐῤίθηθ, ἀθύθυμηϊπαπᾶο ρρθυθη νϑηηθηῦθ, οοτηθ οἷὰ 51 ὃ ἀϑύψο, ἰὼ ΠΊ,. 51 δρ- 

ῬΠΟΒΪπο ΡΟΪ νϑυ δ! τηθηῦθ αἱ ραπῦϊ ἀ6ὶ δῦ] ο Ῥγοϊαηρδπηθηθὶ αἱ 1αὐ] αἱ ἀθύθο ΡΟ] ρΌ ΠΟ 

βἰσιϑ!! 5.116 ΡΔΓ811616. 411᾿ 8859 αἱ οοπᾶούϊθ ρθ 1 νϑυΐ ποάϊ 46116. ἐγαναύπτα, ἱ ρϑϑὶ 

οἰαβύϊοι τὺ ΤΘΙΔΟΝΙ 81 ποᾶϊ βύθϑβδί, 6 δὶ ὑγου] 1᾿ 8.886. γι γϑυῦϊοα]6. ὈΔΡΙοθηὐγῖοο ΡῈῚ [816 

βἰβύθιηϑ, οἷοὸ 18. ᾿ἴηθϑ, ἅ᾽ αχζίοπθ 46 116 υἰβαϊαηῦθ. 51 οὐὐδίθηθ οοβὶ ὰηϑ ἤριισα δῆηθ ἃ 

40.618, τϑοοῃίαθδ, ἔγα 1550. ψ θα 1] ΡΟΠΡΌΠΟ 4110 ῬΓΘΒΒΙΟΠΪ, 6 61 ἀθάμτγθ απθϑϑ᾽ αἱ- 
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θἰπηδ, ΟΠ Εἰ ΠΊ8 6 Ῥὶὰ ὁΠ6 ὑγόοναῦθ 1] ταρρονίο αἱ αὐὐβηϊὰ, ἔτ 16 ἅπθ ἤρανθ, 8] 4088 
Β6ΟΡῸ 5Θ0Γγ8 ἃ βθοοπᾶβ, 4618 (24) ὁ ρυὸ βου νουϑὶ: 

Ξε ΑΣ ιυξ' ὦ --- ΑΣ τυχ3 

ΟΥ̓ΘΙΌ, ἰῃαἀϊοαπᾶο οοη ἕξ, ἱ ΒΘρ: ΘΗ ΘΠΘΙΟΡΉΪ 8 ξ΄, τη ΤΟΙ  νὶ 8] ΡΟ] ρόοπο ἐπηΐ ΘΟ] 6 
ΔΥΒΙΓΑΤΙΟ, 

θΞΞ 4,Σξ,. --- ΑΣτϑα3 
ἀομᾶο: 

νον εοΣ Σ ἐξα 

ἐν ἥδοδρ ὅσ, τος 

Οοβύλα δ! ρυϑβοδιηθηΐθ οοὰ ἀἰθέδησο ῬΟΪΔΡῚ δΡθΙ γαγ 16. Δ. 6 ἃς 1 πιοιηθηΐο ἀἱ 
ΒΘΟΟΠ Δ’ ΟΥ̓ ἀἸΠ6. Σ ηξ1; Ξξε- λ:. λ9.. Ὁ, Θα 11 πηοιηθηΐο ᾽ ἱπουζίδ, Σ 20, 
Ἐπδ]πιθηίθ : 

ΞΞΞΛΟ δὰ ΤῊΝ υ8᾽, πὰ 

6116 τἴβοινθ {1 ργοθΊθηηδ. ΝΘΙ18, ΕῚΡ. 12. νϑᾶοῃβὶ οβϑρειίίθ 16 βιθάθϑον 
ΒΡΘΉΟΠ6, 16. α8}} πο ΔΡΡΙβορπαπο αἱ α] δι ϊουὶ ΒΡΙΘρ  ΖΙ ομΪ. 

τὐῦθ σοβύγιζί οὶ 

16. πϑαζίοῃθ ἅ᾽ ἱτηροβία ργοδοίία ἅδ. ἀπ ναγϊαζίοηθ αϊ ὑθιαρουδ- 
ὕμσγϑ. --- Τ {16 ρϑιδηηθῦνὶ 4611, τθϑζίοπθ ἀἸπηροβύδ, βἰ ἰθύν, βϑηθγαία Θβοϊ αβί ναιπθηξθ 
ἀδ' ἀἂπϑ νατίδσίομθ αἱ ὑθιηρθιΡὔπιυϑι, ὙΘΗΩΡΌΠΟ ἀθίθι μη πϑ.ϊ 4816 (42), ἐβοθηᾷονὶ {70 -ξΞ 0, 
94. ΔηΠΙΠ]δηο ὑαὐθϊ ἱ ἐϑυτηϊηὶ το θῖνὶ αἱ οϑαϊπαθηξὶ 6116 ᾿πηροβῦθ. ΘΟ Ά]ΟΥ: 
ἈΠ] ζίοπο ἀϊ ὑθιηρογαύανα, 5[ βαρροηρα ὉΠ ΤΟΤΤηΘ ῬΘΡ δαϊίθ 16 αϑ8 
Ἰο βύθϑϑβο οοοέβοίθηο Αἱ ἀπΠ]δίασζίοπο ὕθυτηΐοα, 16 (12) ἀϊγθηρομο: 

δι ἀΠδ [816 

6. απθϑίθ ΔΌΡίϑπο 

᾽ αἐδ δ'5 Ἰρλξηχικος  ς ἀ Σ. 
᾿ Σιρ 

18. βομπιπιδίου!θ ὃ ΠῸΠΊΘΡ  ΟΓΘ ῬΟΒΒΟΠΟ ΘΔ] ΘΟΪΔΓΒΙ πυτηθρϊοαμηθηῦθ, ἱπ ροάποθηαο 
ΡΟΣ δ΄, 5΄, 5" 16. ΘΒρΥ ββίομὶ (2), (5), (7); πιὰ πιοῖῦο ρὲὶι βροαϊ αιηθηξθ ῬόΟΒΒομΟ οὐἶθ- 
ὮΘΙΒΪ 48] ἀἴβθρηο ὁ0η τη ΒΘΙΏΡΠΙΟἰββίπηδ, Θοβυμιζίοηθ ἱπαϊοαθα, 481] Μύταπη- ΒΕποναῦ 
ὮΘ]18. 518 Θῥαξίοα ἀοῖϊο φοϑἰγιοϊογὶ (ὅ), 6. 6116, Ῥθ1" οοπιοά θὰ, 491 Ἰϑύξοτθ, οὐθάϊδπιο ΟΡΡοῦ- 
ὕμηο ἀϊ ααΐ τἰρονίβιο. 

Δ Ρ] οβύγθμιϊ 4.6 Β (ΒῚρ. 18 ὁ 14, Τὰν. Π) 461 δοηΐουπο 46118. ὑγανγαύανα, ἄδ οἱ 
Ῥδυΐομο γἰβρου νϑιηθηΐθ 18, ρυϊπιᾶ 6 1᾿ αἰξἴπια δία ἀἱ Ῥαγθίθ, 81 ὁοπάποϑηο 16 γοῦν 40, Β0 
ἴῃ τηοᾶο 6Π6 811 ΔῃΡ011 (θβύθγηϊ Π6] οαβοὸ 49118, ΕἾρ.. 18, ἱπξϑυπὶ μ6] οαϑο 4618 ΕἸρ. 14) 

(ἢ σαν. Μύτιμη- Βπεδναυ Ἡ, Ε΄ Β,, Ῥὲο γγαρ)ήϑοιιο δεαίξι ἄον Βαιιϊρογιοί»"ρέϊογονι. Πμριραὶρ, 1887.96. 

ἱ 
Ν 
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48 6556. ἕουιπδθὶ 901 8556. αὐ δίϑῃπο Θρδ]! 8511 δηρο}} Ψ, ψ', ουτηδῦϊ 8119 ἃδύθ θϑσθιῃθ 

4611 αἰέγο οοπέογπο 60116 Ππ66 ἀ᾽ ᾿πηροϑύδ. 851 οοπάσοδηο δποογα ἀρ] βύθϑϑί ρυιην ἡ 9. 

16 βοξίο ΔΓΜ, ΒΝ ἱποϊπαξο 811 8586  ἅ66}1 βὐθβϑὶ ΠΡΌ] ψ 6 Ψ', θόπιθ ὃ ἱπάϊοδθο 6119 

ἤρατο. Ῥοβίο ΗΝ --Ξ- {'΄, ΟἿ᾽ τὶ 1", δἱ μ᾿ ΒΡ] Οθηηθηῦθ: 

᾿ 
(27) ἐπ ΞΡ. Ξ 

Σ 58 ΞξξΞ οοὔρ; .Ψ -Ἡ οοὔρ;. ψ' 

| δι. Ξε ἐν δε: 

Ῥοι ἀϊπιοθίγαγο ἴὰ ἔθγζα αἱ απθϑῦθ ϑαιδσίοηὶ 51 βαρροηρδ 6116 [ἃ ὑταναθαρα, Ῥυϊνὰ 

αἱ ρθβοὸ 6 Πἰρϑιᾶ ἄδι ορηϊ οδχῖοο τθ818, γθηβ8 γπποϑβῶ 48116 ἱπηροβύθ, δροίαπρθπᾶο ἴθ 

αϑίθ ὁ, ἃ (ΒῚρ. 16, Τὰν. 1) ὁ νϑηρῶ θπαύα ἴῃ θα] γῖο ἀδ ἄπο ἴουζθ ϑριιδ]} οα οΡ- 

Ροβίβ αἱ ριϑπᾶοθσζα 1 566 ε δρϑηδὶ βϑοοπᾶο ]᾽ 8880 α΄, 6. οοἸΠοραῦθ 8ΡῚ1 ὀβύγοιαὶ 6118, 

ἐναναίαγα ῬῸΡ ΠΊ6ΖΖ0 αἹ αϑῦθ δἀαίσίοπα!! 40, 40, Β}, Β') 66 ᾿πάϊομογθιιο τἰβρϑῦ- 

εἰνϑιπθηΐο οοη α΄, α, δ᾽, ὃ. ΘἸ1 ϑέοσί ργοάουν! π6110 δβίθ ἂΐ οοπύοτπο ἀ611 ὑγαναίανδ 

48. σαδϑία ἱροίοίϊοα οοπάϊσίοπο αἱ οατίοο βοπο: 1 -" τὸ 5""; οϑϑᾶ ἱποὶυγτθ βϑηθιδ Π6]10 
ἱ 

᾽ ᾽ 9 

αϑίθ αἍ, α΄, ὁ 4661} βίουσί. ὁ. ἱπα!οΠθροτπο τἰβροϑυ ναπιθηῦθ θ0Π. 845) ὅν», 5. θα ΔηΔΙΟΡΉΙ 

Θέουσί π6116 αϑίϑ ὅ, δ', ἅ. ϑουίνθπαο 1᾿ ϑαυασίοπθ ᾷϑὶ ἰδνονὶ νἱσῦ8}} ΡῸΡ ααθδϑύα Ἰρούθ- 

ἴσα, οοπαϊσίοπο αἱ οαγίθο, 6 5 ρΡροποπᾶο 666 ἃ Ἰππρ]ιοζΖα, αἱ οἰδβοιη αβύδι γγ}]} αἱ πᾶ, 

ααθη θὰ, ῥἱοοοΠβθίπηα 8. (ὦ οοδύδηδθ Ρ9Ρ ὑαθύθ 16. δϑῦθ), ὁοπ. οἴ. ἈΠῸΠ6 1 ἀϊδύϑηζδ, 

ΟἹ Ξξ- 33" νατϊορὰ ἀϊ ὠἱ|", δὶ 8: 

1866ε. ὦ {Π᾿ Ξε Σ 5΄!“ὡ 8 ἘΣ ϑὼ 9 

ἄογϑ ἴᾳ ρυίπια βοπιπιδθοτία 5 υἰουῖβοθ 8116 αϑῦθ ἀ9118. ὑγδγαῦανϑ ἀαΐα, 1ὰ βθοοπᾶβ, 8110 

αδίθ α, α', ο, ὃ, δ', αν οννϑτο, Βορρυππθηᾶο ἰὰ οοδύδηϊθ ὦ: 

(28) ΩΣ Ξ ΟΣ ΘΒ ΘΝ 

ΟἿ᾽ βἰουσὶ 5.,, 80, 55. νϑάοπϑδὶ ἀθύθυταϊ πα! ρταβοδιηθηῦθ π6}18 ἤρινϑ, 9, οοπαούα 

Ιὰ 4 φΡϑὺ' τηοᾶο οἷιθ βίδϑ αἰ: ᾧ; τίβαμθα ἀλ|1ἃ ἤρατα βδὔθβϑθ, Ρ6ὺ βἰ τα  ὐπα πο αἱ 

ὑγδηΡ0}1: 

κεν ἘΠῚ ΣΑΣ: ΟἿΣ 

ἘΒΟῚ σ ΡΠ] Ἐξ ας πὰ ΗΘ 

48116 ἀὐ811} 51 ἀθάυοθ: 

ΑἸΙΟ βὔθϑϑο τηρᾶο 51 ὑγονδ: 

5,2) -Ὲ 8.8! -Ε διά Ξε, 

«αϊπαᾶϊ 18 5θοοπᾶδ, βοπηπηδίονία 4611 (28) ΡῈ 18 506 108, ἑαὐύα ἀοὶ ραπύϊ Ο 6 2ὴ ὃ ηπ]]8, 

8 Ῥ6Γ οομϑθριθηζα [ἃ ἀθύνα, ΤΌΡΠ.Ο]δ οοἰποῖάθ 60118. ὑθιζᾶ 46116 (27). 
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Απδ]ορδιηηθηΐθ 51 αἰτηοϑύτα 18, βθοοπᾶδ 6116 (27). 

ΕἸ Πα πηθηΐθ, ΡῸῚ αἰμηοϑῦγαγθ ἰὼ ρυΐπιὰ 6116 (27), 5᾽ ἱπητηδρίηὶ ἰὼ ὑγαναύπνα 50116- 

οἰδαθα, βοϊύϑηΐο αὶ ἄπθ σορρίθ θριδ]} δᾶ ορροβῦθ, ἀϊ πιοπιθηΐο 1, 16 οαἱϊ ἴουζο, ϑριια]ὶ 

Δ]  απἰ δὰ, ἀρίβοαπο ἀπο (ἀϊνοῦῦθ νθυθο 1᾿ Θβύθι" ΠῸ) Βθοοπᾶο 1᾿ 8556 α΄, 16 αἰῦνθ ἅπθ (ἀϊουξθ 

ἴῃ ἀθηΐγο) βθοοπᾶο ἀπᾶ ρϑυΆ 1618 δ α΄, ἅ811ἃ ραν 46110 ψ ροβιθἵνθ, ὁ ἀϊδύδῃιθο ἀ6]- 

Τυμϊδὰ ἀἰ Ἰππρίιθζζα. ΟἿΊ βἔου χὶ 6116 αϑῦθ ἀΐ δοῃΐουπο 46118 ὑγαναύασα ργοδουθ ἀδ 

- αποθύδ, ἱρούθθϊοδι ΘΟ ἀἸΖίοημθ αἱ οδυ ΟΠ] 50Π0 Ῥ Θοϊβαιηθηΐθ ο]] 8΄, θα ᾿πητηδριηδηάο ᾿ΓῸ- 

Ἰαηραῦθ η611ὰ ΕῚΡ. 15. 16 τοῦί 46, ΒΡ ἢμπο δᾶ ἱποοπέγαγο ἱπ Ο' 6 1)’ 18. τίνα ρϑιΆ}1618 

δα αἱ 6 ἀϊδύαπθο ἀἱ 1, υἰβαϊογὴ, ρϑ ἀαδηΐο ὃ βίαίο ἀϊπηιοβύγαθο βορὰ: 

Σ 58 ΞΞ ΟἿ ---- ΟΡ’ ΞΞΞ οοἱσί - οοἱρ ψ'. 

11. --- 86 Ἰ᾽ΆΓ00 ὃ 511 Π]Θύ 100, 51 ἢ Θν]ἀθηξθιηθηΐθ 1 --- Ο 6 αὐἰηαὶ 8η0}6. «4 ---ῦ, 

οἱοὸ 1. Βρἰπΐδι ρυοάούία, ἀδ πηδ νυ αζίοηθ πῃ] Όσηηθ αἱ ἐοπιρογαὐαγδ ὃ ραγΆ]]16 18 ἈΠ᾿ 8556 α' 

6. Ῥγθοϊβδηθηῦθ ΟΥἸΖΖοηΐδ!θ, ΒΘΠΡΓΘ ἴῃ ογαχία (0118 5Βπη ]Θ "18. 

58. πο] ῦγθ Ψ τς ψ' -- θ09, Θ0Πη160 5] νϑυἶοα ΒρΡθθ50, Θ ΘΟ ροὐγὰ τὶ θη θυ 51 1π τη ] δὶ 

ΟΒ] ἴῃ νἱα αἱ ΔΡΡΡΟΒβι πη Ζίοηθ, γἰβαϊθα Θηοη6 δ]ὲ τς 0, οἱοὸ ἴῃ 8] ὁᾶ5ο ἰὰ βρίπία. Η 

ΘΡΊΒΟΘ ΒΘΟΟΠΟ 1᾿8580. ΟΥ̓ ΖΖοηύα]6 ἃ 6 γἰθη6 βϑρυθβϑα ΘΙ} ΡΠ] θηθηῦθ ἄδ 

εἴ" 29 ἯΓΞ-.Ξ 
( ) Ἶ Σ το 

Ὦ6]1α. απ816 {Π΄ ὃ 18 ἀϊδύδηζα οὐ σζοηία]θ ἔλα 1 ραμθ ἅ6116 ἱπιροβίθ ἄὰ οαἱ ραγΐομο 16 

δδύθ θϑίγθηθ αἱ ραγθίθ. 

18. πθδχζίομϑ ἅ611 ᾿τηροβύδ βἰῃϊδίσα ργοαούζῳ ἅδ᾽ πη οοαϊτηθηΐο 6116 

ἰτηροβίθ ο ἅδ αἰϊΐϑιϊο αϊ δοβύγαΖί 6. --- Τ το ραγδηηθίτὶ 6118, τθαζίομθ 86]- 

Τ᾿ πηροβία βἰηἰθῦσα, σϑποραῦθ, Θβο  αβὶ νδιηθηΐθ ἀὰ οοαπηθηθ! ἅ6116. ππηροβῦθ, ο ἅδ ἀϊούίο 

αἱ οοβύνυζίομθ, νΘΠΡΌΠΟ τἰθαναῦ 56} 2 ΔΙ γῸ 4816 (12) οθηᾶᾷονὶ 170 -ξε 0, ὁ Ξξξε Ο; βὶ μἃ 

οἰοὸ: 

Ι Δφ; -- Δφὰ 
ΠΣ ξὸς 2-...3........ 
"Ἔ Σιῦ 

Σ ΔΨ, --ῳυ, ἘΦ, Δφ, -- ὦ, ΔφΦ Θ0) οἷς Εἰάυιὰ ὑιτξα, ἐπα "χ}) 

η-. λἄρ-- δά, --νυδφῃψαδφας 
ὶ Ἶ ΣιρυΣ 

19. ΤοίογηῃγαζΖιοηὶϊ ρὈγοάᾶοίζθ ἅδ᾽ οδυομὶ ἢ851]. ---- Ουλ]οτὰ 581 γ  ΘθΒΘΓῸ 

ΘΟΠΟΒΟΘΙΘ 5] βροβύϑιπθηθι ὑοῦ]! αἱ ὑπθθ! 1 ἠοα] 46}18, ὑγαναῦανα, ργοάου!! ἀὰ αἢ ἀαίο 

βίβύθιηδ αἱ ἴογχθ ϑβύθι πο ἤββθ, δᾶ ϑββῷ δρριοαίθ, σομυου Θ Ὁ6. οοσύραϊρο 1] ποίο αἴᾶ- 

ϑυϑιησηα ὙΥΊΠΙοὐ. Α ἰδ]θ Β0Ὸρὸ ΟΟΘΟΥΡΘΡΘΡΌΘ ἱπηϑηχὶ ὑπίδο ἀθίθυιηΐηδνθ ο]] βου )ὶ 

ἰῃθθυ πὶ Π6116 βΙηρῸ 19 ἃβίθ, 1] 6116 5ἱ ἴδ Π6] τηοᾶο ρἱϊι βοιιρ! 106 ἀἰβθρηδπᾶο ὰπ ἀἰδρυ μη Πηδ, 
Ονϑηποπίδηο, ἄορο ἄυθι ἀοὑθυπηϊπαῦο Π6] τηοᾶο νἱβῦο αἱ πὶ ρυθοθάθηθὶ [ἃ γθαχίομθ 46]- 

Τ᾿ ̓ πηροσύα 5ἰπἰβίτα. ΠΌρὸ οἷὸ οἱ ρόββϑοπο οϑ] ΘΟ] γ6 186 ναι ϊδσίομὶ Δ 8. αἱ Τππρῇοζζα 46118 
5]ηρ016 αβϑύθ, 6 ραββϑτθ αἰ παϊ 8118 οοϑύνισίοπθ 46] ἀϊαρναπηηα ὙΥΠΠΟοῦ. Τὰ αποδβύα 

ΟΡΘΡΖΙομΘ παὐαγ] πηθηῦθ ριὸ θημθυβὶ Οϑ]601]0, 86 51] γι016, 8 ποθ αϊ ἀπ ν ΙΔ ΖΙ ΟΠ 6 

ΑἹ ὑθηιρογαύαγα 6 αἱ οϑαϊπηθηθ! 49116 ἱπηροβίθ. 

ταῖς 
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20. -- Ομ 856 ἴπυθοθ 5] τ] οῃϊθᾶθ βοϊύϑηύο αἱ ἀθύθι μηΐπαῦθ ἴο βροβύθιηθηψο ἀϊ ἀπὸ 

ο αἱ ἀυδ]6}}9 ποᾶο, ὁοηνίθηθ Τη6Ρ110 ΔρρΙ θαγο ἀἰϊγουναιηθπίθ 16 (9). Οοϑὶ, δᾶ ΘΒΘΙΏΡΙΟ, 

Ιο ϑροβίδιπθηϊο γϑυθϊ0816 ἃϊ τὰ ποᾶο ααδίαπαιθ ΟἉ, ργηοδούνο ϑβοϊ αι νδηηθηΐθ ἄα ὑηϑ 
ἀαῦα οοπἀἸχίοπθ αἱ οατῖοο, νογΓὰ ΘΒΡΓΘ5850, ΘοΙ πδπᾶο 1 ρΥἱπη8. 6011 βθοοπᾶδ 46116 (9), ἅδ: 

Δγο Ξε ΣάΜινα--ὧς Σά Μι 
οα 8Π086: 

(51) Δγοτε Σά Μιίω --- χοὶ 

οββῖδ 4818. βοιημηδ, {ἰπηϊ αῦδ, 8118, ρογσίοπθ 40 ἀ9]]᾽᾿ ᾶῦοο, ἀϑὶ τηοπιϑηθὶ βὐαυϊοὶ, υἰδβρϑῦθο 

8116. σου ϊοα]θ 46] ποᾶο (ΟὍ, 491190 ααδηθὰ 17 10, οοπδίἀθγαῦθ οοιηθ ἴον Ζθ δρριοαῦθ γοῦ- 

σα] ταθηῦθ δ] ΘΟΥΙΒροπάθηθὶ ΡΟῸ]1 46116 αβῦθ. 

21. Τάπιϑθα ἃ ̓ ἸπἤπθηζΖε ἅθ]10 βροβύδυαθηϊο νϑυύϊοαθ αϊ ἀπ ποᾶο. -- 

88. 18. Θοπαϊζίοπθ αἱ οᾶγίθο, ρ61 [ἃ 4186 5] ὀϑῦοδ 10 βροβύδμιθηὐο νϑυίοα!θ αΪ ἀπ ποάο, 

ὃ 406118 αἱ τπ 501 ὀδνῖοο οοποθηύαῦο ππφατίο νἱδρρίδηῦθ, 6 ααϑ]ονα 51 νορ]ϊα οοβύγ Ὁ 

1ὰ Ἰπθα ἀ᾽ ̓ Ἰπῆπιθησα, 46110 βροβύδιμηθηξο ϑαἀαουθο, ααθϑύα ρὸ οὐὐθηθυϑὶ ἐμοὶ Πτηϑηΐθ ρον 

Ῥαῃύϊ, οΘ]οΙδπάοηθ 16 νι} 16 ρα παῦθ Ῥ61 π]6Ζ20 46118, (81), [ἃ φι8}6, ἰπἀἸοαπμο 8] 5ο!ἱδο 

600 ἢ 16 ἀϊδύδῃσθ γϑυῦϊ08}} ἔγα 1 νἂῦὶ ποᾶϊ 46118, ὑγαναῦαγε, 6 ἴὰ τϑύϊα ὁ 16 ἅπθ 

τοῦϊο "θὰ οᾶ 10}, 6Π6 Ῥ61 16 νϑὺϊθ Ῥοβί 2 οῃἱ 48] φᾶυἱοο, 6 ρθι ἰὼ ρουζίοῃθ ἊΑ6 4611 ᾶτοὸ 
ΘΟΕ αΙΒΟΟΠΟ 1] ΡΟΠΡΌΠΟ (6116 ργθββίοηὶ, ἀϊνίθηθ: 

(82) Δγοτξε Η Σβηρί --- “ρ); 

ἰδ ]ομὸὃ Δα ὃ ῬΤΟΡΟΡΖίοπ]6 8118 βοιηπιδ, αἱ τηοπηθηθ 4] βθοομ᾽ οράϊπο ἀθὶ ρϑϑὶ οἱ δβίϊοὶ εῦ, 
ἀ611ὰ Ρογζίοηθ 40 611 ᾶῦοο, εἰϑρϑῦθο 8115 γουύίοαϊθ 46] ποᾶο Ο, 6 8116 τούϊα ᾳ ου- 

γΘΙῸ Μᾳ οα 1. 

5᾽ ῬΌΒΒΟΠΟ ΘΠΘΉΘ, ἃ] πιθάθϑίπιο 560ρ0, τὐΠ]Ζζαρθ ἱ ρΟΠΡΌΠΙ απ! ΘΟ] αν] 4118, ΕἸρ. 8, 
ΟΑΒΘΡγ ΘΠ ἄο ΟΠ6 ἴῃ νίγῦϊι 46116 (18), 

ΣΑ Μιυί(α --- “ρ) --- ΣΒ Μι(ωο -- αὐ, 

ἰϑ]ομὸ: 

Δψοτε Σδίωο --- α) Μιυ τες Σβί(ωο--- α) (Μ9-Ἐ δ -- 4α --- Ηγ)ιυ 

Π6118. απᾶ16, ἱπαϊοθπμο ὁοη ξ 1᾿ αϑοῖθϑα 46] οϑυῖοο νἱαρρίθηῦθ, δὶ πᾶ: 

ΞΘ ΠΡ: 9Σ 
6 αυϊπᾶ!: 

Δγοξε: --- 1. ΣΕ (ας --- α)ι0 - 1 ΣΒ(αο--- α)ιυα -Ἐ 

τῇ Ῥὲ Σδίσο --- α)ιο --- Α Σδ(ωο --- α)ιοω--- Η ΣΒ(αο---α)ιον 

οϑϑίδ, αὐ σσαπᾶο 1 ϑαδάθιθϊ Ρο]ροπί {πη ο0 18}, ὁ τἰθονᾶδπαο οἷο 1ὰ βθοοπᾶδβ, απᾶτία 

6. αὐἰηὔδι, Βοπηπηδίουίδ, Αἰ απθϑῦ Θϑρυθϑϑίοηθ ΠϑππῸ γα]οῦθ ποραύϊνο, δὶ Π8: 

(89) Δγοξεί---1.ξ. ηὔν-- ἽΡ, ἢ: ἡ αν Ὁ ἨοςἼοσ " ἢι 1 σλο) Στ -Ἐ Ἴς Ἴ: λ2} 
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Τϑυμτηθηὐδη 0 ρΘΓὸ 610 Ρ6Γ α; » ξ τίβυϊδα 72) -ξα 0, ααϊπάϊ, φυδηᾶο 5'α χο Ὁ ξ, ἴθ οὕ- 
αϊπαῦθ ἢν θᾶ ἡ, οὶ ρυΐϊπιὶ ἄπ ἐϑυτηΐηΐ ἴῃ ρατϑηθθδὶ ΠθππῸ ἀπ Θϑέγοιηο 58] [αῦο Θϑέγθηιο 
ΤἸβρϑυ νϑηιθηῦθ 46] ρο]ροόπο ρὶ ονγϑῖο 46] 25 9 Τ᾽ αἴύγο οβϑύγθιηο 5111 Ῥυοϊ υπρϑπιθηΐο 
49] Ἰᾶῦο 46] ρο]ρόπο (μι ουνϑιο 28) ἱπηπηθαϊαὐαπηθηΐθ ἃ. ἀθϑῦγα 46118, συ ίοα]16 ἀ᾽ ἀβοῖββϑ ἔξ. 
51 στἱοογαϊ δπθοτα ΟΠ6. 58 π6] γαϊαΐαγθ ἱ ῬΘΒῚ οἰαβίϊοι τ0 5] βρροβθ τε 1, Ὀἰβορπογὰ 
ΘΉΘΟΤ 8, ΤῊΟ] ΠΡ] ΟΔγ9 Διο ΡΘ} 1] νϑίοσθ οἴου νο αἱ 1]. Τηῆπο δὶ Ἵββϑϑυνὶ οῃ6 1 ναγὶ βίτη- 
ὈΟΙ1 οἢθ ἤρασλδμο η6118. (88) γϑηπο οὐδ 5] Ιβθρηο 6016 ΒΘΡῸΘ: 

ἘῚ ηδο» Ἤν ἃς, Ἦρε 
Π6116 5018 46116 Ἰπῃρῇ 6 ΖΖθ 

ἤρο; Ἴ1σ» ἴδ᾽ λὲ 

ἢ 
ι ΠΘ11ἃ 5818 ἴπ οαἱ ὃ ταρργθδθηΐαία 

1᾿παϊςὰ αἱ ἔογζα 
Ὦς ἕξ 

γι: Π6118. 5οϑῖθ ἀθὶ εν. 

ΤῸ 

ΑΥσο ἃ ρϑύϑθῦθ ρίθ1η8. 

22. -- Τὰ ἀθὕθγιηϊ πδσίοηθ 46116 χαδηὐ ὰ βἰαυϊοαπιθηΐθ 1 ἀϑυθυμἶπαῦθ π΄ ἀπ ΘΡῸΟ 
5ΘηΖδ, ΟΘ᾽ΠΙΘΓΘ, ἃ Ῥαυθῦθ ρίθμδ, 6 ἴὰ τἱοθῦοδ 461160 ἀθίουπηδχίομὶ θ᾽ αβύϊομθ, αυϑηᾶο ἃ 
ἔονιμα, 4611 ᾶ550 βϑοπιθίσίοο ἀθι αγοο 6 ἴὰ ἰθρϑθ αἱ νᾶυίαζίομθ 6118, βοσίοπϑ ἐγαβϑυθυβδ]θ 
ΠΟΙ βἴϑηο Αἱ [8] παύυτα ἅδ᾽ ρϑυτηθύθουθ 1 Ἰηὐθρυδζίομθ οϑϑῦνα, ἅ61106 δαπδσίοπὶ ἔογηϊξο 
8118, ἐθονία ἀ911᾽ δ] δβυϊοι δὰ (5), ρα ἔδυϑὶ οοπ. πιϑίοαϊ ἰἀθη οὶ ἃ 48 6111 ῬΓθοθαθηὐθηιθηΐθ 
ΒΟ] ΡΘΙ Τ᾿ ΔΡΟΟ ΤΘὑϊθΟ]Άγ6, ἱπητηδρίπδπαο βοβυϊθαϊῦο Τ᾿ αΓΟῸ ἃ ραγθῦθ Ῥίθπδ 600 ἢ οοτίο 
800. ΤΘΙΟΟ]ΔΙῸ 1468]6, 16 οαἱ ἀοϑίουτηδσίοπὶ βοπὸ ϑαπίν θη ἃ 4116116 611 ατοὸ Ῥίϑῃο (ἢ. 

28. -- Β᾽ ̓ πη]8Ρ]η1 ᾿πἴα δ] βοοπηροϑύο 1᾿γοο ἴῃ Θ᾽ θπιθηθὶ αἰ Ἰὰπρηθζχα, ἀ8: βίδπο Ν᾽ 
94 Δ νἱβρθυ νδιιθηῦθ Ιο βίογζο πουτηδ]6 θᾶ 1] τποπιθηΐο ἤθύξθηξθ ργοάοὐἐϊ Π611ἃ βοζίοῃηϑ 
ρᾶθυθυβα 8 τηϑᾶϊδ αἰ τπὸ ἀαδ]απαπο ἀϊ 68ϑὶ 4816 ἴ0γΖ8 ϑϑύθιῃθ ΔΡΡΙΙοδΐθ 8118. ῬΟΥΖΙΟΠΘ 
ἀ᾽γοο 666 γπηδπθ ἅα, τπᾶ ραγίθ 46118, βοζίοπϑ βυδάοίξα, ῬΘΓ Θβϑιηρίο, ἃ βἰηϊδῦγα. [6110 
ΒἔογΖο ἀἱ βρ]10 ΠΟ ΟΘΘΟΡΙΘ αὶ ἔθμθι' θοηΐο, ῬΘιοΠὸ 16 ἀϑίοντηδζίοηϊ ργοάούξο ἅα [816 
50Π]Θοἰ δα Ζίοηθ 5010 ὑγϑοι 0 }}1} τἰθρούθο ἃ 4116110 ρυοδοὐξθ 4810 βέουυζο πουπιδ]θ 6 ἅ8] 

(ἢ Ῥοὺ 16 ἔουμιοἹθ τϑϊδῦϊνθ ἃ ααθϑύα οαὐθρουία αἱ ἀγομὶ Ὑππδπάϊδιηο 8110 ποβέγθ [νοσίογιί ϑμῖϊα 
Θοίοησα (ἀοῖο οοϑέγμφονὶ, Ῥατῦο ΤΥ͂, Τουΐπο, 1897. 

(Ὁ ὉῚ «αθδύα, ὑγα βίου μηδ σίομ, αἱ οαἱ ᾿μαϊοο οτὰ 1 ΡΡΙΙοδσίοπδ ρυα οι, φθογοβῶ, ΘΟ ρἱὰ οοοα βίη 6 
αἱ Ῥαυίαγο, ᾿ἰταϊθαπάοτηΐ δια ἀπ᾿ ΔΡΡ]Θασίοπθ ἈΡΡυοββιπηαύει, π611ἃ ταΐα Νοιηουΐα: ϑμῖ οαϊοοῖο ἀοῖϊο ἐγαυὶ 
 ραγοίο ρίοπα, “ ΑΥΟ 4611 Β.. Αοο. 4.61186. ϑοίθηχο αἱ Τοσῖπο .», 1896. 

Ὡς πῶ: 

Ἰῶκς ὦ 
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τηοιπθηΐο ἢούϊοηθθ, 4110 ϑύβθϑϑθο πηοᾶο οἢθ. ΠΘΡῚ] ΔΡῸΠῚ Του] ΥῚ 5010 ὑγραθοῦρΆ 11} 16 

ἀοίοντηδζίοηὶ 4616 αϑῦθ αἱ ραγϑίθ τἰβρϑῦθο ἃ α4116110 46116 αϑῦθ αἱ δοῃύουμο. 

1.8. ἀΠαἰασίοπο Ἰοηρὶ πἀϊπα]θ εὐ8. ο᾽αδύϊοα 6 ἐθγπηῖοϑ, Βα θ᾽ ύα ἀ41]1᾿ ΘΙοτηθηΐο 461} ἅΡ0Ὸ 

6 ἴα τοϊαχίοπο το αὐνω ἀθ 46110 βϑζίοῃὶ θϑύγρθιηθ 461 Θ᾽ θιηθηῦο 50Πη0. ΘΒΡΥΘ556, ΘΟΠῚΘ ὃ 

ποῖο, ἀδ 

Να 
ἘΠῚ -Έ αἰά8, εα8 ΞΞ--- 

Μὰ 
9.2: 

ἘΠ 
Π6116 α018]1: 

1 Ξξ ᾳαύθῶ 46118 βϑζίομθ ὑγᾶβνθιβα!θ 46]}᾽ ΔΓΌΟ, 

1--- τιοπιθηῦο ἀ᾽ ̓ πουχία 4611 ἀθύϊα, βϑζΖίοπθ τἰβρούθο 811 8580 αἱ ἤθββίοιθ, 

6 Κ᾽ Δἰγ] 50 0}1 ΠδηηΟ 1] βισηϊβοαίο οἱὰ πούο. 

ΟἸὸ ροβίο, βίδηο “19, ϑηεῦο (ΒῚρ. 16, Τῶν. 1) ΟἿ] 851 ρϑοιῃθύγιοι αἱ ἄπο δϑίθ αἱ ᾽ εἶς τ ρς ἀκ,. 8 ᾿ .-} 8 

Θομθοῦπο αἱ ἀπ ἅΓῸ0 τϑύϊθοϊανο ἰ40816 (ἀϊ ουἱ πο ᾿πηρουῦύα αἱ ΘΟμΒΙἀΘΡΆΡ 6 16 δ8ύθ αἱ 

' 
τὶν 416110 5ὔθϑϑο τηϑύθυ δ] ἀ6]}᾿ ἀγοο ἀδῦο : 16 

γϑύθ τη τῳ, εῦ Ρ᾽δοοίδηο. Π6] ρίδπο αἱ 50]] οι θα Ζί 96, Βίϑηο ΡΆΡΆ11616. 811᾿ 8880. βῬϑοιηθ- 

Ῥδιθῦθ) ἀνϑηθὶ οἰδϑοῦηδ, ΡΘΓ 56 ΖΙΟΠΘ 

ὑγίοο 4611 Θ᾽ θθιθηῦο ἀ61]᾿ ἃΓο0, 6 π6 αἰβύϊπο 4611. ααϑη ὰ ρ -ἰ ἼΗ 51 Ῥοηρᾷ 1] ροῖο 

4611 αϑύϑ τωι τς Π6] ραπύο πιθαϊο ᾧ 4161] αϑύϑ τἱ 5, Θ0Π10. 56 16 διϑύθ αἱ ρᾶιθίθ [Ὀ5861Ὸ 

μη, ὕπᾳ, 64 11 ροῖο 461] αβϑύδι σἱο Π6] ραμῦο πιθᾶϊο τό 4611 αϑύδ τη 5, 6016. 56 16 διβϑθ 

αἱ ραγϑίθ [Ὀ55ΘΓῸ σι). τό; ΡΘ1 [8] τη060 9]1 5012] Π6110 αϑῦθ τω τῳ, σχῦς Ῥτοάοὐ 

(8116 οὔθϑθϑθϑ βο]]δοϊαζίοηὶ Ν᾽ οϑὰ Η τοϊαύνθ 8118 βϑζίοῃθ τηϑᾶϊῷ 416]1᾿ ϑθυηθηΐο 8. αἱ 

ΔΓΟΟ Β0Π0 γἰβρουυ γδπηθηΐθ: 

ἀαελον μεν ἀλλα εν δν.  μαν  .. Τ 
ΠΡ ΤῊ ΤΣ 2 “δε πο πῃ 

τον ΡΞ τῆν Ν ἼΞ Μ 

2ρ ἀπ 2 ΡΕΡ 

6 16 ἀοίονυπιδχίοπὶ 6] Ῥ8Πη6110 τη Ὁ νας (6]]1}᾿ ᾶΓοῸ σϑύϊοοαιθ ἰῴ6 816 50π0Ὸ ϑαιϊνα!  η1], 

Ῥοὺ αυϑηΐο τἱρτδνᾶα 19 ϑροβύδπιθηθο τοἰαύϊνο 4110 βϑζίοηὶ οβύγθῃμθ 4911 ΘΙ ϑιηθηῦο (δ 

αἱ ἃγοο, ἃ 416116 4611 ΘΙθτηθηῦο ἀ᾽ἄγ00 ρίθπο. Τπίαυθ! Ρ6Ὶ 10 ΒΌΓΖΟ ποιτηδ]θ Ν᾽ 6 ρΡθ1 

16. γαγίαζίοπθ αἱ ὑθιηρουδῦπλα, 1 ΡΌΠὔΙ τ9. Ὁ Ὁ5 5] Βροβύϑῃο συἰβρϑύθο δὶ ραμῦ τ, 6 δι; 

Π6118. αἰ θχίοπθ 4911 δ8860. σϑοπηθύῦσίοο 4611 ΘΙ θιηθηΐο, 4611 απϑη αν 

- ὧδ 
Νὰ 8 

βϑφβ λοις - αἰἀ8 Ξε-- - ῦϑ  αὐάθεεεᾶϑ8 
5..--. ἘΡ 

2 

Θ Ρ6᾽ οἰἴοινο 46] τποπηθηΐο ΜΠ ἰὼ οοπρίπηρθηΐθ ποῦς ταοῦδ τἰβρϑῦῦθο 8118 τι Ὁ., ἱπύογ πο 

8] 50 ραηῃΐο αἱ τηθΖΖο, 4611 ΔῃΡΌ]0 
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ὯΔ] οἷ9 5] ἄθᾶμποθ οῃθ6 ρμὸγ ἴα γίοογοα ἀοῖϊο ψιαηἐϊξὰ 5ἐαἐἐφανιογιέο ἐμ οέογηνίνιαίο, οοηῖο 
ῬΆ6 ΡῸῪ 1 οαἰοοίο αοἶϊε ἀοζογηιαφίοηὶ, Τ᾿ αγθο ἃ ραγοίο ρίομα ριεὸ 6880). 580ϑἐϊξιϊέο οοἶϊο 
αϑίθ αἱ σοπίονηο αἰοἰδαγοο γοίϊοοίαγο Ἰάφαϊο βοργα «ἰθβογίέίο. 

Ῥθὺ Τ᾿ Δρρ! θαζίοπθ ρραύϊοα ϊ απθϑῦο ρυϊποῖρίο δὶ ὀββθῦνὶ οἢ6 ὃ Ἰϑριθὑϊτηο τασρταρ- 
ῬδΡΘ ἱ γαῦὶ ϑ᾽θπιθηῦὶ! 8. ἴῃ οἰθιηθηθὶ βη 1 Δ6, ἅα ρούουϑὶ σραδγ δ ΘΟΠ16 ρυἰβπιδ ϊοὶ 

(ΕἸρ. 17, Τῶν. 1), 6 41 ὀρϑγᾶτθ βαὶ θαυ σοπένὶ ΑἹ απθϑοὶ αἸδίταὶ (θαυ οϑμίνὶ ἀοὶ ῬΠΌΙ κι 

Θ. Ὁ βρούϊδηθι ἃ οἰδβοιη Θτρρο Αἱ ο]θιηθπῦ (48) τἰ θηθη 011 αὔθυυ! ἀδὶ ρθ81 ϑἱδβύϊοι: 

ἀροπὸ, ὑγαοοϊαθα ρθὲ οἰδβοαῃ ὑγόπόο Δ8 1᾽6111556 οθῃύγα!θ αἰ πθι Ζία 46] δου Ρ]Θθθὸ αἱ ": 
ῬαΠθΙ ἡ 6 Ὁ (θαϑύδπο ρ]Ϊ διββδὶ, 1 ἀ8}} νίθοπο ον ἀθηθθηηθηΐθ 3ρ πΠ6118. ἀϊΡθΖίομθ τὰ- 

! 

ἀἴδ]6. 6. 245 Υ ἼΡΑ; Π6118 αἰτγθζίοπθ Ἰοηρὶπα 816) Π6] ΟΘΥΟΔΓΘ 1 τποτηθηδὶ αἱ βθοοπᾶο 

ΟΡἀηθ τἰϑρϑῦξο ἃ ἀπ δβϑῖ, οἱ τπηοιηθηδὶ ἀ᾽ Ἰπϑυχία τἰβρϑύθο δ τὰ 8586. 4ϑὶ ρϑϑὶ οἷδ- 

501] 10, δ᾽ ΔΌΡΙα υἰρααγᾶο, ἄορο αἱ ἄνϑὶ οοδῦραϊ δὶ ρΥβοδπηθηῦθ ἱ τποπηθηθὶ βὐαθϊοὶ τὶ- 
ϑρθϑύξο ἃ] ῬυΪπ]ο 586, ΑἹ ΔΡΡΙΊΟΑΓΘ 1 ΘΟΥΓΙΒΡΟΠ θη] βθριηθηΐ, ΘοπβΙ ἀγα ϊ ΘΟ Θ ΠΙΟΥ͂Θ 

ἔογσθ, ποῃ ῥἰϊι αἱ Ὀδυοθηύρὶ ἀϑὶ ὑμόποι! Δ 8, Ὀϑπβὶ ἀρ] δηθῖρο 1} 4611 ᾶ5886. βύθαβο στἱ- 

Βρϑύϊο 4116 βυαϑάθίςθ 6]115581 οϑηΐγα} αἰ ἽΠΟΥΖίδ. 

59. δὶ γοΐθϑθθ ὕθῃθ οοπῦο 8ποῃ6. 6118, ουσναύαγα 4611 ΔΓ60 ποὶ νϑυὶ ὑτόποηϊ Δ 8, 
Ὀδβύθυθοθ6, π6] ἀθυθιτηΐπαγθ Ρ]] αβδὶ 4616. 6]11558] ἀἸπουχίαἃ ἀθὶ ἀϑύθὶ ὑγόποηΐ, ὕθμθν 

Οοηο 4611 ἀϊδγθπῦθ ἱπηρῆθζΖθ, θ᾽ βϑριηθηθὶ ὁΠ6. οοβυαβοοηο 1] Ιπορο ρϑοιηθίγϊοο 
Ὧθ1 ραμθϊ 6 υ. Νία. ρὸν β]Ϊ δγοθὶ ἀθὶ ροηὐὶ 6 ἅ6110 τθύθοϊθ ρθι ἱ ἀ08}1 11 τᾶρρίο ἀϊ 

Θανναίαρα ὃ οναπασθ υ]θνϑηΐθ γἰβρθῦο 811 αἰύθζζα, 416118 βθζίοπθ 461] ἄῦθο, ραὸ τίϑρϑυ- 
ΤΏ] 51 0816. ΘΟΠΙρ]Ἰσδιχίοπθ, ραγομὸ δἰ Πμη1 δ] ορρουθαπδιηθηΐο [ἃ Τππρῆθζζα, Δ 8. 

24, --- Ν]]ὰ ΕἸρ. 18, Τὰν. Π|, τοὶαὐῦϊνα δ ἢ ἅΓῸΟ ἴῃ πηυταύαγδ, ἀΪ βθζίοπθ νυ} 0110 
6. ἀἰββί πηπιθύσίοο, νϑάοηβὶ ϑβθϑτίθθ 601 τηϑίοῦο ἰθϑιὸ ἱπάϊοαξο 16 βίθαβο οοβίγιζίομὶ τὰρ- 

Ῥιθβθηύαϊο 4811 ΕἾ ς. 8, Τὰν. Π| Ρ6Γ 1 ἄγοο σϑύϊοοἹαιθ, ἅποὸ 8] ὑγϑοοϊδιηθηΐο 4618, οιεγσα 

αὲ ἐγεογϑοοίοηθ ὁ 6116 ζέγιθο ἱμυϊζρρο (5). 

25. --- μὰ βοβυιθασίοπθ ἀθὶ ὑγοποϊ Δ.8 ἃΡ]] Θ᾽ θη] 8, 60116 ΠΟΙ 6 ΒΟΡΓᾺ ἱπαϊοαίο, 

ΠΟῚ 8010 ὃ ἸΘρτὑ τηδι 61 16 Ορϑγδζίοπὶ ρυϑῆομθ σοπύθπαῦθ π611 ΕἿρ. 18,11 ὁη6. ὃ ϑνὶ- 
ἀϑηΐο; τὰ βία ἈΠΟΪΘ Ρ61" ἃ Θοβυγιζίομθ 46] ρο]ίροπο 6110 ρυθβϑίοηὶ ΘΟΥΤΙΒΡΟΠθηΐθ 

δ ἀπὸ ἀούοιτηϊηαῦα, οοπαϊσίοπμθ αΪ οατίοο, οοδύγιζσίοπο ταρργοβοηΐαία 814 ΕἾΡ. 19, 

Τὰν. Π|, τοϊαὐῖνω δηομ θαβὰ δ ἀπ ἅγοο ἴθ πηυταύασα ἀϊ βοζίοπθ ναι ΐ1]16. 6 ἀἰββίτημηθ- 

ὑτίοο. Τὰ 18, οοϑύνιχίοπθ οουγοϊαὐΐνα αἱ αα 6118, θβϑρυίθα Π6118 ΕῚΡ. 10 Ρϑὺ Τ᾿ϑιοο τοϑύϊοο- 

Ἰᾶγβ. Τι6 οοβύσιιχίοηὶ ρταῆομθ, οἷὰ ποθ, ρον ἴὰ ἀθιθυτηϊ πα χίοπθ ἀθρ}1 βδὶ αὐ δᾶ αἱ, 
ΘΠΠΘΙῸ θη ΟΘ6]]αΐθ. Ἶ 

ἘΔ Ἰηΐαυ Ἰηὐουργοίαπαο 16. ῬΡΟ]θΖί οὶ ν θυ 1081} ἀθὶ ραμθϊ μι 6 ὁ ἀθὶ βίπρο! 616- 
ἸπΘη δ] α58. (οοβυϊ πϑηὐὶ πιὰ ὑροποο Δ 8) 58] Ἰαῦο 46] μο]ρομο 46110 ρυθββίοηὶ 616 τρργθ- 

(Ὁ γϑάϊ 1ὰ ποίῳ (ἢ) αἱ πὸ 8. 

ὅβπιμ Πν Τὸν. {Π|. οἱ 
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ϑθηΐδ ἴδ. τἰβυϊθαηΐο ϑϑύθυηδ ὑΡϑὐϊγα 8611 ϑ᾽θιηθηδὶ βαδάθιν! οὐ ραπὐ ἀ᾽ ἈΡΡΙοαΖίοπ 8 

416116 γογδο φιοηιοηίὶ βἰαἰοὶ τυ οὶ ρϑϑὶ δ᾽ αβύϊοὶ τὺ ἀϑἱ βίῃρ ἢ Ῥαπθὶ τ 6 ἡ τἰβροῦθο 81] 8586 α΄", 

16. ῬΓΟ]θΖίομθ 88] ἰαῦο βίθϑδϑο 4161] ϑῃ ]ρ010 461] 8586. α΄, τἰβροῦύνο 41161Π1880. ὀϑηΐγα!θ αἱ 

ἸηΘ Ζίϑ, 46] ὑτόποο Δ 8 γτδρρυθβθηΐδ θυ ἀθπίθιηθηΐθ 1] ραμπῦο ἀ᾿ ΔΡΡΙ]οασίοπθ 6118. τἰ88]- 

ἰδηΐθ Σιῦν, 6 αὐἰπαϊ 1] 50 πιοιηθηΐο βύθύϊοο υἰβρϑῦῦο 811᾿ 8556. α΄ ν8]6 ρυϑοϊβαμπιθηύθ 1] 

τηοπηθηΐο Αἱ βθοοπα᾽ ΟΡ ἀϊπη6. Σιυψη 416] σταρΡΡο ἀϊ ρυηδ! μι 9 ἡ Δρρδυβθηθηίίὶ ἃ] ἔτόποο Δ 5. 

ΟΙὸ ὃ βαροτγαϊηαίο 8118. ΘΟ αἸ ΖίοηΘ. ΟΠ6 Ῥ61 ὑαθϊ Ρ]1 Θ᾽ θυηθηδὶ ἀ8 οοβυϊ θα θη 11 ἔγοποο Δ 8 

Ιὼ τἰϑαϊ δηῦθ θϑύθνηδ δῶ ὁ ροβϑῶ ΥἸὔθηουθὶ ἃ βύθβϑβϑ. Ἶ 

ἮΣ Ἰηὐογθθβαηῦθ 41 ποῦδιθ ὁΠ6. 56. Π6116 οοβύγιιχίοηὶ ΒΡϑἤομ6. οτὐὰ βρίθραίθ, γ᾽ αῦϊνθ 

861] ΔΙΡΌΠΙ ἃ. ρϑιθῦθ ρίθπδ, 581 ὑγα ΒΟ ΓΆ8586. 4] ΘΘΘΡΊΠΓΘ 1 5 θυ] 8ροϑίαγιορἐἑ 4.6110 1166 

ἀ᾽ ἀζίοπϑ 416116 ΤὉγ ΖΘ γηοηιοηὐὶ βἰαὐοὶ ἀθὲ ροϑὶ οἰαϑέϊοϊ τ0 το] ν] ἃἱ ὑγόποῆὶ Δ 8, βροβύα- 

τηϑηδὶ τϑροϊαῦ ἅ8116 61115581 αἸπουζίω 46] ὑγόποῦ! βυδάθυῦ!, 16 50] ΖίοΠἹ ΟΟΙ ΠΟΙ ἀθυΘ ὈΘΓῸ 

005 4116110 ΔΡΡΙΟΒβιτηδῦθ ΟΠ6. 51 οὔλθῃροπο βοβυ αθηαο 1 Δ8. 81] 8. 6 ὑγβοῦγσαηᾶο 19 

ἀϑίονιηδΖίοηὶ ργοάοῦθθ ἅ8110 5[ΌΤΖΟ ΠΟΙῚΠ818. 

26. -- Τῷ ϑρἰηΐα ργοαούϊψε ἅἄδ πὴ νδυϊδΖί 6 ὉΠ1  ΟΥΊ6 αἱ ἰθιηρθ- 

Ταῦτ δ, 51 ἀθύθγτηϊπμα 60110 βύθβθθθ ΥΘΡῸ]6 αἰπηοβῦγαθθ ἃ] ἢ 16 Ρ61 1᾿8100 ΘΟ] ΔΘ, 

τηϑι 60110 56 ΠΊΡ11Π Δ ΖΙομΪ ῬΡΟν μηδ 48] ἔαύθο ὁΠ6. 1ἄτοο ἃ ραυθῦθ ρίθπα ὃ βθῃθ18}- 

τηθηΐθ ἱπηροβύαθο πουτηδηθηῦθ 8]1᾿ 8556 βϑοιηθῦγοο, Ρ61 οἱ ραὸ τἰθθηθιβὶ Ψ τες ψ' ξξβ 900 

Θ. αὐ1Π6] ἃ βρίπηὐδ ραβϑϑῶ Ρ6 11 Ὀδι]οθηὗγο οἰδβύϊοο Ο', 

1.6 γούϊψο ἀθύθυτηϊηϑύνιοἱ 4116 πηρῆιοσχθ {Π οα ζ΄ (ΒῚρ. 18 6 14) δπάγϑηπο ὁομ- 

ἀούϊο ἀδὶ θαι οθηῚ 46116 βϑΖίοπὶ α᾽Ἰπηροβύδ. 536 1 "00 ὃ βἰπηπηθύρίοο τί βαύδ, ἐ' τες 0, οᾶ 

ΔΊ]ΟΓ, ΘΟΙΏΘ ρ]ὰ, 51 ὃ ἀθύθο ρ6} [8:60 γϑύϊοο "6, ἰὼ βριηὐδι ἃρΊ806 5Βθοοηᾶο 1᾿ οΥἹΖζοηΐα!θ 

Ρϑδδδηῦθ ρθὺ 1] Ῥᾶγιοθηῦο δἰαβίϊοο αὐ, 6. νίθηθ θβρύθϑϑα 4818. (29) 6118 αι8]6, Π6] 

ο880. δὐύι8]9, {Π΄ --Ξ ἐ ταρργθβθηΐα ἃ οογᾶδ 4911 8880 βιϑοιηθύγιοο 46] ᾶῖοο. 

Ὡ΄. -- Τὰ ΥΘΔΖΙΟΙΘ Ὀγοαοίζα, ἄῶ ἨῺ οσϑαϊτηθηΐο 6116 ᾿τηροβίθ ο ἅδ 

αη αἰΐούϊο αἱ οοβύγι Ζί ΟΙΘ 51 ἀθύθιμηϊπδ, 60110 βύθϑϑθ ἔὈγΊη016 (80) ἀθϑαμηθηᾶο Ρθι' 

Ῥυμὺ 4 6 ΒῚ ῬδυϊοθηἹ 6116 βϑζίοπὶ ἀ᾿Ἰτηροβίϑ. 

28. -- Τῷ γούδΖοηθ Δῳ, αἱ ὑπῶ βϑΖίομθ ὑγϑβυθύβδ!θ ἀαϑίππαιθ (Οὐ 461] ἅΓοο, 

6 81 βϑροβίύδιῃθῃηϊι Δυ,, Δά, 40] βϑᾷο ὈδρΙοθηντο ὙΘΗΡΌΠΟ ἀθίθγηδῦϊ ΡΘῚ ΠΊΘΖΖΟ 

461106 σὔθβϑϑ (9), δββϑια πη πο 0116 ραηδ 4 6 (Οὗ τἱβρουμναπιθηίθ ἱ θαροθηὐ! 46118,. 56- 

Ζίοπθ αἸπιροβύδ βἰπἰβύτα 6 4611. βΒθΖίοπϑ οοπβι ἀθυϑῦδ. 

ῬοΥ οοβύγαϊγθ ἰὰ Ἰίπθα α᾿ ᾿πῆποησζα αἱ Δ. 5] τἱροῦα απδπΐο 81 ὃ ἀθύϊο 8] πὸ 21 

ῬΘΙ 511 ΔΡΟΠΙ τυ! οο]αυῖ. 
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ἍΠῈ 

ΑΡΡΙΙσδΖΙΟὨΪ. 

29. --- Αρρ!]ομθγθιηο 16 ρυθοθάθηὶ ἔθουΐθ 4110 βὑπᾶϊο βὐθύϊοο 46118. σγᾶπᾶβ ἀγοδία 

49] ροηῦθ “ηἰοϊννοίέο, Βρ1᾽ὁ πα! 4α, οοδύτασίομθ ἴῃ τηπρδύπσα, αἱ ρἱϑύγα ϑβοσαϊθα ἴῃ ΕΡαποΙδ 
16] 1884 ρον ἴὰ 1ἰπθϑ ἴθγγονίαγὶ Ποηέαιιαη- Οαϑίγ68. 

Ν611ὰ Τὰν. ΠῚ ὃ τἀρργθβϑοηΐαῦδ, π6118. βοϑϊα αἱ 1: 100 1ϑ. βοζσίοπο Ἰοπρὶ ἐπα ϊπα]θ αἱ 

ἴθΖΖδ, ἃγοδῦα, ἴῃ ΘΟΥΤἸΒροηάθησε, 4011 586. 46] ροηῦθ; 16 αἰ ΠἸθηβίοηὶ ὈΓΙΠΟΙρΑ]1 βομο: 

ΟΠ 64 6 1  ὐϑεῦ ς ρέει πὸ ΘΟ 

ἔγϑοοῖα ἕ το ΣῊ ἘΠ ΠΙΣῸ Ὁ 

ἘΡΘΒΒΟΓΘΥΒ 8 ΟΠ ΟΠ φεν Ἐπ 9 Ἐν πέσ πότ ἡ τὸ 1,500 

Ν 8116 ᾿πηροβύθ τα λον τρδὲν Ἔ 2,288 

ΤαρΡΙο ἀθ 1} 800 ΟἴΤΟΟΙΑγΘ αἰ Ἰπὐγδᾶοθθο. . . . ,χ, 81,000 

᾿ ᾿ ὉΓΟΒΈ ΗΕ: τ ὙππΡ  Θ ΘΟ 

ΒΘΙΙΘΏΡΌΪΟ ἃ] σϑηὐ Ὁ 461] αιοο αἱ θβϑύγϑοββο 4:85. δ6΄. 8595) 

18 Ἰαυρῆθσζα 46118 νοϊύα ὃ αἱ τη. 4,74. 41] ρίϑιιο 46] ἔθιτο, πιὰ νὰ δυμπθηΐαπαο 
ΘΙΒΟ 1] Ῥδ580, Θββθπᾶο 1 ῬδΡϑΙηΘηὐ] 46116 ἔροηθὶ ἃ βοᾶγρα ἀ6] 4 90. 

51 ῬΡθπάθ ἴῃ Θβδπηθ, ΡῈ. ἴο βύπαϊο βὐβίϊοο, ὑπ δη6110 6116. νοϊέδ, αἰδαδῦο βούδο 1] 
Ὀίπανῖο, ἀνϑηῦθ ἀἰϊπιθηβθίομθ ΠΟΙΊΊ8 16. 811 8556 βύγϑ 816. --- πὶ. 1.00 84] ρίδηο 46] ἔθιτο, 6 

ΟΡθβοθηΐθ 00118. ρΡοΐομπαϊδὰ, βούῦο 11 ἀθύῦθο ρίϑιμο π6118ἃ βύθϑϑδ ῬΓΟΡΟΥΖΙΟο 6. ἴῃ οἷ ΟΓΘΒῸΘ 

Ἰὰ ἸΔΡρΊιοσζα, τού !]9 4611 ἀυοδία. 
Τὰ Τὰν. ΠῚ ταρργθβοηῦα ἴὰ βϑζίομθ Ἰοηρὶυπαϊη816. τηθᾶϊα 6118, τηϑίὰ ἃϊ ααθϑίο 

8Π6110, Θϑϑ8 σοηδίθηθ Ροὶ 18. οοβύγισίοπθ ἀθὶ ποῦϊ οἴπαπθ ρο]ροηΐ ἐαπϊοο]ανΐ, δα 11 ἐνϑο- 
οἰδιηθηῦο 4611. οὐρα ἰ᾽ ἐρηἐογ ϑοϑίοη6 6 6116. ζέγηϑθ ἀοῖϊο γοαδὶοηὶ α᾽ ἡγηροβία 5ἰηϊδένα. 

ἴῃ ργᾶζία 46118. βἰ τηπηθύνίδ, δαυδθ 16 οοδύγυσίοπί ἕπγοπο Πτηϊδαῦθ δα ἢ ΤηΘΖΖοὺ 8 ΓΟΟ. 

Πῖνῖβο Τ᾿ 8556. βϑοῃιθύρῖοο 461] ΓΟ ἴῃ 18 ραυθϊ πθ τἰβαϊία ἀπ Δ 8 τες πὶ. 8,08. 

16 61Π|58] ἀϑὶ νϑὺῖ ὑγόμποῦ! Δ8. 4011 ἃροο παππο ὑα᾽θ ῬῸΥ Βουηΐδβ86 αἰβῦθϑο Βθοοπᾶο 

Τ᾽αθ86 ρϑοιηθύσίοο 461 ΓοῸ 

ρ -εϑ,08 τ -- 8,08 χ 0,289 --- πν. 0,390 

ΤΆΘΗΓΘ 1 ΒΘιηἶδβϑὶ τϑ]8}} ν]ροπο 0,289. 4661] Βρθββουῦὶ πηϑᾶϊ ἀθὶ νϑυῦῖ ἐγόποῆὶ, 6 οἱοὸ, 
Ῥαγύθπαο ἀ811ὰ. ομίανθ: 

ρ΄, Ξ-- 1,51 Χ 0,289 --- πῃ. 0,486 ρ΄: Ξ-ς 1,70 Χ 0,289 --- πι. 0,491. 
δ΄, ΞΕ 1.88 Κον ΞΡ ὑμ48 ῥΐ, ΞΕ ϑ0  ὩοῚ οδο8 
ρ΄, Ξε Κ, --, ὑ,4δ4 ΤΠ ΡΞ ἢ ΤΕ 
ρ΄, Ξε 1,68 .. ,.. τι, 0,470 ὝΕΣ ΞΘ ΨΕΙΣ Τ 

ρίξε, θυ 89: εξ τασιθηθθῦς Ε τ 
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ὑΠΘναπάο 48] ἀΐβορηο ἰἴὰ ἸδΡρΉθΖζῃ τηθᾶϊω 611 δι οαῦθ ἴῃ ὀοΡΓΙβροηάθηζε 46]10 

ΟΥ̓ ΖΖοηῦα] ρον ἱ ραηῦϊ! πηϑαϊ ἀ6] νϑῦῖϊ ὑγοηομὶ Δ 8, 5] Ῥόββοπο ΟΔ]ΘΟΪΆΓΘ 1 τηοιηθη 

4 ἱπουχζίῳς 461160 βϑζίοῃϊ ὑγάβυθυβϑδ! τηθᾶϊθ ἀθὶ ὑγοποηὶ βαδαθυν! Θ᾽ Τ᾿ 8.6110 αἱ νο]ίᾶ 

ῬΓΘΒΟ ἴῃ Θβϑῖηθ6, 6 οἰἱοὸ: 

Π, τι ὁ 555. 1.515 -- τη 0,29689 

Π τε ἢ ΤΡ 1,585:--, 0,80884 

ΠΡ Ὸς τ" ἑ ἼΝ ΠΟ Ὁ ταϑοκυ τ ΘΟ, 

7:35 τὴ 1,688. 0,380 

ΞΘ Σ τ Ἰὐν Ξϑ 2138 

: 1 τα ἘΣ 8 δ» πΞ  πὐ ϑ555ι 

πητ-ς ὑπ ὙΠ ὙΠ: 

1, Ξε Ὁ ἘΣ 9.088.--  0,88607 

Ἰ, τα ὦ ΦΡδ 5.05 --ς, 1,06880 

51 ἢδ ἴῃ ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗΖϑ: 

δεροες ἡ μονῇ ΠΣ τα 
Γῆ ,. 

Ἔ τι 9.9855 - - 5.7847 

25 -- 94488 Ἴ5 -- 4.626 

ν᾿ ἜΠΙ Ὸ ΕῚ -α 8,6889 

τ Ξ δ,ϑ007. 

Ουοθῦθ αυδηὰ ταρρτοβθηύαπο 1 ρ951 ϑἱδβύϊοὶ τὺ, Π6}1 ᾿ρούθϑι ἃ ἴ-ΞΞ 1. Νϑι]ὰ 

Τὰν. ΠῚ, ἴῃ αἰΐο, γϑάοηβὶ ἀἰβορπαῖθ 16 ᾿ἴη86. [6 γϑρργθβθηΐδηο ἃ 1θρρθ αἱ γϑυ 18 ΖΊ 06 

ἃ ὁ ἢν 5: 

80. -- Ι ρθδϑὶ ϑ᾽αβῦϊοὶ νϑπηθρο τἱρογύα ! 88] ἀΐβθρηο τἈρργθβθηΐδηᾶο 1᾿ απ] δὰ Θ0Ὲ 

τη. 4, 68 51 ϑβθρῃὶ ροὶ 1ὰ οοβύγιζίομθ, οἷὰ ἀθβουινα, ἀ6] οἰπαθθ ΡΟΠβῸΠΙ ἔπη ]601811, 

ῬΘι' 6220 6] 4811 δὶ ρούθῃοπο ὑγϑοοῖδῦθ, 6] τηοᾶο ρ]ὰ βρίϑραίο, 16 11πθ0 46110 

φϑασίομὶ 4 ππροϑῦδ το αν ἃ ον ΟΠ] νορυϊ68}}1 οοποθηύρανϊ ἀπ θαυ, ραΒΒϑ ΕΠ] ΡΘΡ 1 Ὀδ:1- 

οΘηὐῚ 416110 βοζίοηϊ αἱ βϑραραχίοπο ἔτῶ 1 νδιΐ Δ8. 1ι8ἃ οοϑυγαζίοηθ ὃ ΘοΙηρ]θὑδιηθηΐθ 
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ἱπαϊσαΐα, Ρ6} 11 ααϊηῦο οατίοο. 51 506]561Ὸ 6811 γϑυθϊ68}}1, Θοτη6 11π66 ἃ ἀχίοπϑ οἱ οανι οὶ, 
ῬΘΙ οὔὔθπθιθ ο0η ΠΡ ΡΊΟΤΘ ϑβδίύθζχα ἱ Ῥδγϑιηθί τὶ “Πὲ, 4, ΗΠ; δα ᾿πέα}] 11 Ρο]ρόπο ρ1, 
9. ΒΘη511] "θη 8. ΠΟὮΘ 1 Ρο]]ροπὶ ῥ5, ρὲ ἱπυ]αρραπο 16. οσνθ μ6110 4811 ϑϑϑὶ δἱ ὑγαβ- 

ἔουπιδηο ἀπΆ]ογα ΔῈ. ἀἰνοηΐββο ἐη}ὐἐοβίνιο, ἰοσοδη 0160. ἴῃ ΟΟΥΤἰβροπάοησα ἀϊ ἀ86116 

γΘΡΌΙΟΑ]1. 5᾽ ροὐὸ οοβὶ ἰγϑθοῖδρθ ὩΠΟΠ6 ἃ ἰΐιθα α᾽ Ἰη ον ϑοφίοηθ ἀοἰἰ6 γοαφῖογιὶ 6 1ὰ ρο]1- 

80η816 ἰουπιαῦα 48116 ΠἸη66. ἀ᾽ ἀχίοπθ (6116 τϑαζίομὶ ἀ᾽ ἱπιροβύα βἰηϊβύγδ. 

ΑἸΠΟ 560Ρρὸ αἱ νϑυϊῆσανθ [8 ροβίζίομθ 6] δυϊοθηύνο οἰαβϑύϊοο Οἱ ἀϊ ὑαύίο Τ᾿ 100, 

ΠΟῚ ΘΠ6 ἱ τηοπιθηδὶ βυθύϊοὶ 6 1ὰ ᾿βοιηπια ἀϑὶ πηοπηθη  ἅ᾽ ̓που σία ἀϑὶ ρϑβὶ δ αϑυϊοὶ τἰβροῦνο 

1 } 8 ΟΥΙΖΖοηί ] 6 ἃ ραβδδηῦθ Ρ6 1 (΄, 51 δῇαοιθιδγομπο ἱ βϑραθηθὶ ΘὉ]0011 παμηθυϊοὶ, 

51 ΘΑΙΘΟΙΔΡΌΠΟ ἀπ ΡυΙΠηἃ ἱ πιοτηθηδὶ βὐδύϊοὶ τὸν ἀοὶ ρϑϑὶ δ᾽ δϑυϊοί ἐὺ τἰβρϑύῦδο 8]1᾿ οὐἱΖ- 

Ζοηΐα!ο ρϑβϑϑηΐθ Ρ6 1 θυ οθηῦΡο 4611 αἰ ψἴπηο ὑγοηοο Δ5 (Ἰθρρϑηᾶο 58] ἀΐβθρπο 16 ογαϊ- 

πᾶῖθ ψ ἀοἱ Ῥδιοθηἑτὶ ἀθὶ ναῦΐ ὑγοηοῃ! Δ8. τἰϑροῦνο 811’ οὐἸζζοηῦαὶθ βιυδάθἑ δ) ; 1] 

ΓΡΡοντῦο Σιν : Σὶῦ ἱπαϊν τἀπὸ 1 Ῥαηΐο Ο΄. 51 ΘΘ]ΘΟ]ΆΤΡΟΠΟ ἴῃ Βθρτθο 1 τηοτηθηδὶ βίϑθϊοὶ ἡθὴ 

(η Ξξ- ογάϊηαϊθθ ἄθὶ Ῥαγιοθηὐεὶ ἄἀθὶ ὑγοηοῦ! Δ8 τβρούνο 411᾿85586. «) 6 αϊνι θη 01} Ρ6ὺ 

λο Ξε τηπη]. 80 5] ΘΡΌΘΡΟ ἱ νϑίογὶ πιπιθυϊοὶ ἀϑὶ βϑοιηθηθὶ ἰπθθυοθῦθ! 5.1] ἀ856 α' ἄδαὶ Ἰαθὶ 

46] ρο]ρόπο {ππίοο]Ρ6 ρῳ. ΜΟΙ ΙρΡΙΙοδμἄο αἰιοϑὺϊ ρθν η΄, ογἀϊηαῦθ 4661} φῃ 1Ρ011 4611 8556 αἱ 

υἱβρϑῦθο 8110 οΠθϑὶ ἀθὶ βίπροι ὑτόποηΐ Δ8, αἰν! ἀθπᾶο!! ροι τηπι. 100, ἀἰδύδηζα ρο]δτῸ 

Ῥο]αὐνα ἃ] ρο]ροπο ἔπηϊθοϊαγθ Ρ,, 6 ἰδοθηάοηθ ἴὰ βοιηπηδ 51 οὐὔθηηθ 11] γα ]οῦ 6 ΠΕ ΠΙΘΥΪθῸ 

46] βϑριηθηΐο 1... 2) ῬΓΟΡΟΡΖίοΠΆ]6 8] πηοιηθηΐο ἃ Ἰπου σία 46] βϑιηίαροο υἰβροῦνο 811 8586 ἃ; 

[ἃ βθριιθηῦθ ἐᾷ 6118, γἰδβϑίσηθ ἱ ἀθθυ! ΘΆ]6011 ΠπΠΙΘΙ οἱ : 

ΤΆΒΕΙΙΑ 1. 

Ν. 10ὴ ] ΜΔ τ τα :- 

ἀηθ θοῦ τούσδ μεδιο, ἵν ΠΕΣ ἐλευ ἘΝ ΓΑΒ ΠΕ ττὺ 

ἀν εις 98,3 ' ἀΔοθ να τε τννδλλδυτὴ ἀν λιθία 
2 89,9 56. κα θυ 8810 85.,0..] Το. ἢν ΟΝ 

8 86,6 89,7 δ βθηνον ΕἾ ἀ0;2 7,4 ᾿ 0,38 

4 89,2 8118. “Ὁ Ἐ1 ΔΙ 81) 7,8 δ δὲ 

δ 27,9 69,9 1960 8,6 ἐπ Ἢ ΤῸ 0,11 

ὃ 25,0 Ἐν ΨΕ Ή πτ  ἐ ἢ 

7 18, 89,8 | τϑ 00} Ξ Θ5Ε 3 Ξύ9.Ο»Ξξ}Κ ᾿ 1,86 

8 147 πε 
9 11,6 ζ ΔΉ ΡΙΣ τὸ» τὸ 5,29 

2464 18098 δ νι ΠῚ ΞΞ Σ η 

18 Τὰν. ΠῚ τρργοβοηῦδ απ ἸνΟΓΟ ῬΡΘΡαΓὔουο ἀα ὉΠ ΖΖαγδὶ 1π βοραϊῦο ΡῸΙ ἰδ 

Τίοθυοα 46116 50]]Θοἰδαχίοηὶ πιϑββϑίτηθ ρυοάουθθ 48] οαρίοο ϑοοϊαθηῦα]θ, ὁπ. Ρα6. Ραὸ 

ΒΟΡΥΙΓΘ. ΡΟ [ἃ ἀοὑθυιη πϑζίομθ 46110 50] θο να χίοπὶ ργοάοῦθθ 48] οαΡ]θ0 ἢ880 πο 66 ΡΘ᾽ 

11 ΘΆ] 6010 46116 ἀθίουτμδΖίοη]. 

᾿ 
Ὶ 
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81. Βο!ϑοϊξαχσίοη! ργοάδούθ ἅ81] οαῦΐοο 550. --- [ὰ ρυδηᾶάθ δροδύδ, αϊ οαἱ 

4] 51 βὕπαϊα 1 θαι ΠΡ ]ο, ὃ οοδύγαϊδα ἴῃ μοῦσα 48. ἐδι611ο. Ῥδ ἀπ οοΓῦδ, ῬΟΥΖΙΟΠΘ 661- 

ἔγϑ]9 (Τὰν. ΤΥ) ᾿πϑίβὺθ δὰ αἱ ϑββδ πῇ τἰθτηρίπηθηΐο οοηδίππιο ἤπο ἃ Τα ρΡ᾽θΠρΡΟΓΘ 1] ρίδηο ] 

βύγδαθ!θ; τηθηῦρθ 5.160 σϑηὶ ἰὰ βοργδδίγα θθαρα ὃ 8|1Θρρουθα ἀὰ νοὶ ηθ αἱ βοδρίοο, ἱπ 

᾿ ταυταύατα, αἱ τηϑύϊοπί, εἰ πῇδηοαῦθ οοη δόίοη, οἃ ἱπηροθύαϊθ βὰὰ Ρ116 ἴῃ τηυγθύατδ αἱ ρἰθύγδ, 

16. αὐ8]1 8118. ἸΟΥ νο]ῦᾶ ρορϑίδηο 501} ϑδαύτδοββο 4611. ρυϑηᾶθ δγοδῦδ. 

Ϊ 

ἣ Οονεριίο ἀδὶ ρμοϑὶ γοἰαὐϊοὶ αἱ ναγῇ ἐγοποϊη Δ. 

Ϊ Ῥοϑὶ ῬΡῸΡ τηϑ 

Ι ΠΟ Π ΠΠ ΘΙ ΓΑ ΡΣ ἡ δῦ 

7 Πυυθη ρον ΡΟ  0 

Ὶ ἐπ ΠπΠ νυ ΚΓ ΤΡ ΘΠ 

Ὶ ἘΠ ὙΦ το τ Σν ΑΚ Το γν 

| 
Ἵ 
͵ Ρό8ο ργοργίο δὶ ἐγοηοϊὴ Δ8 ἀοίψαηοῖίο αἱ υοἴέα ργό680 ἴηι ὁδαηιθ. 

ἱ ἐ ψἀιβθλον καμόι "απ ὃ ' 19 2,5 τος 10.581 Χ 8,08 --- τ. 1197 ΠΥ ΠΤ τ - ΓΠ 
᾿ Ι 
Ϊ δ Ἰ Ἐκ 8. Ξ Ὁ ΠΣ 5} τ οὐ ϑ  }5.26 

» 4.88 ᾿ ο 9 β. ο ὅ,8ὅ ς : ᾿ θ0 Ὁ ἀν τ Ὁ 5085. 1205 πο ΤΣ Τρ θΞ οὐ; 

' ἀρδ ω ὅ85 ἘΞ 1,68. 8,08.:-..,.18,54 ΡΟ ᾿ΕΝ 2,06 Χ 8,08 --α, 18,38 
" ΕΒ θ 8. τα ἈΆΕΝΣ ᾿ ἢ 189 2,20 Χ 8,08 - {. 20,80. 
ἣ 4,14 

Ρώβο ἀορίὶ 5ἰγαϊ βϑουγαρροϑίϊ αἱ ἐγογιοἸνλ Δα οοηίναἴί, 

ΤΣ ΤῊΣ ἘΣ 810 ὁ 9..--Ξ- ἢ εν 

ς 4,19 ᾿ ᾿ Ὁ: 2,0 ἀπ Ὁ ΚΙ 1.4. 5ΞΞ- απ 

Ἷ δὴ, , ἢ ἀν τ το τη -- ὙΠ 
ἡ 

᾿ 15, Δ τὺ ΩΣ 8,00 Χ 2,68 τ, 16,15. 

| Ρρβθο αἱ ἱπα υοἰδένα ἀὲ 8οαγίοο ὁ βουγαρροϑδίο γἱθημηρὶηιοηίο. 

] ἦ ΕΓ ἀπ αὶ ΣΑΣ 40ὲ 1.8} , Βόϊοπ 3,8) 4,96 Χ 2,44 “τὶ Ε || 

Ϊ Σ Σ Ἶ 8,.4(8,445-- 2 4192.»ϑὉ | γο πα 41 πιϑύθοπὶ 1,6 - ἜΣΤΙ ΤΈΓΗ͂ΤΕ ΠΕΣ Ὁ) 

Τηρμίαίανα, 2.0 Χ 4,96 Χ 0,88 τὲ Ξε ἘΡΘΘ 

20,44 
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" 

ρβο αοἴϊο ρῖϊο. 

᾿ 1,00 -ἮθῬ 1,08 ὅ,10 8 2ὅ τ τ΄ 214. -- ὅ,9. Πὰς 2, ἍΙ 174 ὠς ,)99 

ἘΠ 01 123 ΣὙΡΣΣ 489: ἷ 28, 2,5 ἘΠῚ τ : δ)55 ὅτ Ξξν γι ὃς 

Ροϑβὶ ἰοίαϊὶ. 

10. 11 97. ΞΞτρῦ: 9 χξξεβ ιν 04: τ ρα τςἍ ΜΕῚ ΠῚ νἀ}. 

ὍΣ ΤΡ ΒΟ ΤΠ Θ ΞΞΣ π  Θ Θ 9 9. 20,44 - ὅ,99-Ξ, 26,48 

99. ΤᾺ 0. Ξ ὙΠ’ ΕΘ ξεν ΠΟ ΘΊΘΗΙ 89. ον ἀΡ πε Ἐξ ι  πση 6109 

40, 18,24 - 16,18 Ξξξ, 29,39 ὌΣ ΠΕ ας τον Ἰρεν Ὁ γν:-- ον ἀν νιϑίο 

" 20,44 ᾽ Ὡ δϑν ραν ΤῊ: [ἐπ νες Ἐ 105, 90,44.-Ε 17,18 τὸ, 87,62 

115; τ δδονἐς πὰρ αθε Ὁ 090; 

Σ Ξϑο ὺ. 249,51. 

ΝΘ11ὦ Τὰν. ΤΥ γϑάοπδὶ γαρργθβθηξαΐθ 16 Ἰηθ6 ἀ᾽ ἀζίομθ ἀθὶ ρϑϑὶ οὐδ δ] Ο]δΕ]. 

82. --- [μὰ τίοοροθ 46110 501] θοἰ ῥα φίοηϊ ργοάούδθ 484] οδυῖοο ἤββθο δἰ ἴθ ἀϊροπᾶθιθ 

ὯΔ] γοϊίγοπο «οἶα ργοβϑίογιϊ, 6118, θοπιθ βἷὰ οἱ ὃ ἀϑύξο, ρυιῃὺ θββϑθῦθ ὑγαροίαθο ο ἀθίθι- 

ταϊηϑη4ο. ἀὰ ρυΐτηα ἰὰ ὑθδζίομθ ἀ᾽ ἱπιροβύδ βἰηἰβῦγϑι, αὐ Πσζαημᾶο 16 οοβύναχίοπί 6118 

Τὰν. ΠΠ, ουνθῦο οοπ πιθίοᾶο αϊτούίο, τὶσαδν ἀπο [816 ΡΟ]ΙρΌπο οοπηθ αἰῆπο δα ὑπ 

ῬΟΙΠβοπο πη] 0186 ἀπ] πα πθ. ἀθὶ σδυοηϊ ὁ ὑγονδπᾶοπθ 1] ταρροῦίο αἱ δἰπιὰ. 

ΟὐοἸΪ ΠΟΘ ΘΙη0 8] βθριΐγθ 1] ΡΥΪη0 τηθίοαο. 

98, Ῥούθσυτηϊη Ζίοηθ 6118, Γϑαζίομθ α᾽ ̓ τηροϑβύδ. -- οι πιθΖζο 4611ἃ 1ἰπθἃ 

ΑἸμἤπθησα, 4918, βρί πα οὐ σσοπῦαϊθ Π, οἰ6 ἔπ ἀἰβοσπαία μ6118 Τὰν. ΤΥ, ἀθβαπιθπάο]α, 

4] ρο]ροπο ῳς ἅ0116, Τὰν. ΠΠ, 6 οοπ ἱ νϑογὶ βορυὰ οδ]οο]αὐϊ ῬΘΡ ἱ ρϑϑὶ, 51 Βδ: 

Η, -- 1,088 Χ 17,94 τ ἐ. 19,08 Ἡ, --- 0,306 Χ 15,26 --Ξ (. 4,67 
Η, --- 1,006 Χ 19,36-,, 19,48 ἩΊ Ξε 0,240 Χ 26,48 ---, 6,34 
Ης - 0,860 Χ 233,81 τς, 20,48 Ης -- 0,158 Χ 16,69 --,, 2,89 

Ἡ, Ξε 0,675 Χ 29,39 --, 19,84 Ἧς --ο0,0ῦ8 Χ 18,38 το, 0,99 

Η, -- 0,518 Χ 34,38 ---, 12,58 Ἡ ο ΞΟ, Ο27 Χ 87,62 το, 1,02 
ΗΠ. τι 0,008 χ 20,30 τι (. 0,06 

ΣΠῊΗ -τ . 107,52. 

1 τηοτηθηθ, ἰπὔον πο ἃ] ὈΔΡΙσθηΐτο (΄, 6110 τϑαζίοπὶ ἀ᾽ ᾿πηροϑύδ βἰπίδύγα ριοδούξθ 

δὶ οαΡίοΕΪ τγοϊαὐίνὶ 811ὁ πιϑίὰ ἀθδύγα 46] αΡοο, δἱ οὐδθηρόπο πιο! οἰ ρ]οαπᾶο 16. Η οτὰ 

ΟΔ]ΟοΙαῦθ ρον 16 ἀϊβύβηζθ νϑυ θα! ἤρα 11 ῬΑΓΙΟΘηὐ"Ὸ ΘΟ 6 16 υἰβρθύθινθ Ππ66 46116 

ῬΘδΖΙοηΐ, ἦἄδ ΤΠ]ΠΘναϑὶ 48] ἀΐβορπο. ΒῚ οὐῤίθπθ οοβὶ : 
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Ὑ΄, τα 406 Χ 19,52 Ξε [πι. 79,2 “1. Ξε 1,38 Χί 4,67 --- {πι. 6,44 

ἡ], τε 8,08 Χ 19,48-ς, 60,00 ΞΞ ἐδ ΡΞ 897 

“1, --ς. 2,42 χ 20,48 Ξε, 49,586 ἘΠ ς ΞΕ ΠΕΣ Ὁ τα ον 7 Ὁ 

π΄, Ξε 1,96 Χ 19,34 --, 88,69 Πνν Ξε 0. ἐς ϑγ9θΞϑῶ, 1.19 

τ Ἔξ Θθ νυ Κο1 0: σΘξξξος 2067 Ξε ρ εκ ἰ ϑεξξε , 9 

“17... τες 1,20 Χ 0,06 -ξ ἔπι. 0,07 

ΣΙ} Ξε πῃ, 268,78. 

Οὐδ Ρθι' ὑπ οατίοο Ρ 5818 πιθϑὰ 5ἰηἰβῦγα 461} ἃγοο, βίη! ΟΡ] 00 ἅτ αὐ οδσο Γ΄ 

ταβιϑέθηξθ 5.118, πιϑίὰ ἀθδίτα, δὶ 88, 60110 ἱπά!σασίομὶ ἀ011ὦ ΕἾ. 20, Τὰν. Π, 6 τὰρ- 

Ῥνροβοηίαπᾶο οοῃ 5} οὰ 3Ἱὲ τἰβρουῦθναπηθηῦθ ἱ πποπηθηῦὶ 4110 τθαΖίοηΐ τὰ 6 ΝᾺ 

Ιηὔογπο ἃ (, 

Ψ ΞΞΞ ξξρ Ξ τρὸ 
ἀοπᾶθ 

ἢ) Ξ- ἢ τ δὸ 

«αϊπαϊ 11 τποιπθηΐο 4618, ὑοῦδ!6 τϑδζίοπθ ἀ᾽ ἱπιροβύα βἰπἰβῦτα ἸΏΦΟΥΤΤΟ 8] Ῥαγοθηΐτο Ο 

γψίθηθ ἄαΐο ἀδ: 

φὴ --- ὩΣ Ή}} -- ΣΡὸ --- ὅ87,50 -Ε 8662,81 τ ἐπι. 4200,81. 

Ἐ ρογοϊὸ 16 οοονἀϊπαῖο ἀθὶ ρυμὺϊ ἀ᾽ Ἰηὐδουβθζίοπο αἱ [810 ὑϑαζίοηθ 606}1 551 ὦν Ψ 

Ῥᾶββδηδ Ρ6] Ῥδυϊοθηῦγο (Οὐ 80π0 τὶβρθυυνδηηθηΐθ: 

ἦξ ϑοκαλοῦ 15... πὲ 
Ι ΣΙ ἂς ΓΟ σι τς τη. 16,894 

(35) 
] 

ἥν ῦς οοὐἰδηθ)ϑι ΕΗΒ ξ ἢ ἐπ 
| ἜΣ ἢ σιθη Ὁ 19.599. 

ΕΠηδπ6. οοϑὶ οοπιρ ϑἑῥαιηθπίθ ἀούθυπιϊπαύα ἴῃ ριδπάθζα 6 ροβίχίοπθ ἰῷ τϑϑΖίοπθ 
᾿ 8 

αἸἰπιροϑία ἀοναύδ, 41 οδυῖοο ἢἤββο. 

84. Ῥοϊίΐροῃο ἅθ6116 Ῥυθβϑί δ ῬΘΥ 11 Ῥ6850 ὈΓΟΡΓΙΊΟ. --- Π0ΡῸ ἅνϑν οοβύαϊδο 

π61}16 Τὰν. ΤΥ ἰἴὰ γούΐα νϑυύϊοαθ 4θὶ ρϑϑὶ σὑϑίαῦννὶ 811 πηϑύὰ 5 πίδίτα ἀ6]}᾿ ἄροὺ, ἄορῸὸ 

ΝΟ ρουίαίο οὐἰσζοηθα!πηθηΐθ, ἴπ ΘοΡεἰβροπάθηζα 491] ΟΡ] βΊπο 0, 16 βρίπὖδ ΟΥΖΖοηΐα]6 

Ἡ, το ῦ. 815,04, ὁοη. 616 τοϑύα ἀθύθσιηϊπαύο 11 ροὶοὸ ἢ, ἄορο ἃυ6} ὑγδοοίαῦο Ρ61' Π|6Ζ20 

6116 (85) ἰὰ 1Ἰἴπθα 4611 γθαζίοπο ἀ᾿ Ἰπηροβύδ βἰηἰδύλα, δὶ ὃ ρούαῦο οοβύγαϊ ΓΘ, Θοπη6 Ρ0]1- 

βοπο Αἱ βιιοοθαδῖνο τἰβυϊ αηθὶ, 1] ροϊέγολιο Ρ ἀοἰ16 ργοϑβϑϑίοηὶ ὉΘ᾽ 11 ΠηΘ220 8100 αἱ β᾽ηἰβῦγα, 

ἀογαῦο 8] ρθ80 ῬιΌΡΙΪΟ 46118,. ΘοβίμιΖίοΠΘ. 

85. -- Μὰ Ιο 506550 ροϊέφοηο ([ο116 ργο58ϊοηἱ σἰθη6 οοϑένυδο. ῥἱὰ σρϑαϊαπηθηῦθ 60] 

βθοοπᾶο τπϑίοᾶο, οοπιθ ὃ ταρρτοδθηίαίο 4811ὰ Τῶν. Υ. ἃ οοβύγαχίοπθ ρτϑῆοδ, βἷδ ῬΡ6- 

οοἀοηξοιπθηῦο βρίθσδία, 6 ποὴ τἰοιἰθάθηθο ρϑυοϊὸ αἰ θυῖου! ἀπο! ἀδχίομὶ, ἀοαυϊδῦα, πο] 

οᾶβο δὐδααῖθ, ἴῃ ργδαίδ, 46118. δἰπιιπιούγία 461 ἃροῸ 6. 46] σᾶγῖοο, πὰ βϑιηρ] οἰ δὰ ΤἰτηδΡ- 

ΘΒ ονο]Θ. ν 

ΤΣ ρονίουία 1ὰ οοποογάδησα ἀοὶ τἰβυϊθαῦ! οὐὐθπανί ὁπ 1 ἀπ πηοίοα!. 
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96. --- (ο1η6 5] νϑᾶθ, [ἃ ον ἅ6110 Ῥγθββίοηὶ 6 1] οαγίοο ἤββθο ὃ ῥαύία, οοπ- 
ὑθπαῦδ, Θηῦγο 11] ἰθῦζο πιθᾶϊο 6118, βϑχζίοπθ 4611, γοϊδα, οἱοὸ ἔγα 16 11πθ6 αἱ ΠΟΟΟΙΟΪο, 6 
5] δυνίοίπδ, δηχὶ πούθυοϊ πιθηΐθ 8|1᾿ 8586. βϑοιπθίγίθο 4911 ὍΓθΟ, 8ὶ ἅδ Ιαβοίδι ργουθᾶθιϑ 
ἤμῃ ἀ᾽ογα οὐίτηθ οομάϊσίοπι ϑὐδύϊοῖιθ. 

ἘΣ πούθγοϊθ οἷ ἢ] Ῥαηύο α᾽ ΔΡΡΙοαΖίοπθ 6118, σρίηὐδι οΥἸσζοηΐδ!θ ἴῃ ομΐαν οοΐποί 9 
ΒΘΏΒΙΙ]θηῦθ 601 Ῥδυ οθηὐτο 6118, ΒΘ Ζίοπθ. 

81. ΒΕΟΥΖΙ ᾿ηύθυηὶ τὶ δὺῖ τηϑββδίτηὶ ργοάουιϊ ἅ81 Ῥ6850 ῬὈΧΟΡΥΙΊΟ. -- 

Ῥροῃᾶθηᾶο οὔ ἴῃ Θβϑπη 18 βθζίομθ ἀ᾽ ἱπιροβίδ, 18 βθζίοῃμθ ἴῃ ομίανθ, 6 ἀπ αἱθι8 

ΒθΖίομὶ ἰηὐθυ πιθαϊθ, ᾿ηαϊοαῦθ π0 118 Τὰν. ΤΥ͂ τἰβρου θναιηθηῦθ οοἱ πυιηθυΐ σοιηϑηΐ 1, Π, 

ΠῚ, ΤΥ, 51 ἀθίθυπηϊ πο μΟ Ρ6 6586 91] βουσί πηῖδανῖ 81 Ἰηὐγϑάοββο δᾶ 811 ϑαύγα οββο 
60118 ποῖθ ἔνι 19 (ἢ) : 

ΕΝ Με Μι (86) σι Ξε τ» σι, τες τ 

51 μὰ ἰηὐδηῦο ΡΘῚ 16 ἀθύϊθ βϑχίοηϊ : 

᾿ 9ἢ 
Βδζίομθ 1 (4 ἱπιροϑία) 17.--.ἷ Ὅημο 2,289 --- χηϑ1,0566 

᾿ 6 4,,4 “" ᾿ 

ὅ,42 ἔ ΕΝ ΓΝ ,  γὸ  δΈ 1995» -- 0,786 

0,38222 ἔξ , π΄, μεῖθθξ Ξε, 0,469 

1. 4,87 
, ὟΝ 0 Ὁ Π|6ν 8) ἯγΞΞ πο ἘΠ 0 

6 4,14 

Τοορἄδημο ροὶ ο[θ ἴὰ βρύα οὐϊζζομίβ]θ ὃ: 

Ἡπεῦ. 215,04 

9 τἱθανδπᾶο 8] ἀΐβθρῃο (Τὰν. ΓΥ) 1 Ὀγϑοοὶ αἱ] Ιϑνὰ ἦ,, θᾶ ἢ, (ἀϊβύδῃηχθ νου! ἔγα 1 

Ῥαμθϊ αϊ ποοοίοϊο τὴ θᾶ η,) 4161160 βοζίοπὶ οοπβϑίἀθυαῦθ δὰ 1] Ῥο]]ροπο 46116 Ῥυθββίοη]) 5] 

ῬΟύΘΙΌΠΟ Οϑ] ΘΟ] ΓΘ 1 πηοιηθηΐ Π, οα Π, 6 αὐϊπαϊ 61] ΒΟΥ ΖΙ ππὶθανὶ σ᾽; 6 σ, 81} Ἰπύῦγῶ- 

ἄοββο ϑᾶ 811 ϑδύγϑαοββο. Ουθδϑὶ 8 ]6011 παμηθυϊοὶ 50πὸ τ αβδαμθ π6118 5ϑριθηῦθ 

ΤΆΒΕισΑ Π. 

ϑοχίομθ 14 ἤν ὅ τω τ τ υξ 

ἜΜΤ - τ ταῦ τς : τα τ τον τῆ  βας. αὶ Ἐπτε σι, | Κρ ουα" 

Ἷ 1,008.) - 1,4 0,6 τ 388,6ε. 89.926 Ἐσϑ εολο τ δὸς 
ΠῚ ο7δδ, --οὐά 0,30 --Ι87,68) 48,1 --ι82. -- Ὁ, 
Ππν οοἰ υΑσῦν γκν τ Ὁ.1.4.ὅν. ὑπιν τν «01 1 ,οϑ.47 Ὀπνς τ 
Ϊν 0,385. -ὐ,8 0,27 ω- 4946. Δη  ΤΞΞ ΟΥ̓Κ ΒΕ τ ἢ 

᾿ Ι 

(ὦ σα. Ο᾽ ἄστοι, Τορίογυὶ βιεῖία ϑοίονισα ἀρῖ]ο οοϑέγμοίοηϊ, Ῥαγίο Π. Τουΐπο, 1899. 

ὅβπικ Π. Τομ. 1,11. δὲ 



Γ 

822 ΟΑΜΊΠΠΟ ΘΟἿΡΙ 90 

98. ΒοΙθοϊ αχίομ! τηϑϑϑίτηθ γοᾶούθ ἅ81 οδυῦϊοο δοοϊᾶθηαιθ. Τμ66 

αἸἸπἤπθηζΖα ἀθὶ τηουηθηῦ ΜΠ, Μ,. --- Τὰ τίοθτοα 46110 5011 6οἰναΖίοηΐ πηϑβϑίτη6 ῬΓῸ- 
αοὐδθ 44] οαγίοο δοοίἀθηΐ!θ νίθηθ ϑϑοσαϊθα 26] πιοᾶο μὴ ΘΟΠρΡ]Θῦο 6 ΥἸΘΌΓΟΘΟ 00] 

τηθύοαο 46116 ᾿ἴπ66 αἰ Ἰπῆπθηζα; 6 ργυθοϊβδηιθηῦθ, οπᾶθ ἀθυθυ λ παγ6 91] ΒΙΟΥΖΙ τη δ ΒΒΊ Π}1 

ῬΓΟαούα 48] οδρῖοο δοοϊἀθηΐα]θ 811 Ἰηὐγϑάοβθβο οᾶ 81} ϑούγδάοθβθο 46110 απαύτο βϑζίοηὶ 

οἷὰ οομϑίἀογαῦθ, οοηνίθπθ οοβύγαϊγθ 16 Ππθ9. α᾽ ἱπήπθηζε, ἀθὶ τηοτηθηὐὶ ἢ, ΜΙ, θοῦ 19 

ἀούνο 562: η]. 

Α ὕδ]θ 5000ρῸ0 51 Θοηϑι ἀΘΡΔΡΌΠΟ ἀπάᾶϊοὶ ροβίζίοηὶ αἰβυϊδθ 46] οϑυῖοο πὶ θαγῖο τη Ὁ 116, 

Ἰπαϊοοΐθ π6}10 Τὰν. ΤΥ οοἱ ΠυμηΘ ἄἀδ 1 ἃ 11, οα ᾿πο]γ6 Ρ6 1 16 βοζίοπὶ ΠῚ ὁ ΠΙ 81 

Ῥορῦδ 11 ὀδνῖθο ἃποΠ 6. 5.116 νϑυθ68}}1 461 ραμπὺϊ αἱ ποοοίοϊο ηνὴ θᾶ ἡ, οπᾶθ οὐὔὔϑῃθιθ δοθῇ 

ϑβθύύθζζα 16 οὐ ἀϊηδῦθ ἀθὶ ρα] 5 ΠΡΌΪΑΡΙ (σαΒρ141) ὁη6 16 ὀθγοαῦθ 11η686 αἀ Ἰπῆἤπθηζε, ρτθ- 

Βθηΐθῃο ἴῃ ΟΟΡΕΙΒΡΟΠαΘηΖδ, (1 α110110 νου 1081. Πϑαοὐν! Ροὶ ἄ8118,. ᾿πθῶ ἀ Ἰπἤπθηζσα 4616 ΠΗ 

ἱ ΘΟΥΤΙΒΡΟΠάθηὔ γϑ]οῦὶ 46116. πρίηὔδ οὐ Ζσοηΐα!θ, 6 ἅ8116 ᾿ῖηθ6 ἅ61160. υϑϑζίοηὶ ἱ θυϑοοὶ 

41 Ιονὰ νϑυ !ο8}} ἢ,,γ, ἦνω, 51 ΘΘ]ΘΟ]ΏΓΌΠΟ ἱ τποτηθη! ΤΙ, θα Μ, τορι ϑύγϑ π6118 βϑριιθηῦθ 

ΤΆΡ611ὁ ΠῚ, ΡΘΓ Πη6Ζ20 ἀθὶ (181 51 ἀἰϑϑρηδιοπο 16 [1π66 ἅ᾽ ̓ πἤπθηζϑ. 

ΒῚ ποὺϊ Ὀθη6 οἷο ἴθ Ἰἴπθθ ἀ᾽Ἰηἤπθηζδι ὁοϑὶ ϑοβῦγιιδθ ΒΌΡΡΟΠΡΌΠΟ οἢ6 1] ΟΕΓΙΘῸ 

ΤΟ 0116 βοοῦρῶ αἰρθύναιηθηῦθ 5.1} Δ 00 6 51 σοι ροΟΥ Ὁ ΘΔ] ΘηΘ ΘΟ Π16 τῚ ΟαΓ60. ΘΟΠΟΘη- 

ὑγαῦο, τηθηὐγθ ἰῆγ 600 Ρ6᾽ ἃ ῬΓΘΒΘηΖδ, 461]8, οοδύγιιζίοπθ βονγαδύαηίθ 8]}᾿ ᾶγοο, ἀον᾽ θ588 

ὃ οσοῃὐίπαδ, οἷοὸὃ Π6118 ραυῦθ ὀθηύγα!θ, 11 οαγῖοο οοποθηύγαθο νίθπθ ὑγαθπιθϑθο οἤουγα- 

τηθηΐθ 8|}᾿ 800 βούδο ἴογιηδ αἱ ὑπ οθυῖοο τἰραυῦθο σὰ αἱ ἀπϑ ᾿ππρῆθζζα, ρἷϊ ὁ ΠΙΘΠῸ 
γΠονϑηῦθ, 616 ραὃ θ550179 νϑ]αύαῦδ, 0011 Ῥ65018, 46] ὙΥΏΚΙΘΓ, 6 ἄονθ ἃ βοργαβδύσαὐθατα 

ὃ αἰδοοπύϊπαδ, οἱοὺ ἴῃ ΘΟΡΓΙΒΡΟΠάΘηΖθ, 416110 ΓΘηΐ, ΘΓ 1ὰ ργθϑθηζα, 4616 νοϊθπθ ἀϊ 508- 

Το, 11 ΟΔΡΙΟΟ γΊΘη6 ὑγαϑηηθ 550 48110 Ρ110 ὁοη ἰθρϑθθ, ἴῃ νου νὰ, σὐαυϊοδιηθηΐθ ἱπάθὑίρυ- 

τηϊηδῦύεν, τηϑι Οἢ.6, ἴῃ γίϑ α᾿ ΒΡ ΙΟΘΒΙ δ ΖίΟηΘ, ραὺ ΓΙ ΘΠΘΙΒΙ ΟΟΥΙΒροηἀθηΐθ 811 Ἰρούθϑὶ 6.6 

16 νοϊδίηθ αἱ ϑόδῦῖθ0 51 ΘοΙΡΟΥ πο ΟΟη6 ὑγᾶνὶ ἃρρορρίαῦθ Δ 611 οϑύγοι. Οοπᾶούνο 

αὐϊπα] ἀδ1 οΘη 1 α᾿Ἰηροϑύα 4619 νοὶ ὑπο αἱ βοϑῦῖοο 16 νυ 6 8}1, Θοην θη 6 βοβυϊθαϊγθ 16 

1η69. ἀ᾽ ἱπῆπιθηζε, ρΡ9᾽ 16 ῬΟΥΖΙΟΩΪ ΘΟΡΓΙΒΡΟΠ ΘΗ 8110 ἀθύδθ νο]δῖηθ, 601160 υἰβρϑύψινθ 

ΘΟΓ 46, ΘΟ110 51 ὃ ἔαδῦο π611ὰ Τῶν. ΤΥ ὁοπ Ἰἴποθ ραπίορρίαῦθ. 

Βίβοσπδ ροΐΪ π61] ναϊαύανο 1 οἴθυθο ρυοαοῦθο δ πὰ ὁδιῖοο οοποθηΐγαΐο, [ὰ οαἱ 1Ππ|θ 

ἀ᾽ ἀζίομϑ οδάδ ἴῃ θουἰβροπάθηζε 4911 ουθρίθ αἱ ἀπὸ ᾿ἰπθὰ αἸπἤπθηζε, τ ἀσσυθ οοηνθ- 

πἰθη θιηθηΐθ 1 ον αἸπϑύδ, Ομ θ᾽ [6Π61 οομύο 4611. ΤΊ ραν Ζίοηθ. βορὰ δοσθηηείδ; δ Θ666- 

Ζίομϑθ αἱ αὐθϑύϑ ΡΟΒΙΖΙΟηΘ, Ρ61 ὑαύίθ 16. 4]0"6 1ὼ ΘΟΥΓΘΖΙΟηΘ. ἃ ὑγαβοῦγα 116. 

Ῥο πῆθΖΖὸ (6116 ᾿ἴπ60 α᾽᾿Ἰπήπθησα ὑθϑυὸ οοβύγαϊῦθ, 51 ρούθγοπο νϑυποδγθ ἱ τηοὸ- 

τηθηὔὶ ΜΙ, οα Μῇθ ἀογυῦθὶ 81] Ρ650 ρῇορυϊο α6118. οοβύγιζίοπθ, ο᾽ὰ 6. αἰύγα νῖδ ΘΘ]οΟ] δ 

9 Τοριβύραῦ! π6118 ΤᾺ 6116 Π. 

99. ΒΙΟΥΖΙ ᾿μύθυἱ πὶ 871 τλϑϑϑίγηὶ Ὀγοάού  ἅ81 οαγίοο δοοϊαθηΐδιθ. 
-- Ργοπιθϑθθ απθϑῦθ οββθι ΒΘ ΖΙΟηΪ, 51 ἀθύθυτηΪ ΠΔΡΌΠΟ Ρ61 16 βοζίοῃὶ 1, Π, 1Π| 1Υ̓ ροἹΪ 

ΒΟΥ 21 πηῖδαΡ1 τη ΒΒ, ΤῊ} 811 Ἰηὐγδιάοβθο Θα 81] θβύγϑαοββο ργοάου!! ἅ8. ἄπο Ἰοοοτπούϊνο ἃρ- 
Βαποίαίθ αἱ ἐγοπῦθ, 46] ΐρο φργϑβοῦῦο ἀ811 ΟἸγοοίαγο Μιηϊϑέογίαϊο Πγαηθοβο 46] 1891; 

π6 116 Τὰν. [Ν᾽ ὃ ταρρυθϑοηΐαίο ἴοὸ βοπθηηᾶ 46] σι ἀἀοίδο οαγίοο ἀοοϊἀοηία]θ. 

18. τἰοοτοδ ὃ 1 αύα ϑοϊθαηῦο ἃ α105}}1 βίου χὶ ὁΠ6 ρούθνϑῃο ἰῃξθιθθθδθ 61 ἃ 

ἘΠΘΥΙΟΓΘ Γ]οθΡοδ, 4109] 5ίον χὶ ἀπ φαγὶ τηδββίτηϊ ὑούα]}: 6551 ἔασοηο οϑ] οοΪαθὶ 6 τορι ϑύγϑθ 

Π6 116 ΤᾺΡ611ὰ ΤΥ ἴῃ Ρᾷ856 δ᾽ Ῥθ51 ἰηύθρρα! 4661] 8.551 46118, Ἰοοοιηούϊνα 6΄ 46] ὑβθπά9:, 

' 
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βέζιοχε [. ϑεζιονε Π. ϑέζιονε ΠΠ. ϑέζιονε ΤΥ. 

.-----πἰϑ-"-ὀὋ......-. ,), ..----π-τπτῷὦς ἜὋἜςΦςΦὦοὃὄὁ͵οἔὃὉἔὁ ......--  Ὸϑτῳ᾽᾿ 5 5 -  ---τὰὦὦὦἜἜἔὁὁὦὃὅὁ)....-- "----ς τὴ απόκιΝ.... 
Η | 

ἔων ἤρα ἜΝ Μ, ἤν ΑΙ ΡΒ. ΖΗ ἍΝ 155; Ἃ ἀπ ἢ ἤπι ἢν} ἈΠῸ ὧι 

Τη. Τη. ] τη. ! Τῃ. 

Ῥοβίζίοπθ 

6] οαγίοο απίξαγῖο 
Τη, ] Τη. Τα. 

0,027} -Ἐδ,00 45,60 Ὁ 1855 0.151 Ὁ] 0,048. 0,089|--1,74 ---1,18|---Ο,047--Ο,082]. -1,55---1,05..- 0,042--Ο,028 

0,240] - 4,80 Ἐξε 1 ΤΊ 1 1.298} 1.48 5,06, 0,348. 0,494 --1,76---1,21 ---Ο,422 --Ὁ,290. -1,42 --Ο,92- 0,841 ---Ο,221 
4.22] [4.86 2.384) 2,746 Ἔ1,06-Ε1,69) 0,599 0,955|---1,76 ---1,21}-. 0,994 -ΟὉ,684|---1,02--- 0,52 ---0,576.--,294 

0,899] - 8,60 - 4,26 2,999. 9,549 Ἔ0,66-Ἐ1,80 0.550} 1.058 .1.89} 1,18Ε-:|408|5 941 0.41::Ε699 -- 0,342 -Ε0,07ὅ Ὡ- οΟ Τὸ κα 

τ ὧς Φ» ΠΗ 

Ὴ 

Ξ 

Ἰ 
Ξ 

] ΙΑ δ 1,026] -Ε2,80] -Ε8,50 8,818) 8,5910,18-[0,386 0,186 0,872}- 1,08 -- 0,94. 1,870 -- -0,964{-0,49-[0,99.0,808.-1,016} 
61.100] -Ε1,68. -Ε5,40᾽ 1,348. 3,696--0,46.0,28 0,606 0,278---1,16 -- 0,88 --1,266 -- 0,605{1,96-[:9,.46-. 8,166 -|8,706} Ὁ 

Ι ᾿ ] ᾿ ] [Ξ| 71,086] -Ε0,10| -[0,96} 0,108, 0,988---1,58--.0,50.-.-1,318--.0,518--.0,40.-0,21-- 0,410.) 0,210 - 
8 0,888] - 5,29) - 1,34.--1.908 ---1,088 9,30 -1,40---1,916-.-1,166[:{1,39-5.08. 1188 1,788 Ξ 

] ] Ι ] ΒΞ 
0,691 | | -Ἐ4,18 ᾿ 2,868 ] Ξ 

0,680 18,64] 9.475) Ξ 
᾿ ] ᾿ ] Ἂ ν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Ὗ 9 0,565] - 6,20) - 4,76 --8,508--2,689--8,40--2,29-..1,921|---1,294:|.3.2118,700. 1.814. 5,090 | 

10 | 0,2401--17,36--.-14,41|--4,166 ---8,,58-.-8,16.-1,08 --Ο,788-. 0,252-,40-,88.. 0,576. 0,691 
0,106 | -Ἔ9,48 ᾿ 1,00ὅ Ι 
0,090 , Ε9.00 Ι 0,3810 , 

(3) | ] ] 
11 0,027:18,95 5-3,288 - 1,668 :8,92.-[9,856) 0,241 0,252-[9,19.-} τῷ συ Ρ»" 0,057] Ὅτ070 

({ "Ξε 0,027 χ 18,98 --- 1 Χ 2,68 -Ξ --- 2,25 (Ὁ Οτάϊπαθθ νϑυθίοα!! 4611 υἰβαϊαπίθ αἱ Κα α αἱ Ῥ; ααἰπᾷϊὶ Ἷ Μ τ 0097 5 ζ1435- 1 κορθ8--. Ἰπρα ἵϑ 



᾿ Ϊ 

᾿ 
Ι 

Ι 
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οἷοὸ ᾧ. 14 ὁ ὑ. 12, Ἰαβοίδηάο, ρθ1 οἵδ, βόβρθϑδ, [8 ααθβύϊομθ ἅ6118. τἰρδυ  Ζίοπθ ἄθὶ οδ- 

ΤΊΟΠΙ ἴῃ 50η80 γββύθυβ8 16. 811᾿ 8556 46] ροπῦθ. 

ΟἿΙ βῇοι χί οὔδυυνι 5ἱ ἀθάσγιδηπο ἀα 4161} τϑρὶϑῦγαῦ π6 118. [8 06118, πιο! ρ]1ο8η- 

4011 ΡῈ ἀπ οοοίβοϊθηθθ, οἢ 6. 6118 ὕ8 0611 βύθθϑω ὃ ἰηάϊοαῦο 9011 Ἰούύοιδ μ. 

Ππαιδ τοις ἜΕΥ:; 

Ι [ΩΣ 
ΕΝ 
ξ  υὐΐη Μα ππαχ μι ταῖῃ Μᾳ τλΧ Πα ἤει τα ΞΕ  ΣΣΜΕΙΣ 

! “21 ] 

ἥ , ταῦ τη. τα. ἔτη. ἔπι. ΙΚρί ἴι τ δ]οταΣ 
] Ὡρυμε τοῦδε, ρου) ΠΩ ἐδῶ; τον ϑα π ;ς 

Ὦ ,- 940 ' Ξ9 8 2 15 886 95 ]οοομι. ἃ τη. 12,60 
1 ἰδ Ϊ δι Γ (Ξ 

[ μ-- 244 ξπὸι Ἱτος ΠΣ Τά. ,γ 18,20 ἘΞ 

πε [Ὁ 25 58--5.172 22,8 14. Τὰ. ΤΡ ΠΑΟΣΕΞΙΕ 
] ] Ὃς 
-ΕἼ10 1188 8] ΓΤ: 1ὰ. [. 18,10} «5 

ΠῚ 0,469 ᾿ ἡ ὃ 
᾿] 150] παρ ολοι 14. ΟΝ 

Ι ] 

ΤΥ [0,585 ΞἜ 125 ---82,. 1 5018 106. 60] 89 886 5.11 πιθσσθυΐα 
Ι Ϊ Ϊ ᾿ 

Ῥοι αυδηΐο τἰρυδρᾶδ [ἃ Τρ Ι Ζίομθ 46] οδυῖθῸ ἴῃ 5Θη80. ὑϊδβυθυθα 6. 41] 8586. 46] 

Ῥοπῦύθ, διητηθύψθγθηηο 6 1᾿8η6110 αἱ νοϊδα ἄδι ΠΟΙ ῬγΘ50 ἴῃ Θβδτη0 Βορρουθὶ 1|,. 468] οδ- 

τἴοο ἐούα]θ: ἔϑυθηηο οἱοὸ π6118. ΤᾺ 06118 ΤΥ μ Ξξξ 13,, δα 8]] γᾶ βοιῃητηδηο Δ] ΘΟ Ι οϑηηθηῦθ 

ΒῚΪ βίουχὶ ρυοάουθ! 48] Ῥ680. Ῥγορυΐο Θ0η 41.611 πιϑββῖ μη] ρθηθΡαῦ 48] οανῖοο δοοϊἀθηΐα]θ 

51 οὐὐθηρΌΠο 1 Βθριθη: 

40. 5'ΙοΥυ Ζὶ ἰπύθσυἱ τηϊύαγ τϑϑϑίτὶ ὑοΐα] ἄοναῦ! δὶ οδυὶοη!. 

ϑοχίομθ Ἧ τ 

Κριοια Κρίοιι 

Ἷ 29,8} Ἐ 8,7 
Π ΠΟ θ.Ὁ τς 
ΠῚ - 27,7 
Ι͂ τ ὅδ 

41. ΒΙΟΥΖΙ ᾿ηοΥηΐ τη δῦ τηδϑδίσηὶ ργοᾶου!! ἅδ᾽ πὰ ναγϊαζίοηθ αἱ 

Τθι ρ υύθγδ. --- [[π8 νϑυϊδζίομθ ὉΠ] ΠΟγΙη6. αἱ ὑθηηρογαύαγα ρτόνοοα αηδ βρίηὔδ ΟΥ]Ζ- 

σοηΐδ!θ, ἰὰ α8]6 (η5 26) ἢδ Ρ61 11πθ68 α᾽ΔΖΙοΠ9 1᾿ 8556. “, οἱοὺ 1 οΥ̓ΖΖοη α }9 ΡῸῚ 11] θδνῖ- 

ΘΘη ΓΟ Θἰαβύϊοο 6' Θα δ Ρ6᾽ νδῖογθ: 

(57) 

Π611ἃ. αα810, Π6] οᾶ8ο δὐναδ!θ 
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α-ῖΞ - Ο(Ο0000 8 

ἢ) ΞΞ --- 250 ἵγξμ 

ἐξ οογδ 4911 8580 βϑοπιθύγίοο 4611᾿ 8γ00 Ξε οἵη. 4904 

ἢ ΎΥ͂ΡΕ τὰ ᾿ ς Ὲ Ἶ ᾿ 
ΝΣ Τ 5) ΞΞ- τποπιθηῦο αἰ Ἰπϑυζία 491] ἃγοο οἱαϑύϊοο τἰβρϑύῦθο 811 8850 «ὦ. 

Θαθδί᾽ υἱδΐϊπηα ἀαδηὐ θὰ 51 υἱοᾶνα 4811 Τὰν. ΠῚ ὁ ἀ811ὰ Τὰν. Υ Ἰορρϑπᾶο 1] 
; . ἢ τ Ἡ ΠΡ Σ Υ" ἀν β ΒΘΡΊηΘηδΟ 5. Π6]18, ϑύθβϑεδ 508}}8. 1 οὶ ΤΌΠΟ ΤΘΡΡΥΘβθηύθθ! ἱ ρϑϑὶ ϑδβύϊοὶ τ᾿. οἰοὸ αἱ ἢ 

ΤΏΤΙ. 4 Ρ61" πηϊδὰ, 6 το] ] ΡΠ] απ 4010. Ρ61 16. ἄτι ἀἰβύδησθ ροϊδυὶϊ (θβργθββθθ ἴῃ τηθίτ!). 
4114 Τὰν. Υ δἰ πὰ οοβὶ: 

ΟΥΝ 2.Χ 49,2 ἤν" Ὁ - Χό95. ΧβΧπ56-:984 

ἀαΔΙΟΓα, 51] ἀΒΘΠη8, 1] τηϑῦρο ὁ0Π16 πη δὲν ἸἰπθαΡΘ, οὐνθιο 9,84 56 85] ργθπᾶθ ρϑῖ απϊζὰ 
Ἰϊπθασθ 11 οϑηῤίπιθῦρο, Θ0Π16 ΟΡ ίδιηο ἕμξίο ῥοῦ 16 δἰδνο αυδηυ ἃ, 616 ἥραγδηο π6116 (87). 
Ομ αιθϑύϊ νϑ]ουὶ δἱ πὰ ρογίαηίο : 

8 ζ ὁδῦ ΄ -- 900000 τ ΣΞΞΟΙΟΟ ΟΞ ἡ θυ σΠ ", Η, 

ΝΘ] ᾿ρούοβὶ Ῥ᾽ϑαβ᾽ 0116. αἱ ἀπ γαυϊαζίοπθ αὶ 109 ἀϊ ὑθιπρογδίιτδ Π6118 τηδθ88, 468118 
τηπραύαγδ, 51 ἢ ρογύδηϊο : 

Ἡ,-  ι.9,97. ἱ 

18. ῬΓΘΒβίοηΘ ἀπΊύανῖα, 811 Ἰηὐγϑάοββο 46] οίπηῦο ἀ᾽ τηροβῦα 6 4611 811 Θϑυγδάοϑβο 

49] ραπίο ἴπ ομΐανθ, ρυονθπίθηθί ἀἃ πῃ ΔΡ αββδιηθηΐο αἱ 109 γϑ]ροπο τἰβρου ναηηθηΐο: 

9970 Χζ 825 “-- σὶ ἘΞ .5Ξ- ὀἮ ΣΣΣΞ ςςς ἡ Ὁ εκ 
σον τοῦ, πος 

δ. το ΘΟ Ὁ 
ἘΤΡ ΟΣ Ἐττν τπε, Τηηητο τ τ ἢ 

42. ῬΥΘΒΒΙΟΩΘ τηϊύαγῖθ τγϑββίσηϑ, 550 1ύϑ. --- Ουϊπάϊ, ὑθπαύο οοηὔο 8Π0}6 ! 
αἰ αι τ] πιὰ, 50 Π]θοἰ  αιχίομηθ, 19 ΒἴΌυΖο απίφαῦίο πηδβϑίτηο Αἱ Θομρυ ββϑίουθ ρὸν ἃ ᾿ 

δΡρϑηᾶθ δγοδύδ, 46] ροπύθ Απίοϊπθυϊθ ὑϑρρίθηρθ 11 νϑίοσθ αἱ ἔξ» 97 -- 411 ᾿πύγϑιάοββο 

4161160 βϑζίοπὶ ἀ᾽ ἱπιροβύα; 81] ϑϑύγδϑιδοββο ἴῃ οἰίανο θὰ ργθβϑίομθ πηϊναγία υἰβαία αἱ 
29 ἘΠΕ 

48. Οασν ἅ6116 Ῥγθϑβϑίοηὶ ἄονιΐθ δὰ ἢ Βορυϑοοδυῦΐοο ἘΠῚ ΟΥΤΊΘ- ἐ 

τηθηΐθ ἀἰϊβδίσιθυϊζο 5ὰ ὑαϊύῳ 1 ἀγοαΐω ον ῦο 58 τηθίὰ αἱ 6558. --- ἢ π611᾿ 180 ᾿ 

ΘΟΥΡΘηὐθ α6118 ργαύϊοα, πο 1] νϑυιῆοα 46118 βυϑ Πὰν 4.6110 νο]ίθ ἀὰ ροπῦθ, ἀϊ ΒΌΡ ΟΥΥΘ Ὶ 

Θῃ6. τπ ΒΟΡΙΒΟΟΔΓΙΘΟ ὉΠ ΟΥΙ θταθηὐθ τὶραγθϊθο. τἱοθοργα ὑπέία Τ᾿ ἀροδία, οὐνθ1Ὸ πηιϑὐὰ Αἱ 

Θδθ8. Ῥυϊπιδ, ΑἹ αἰδοίου 856, δά ἴῃ α118] τηοᾶο, ααθϑίθ ἀπ ἱρούθϑὶ αἱ βορυϑοοδγῖοῸ 

ῬΌΒΒ8ΠΟ ΒΓΓΟΡΘΙΘ ἰὰ ργθοθάθηξθ τἱοθῦοα τἰρογοβᾶ ἑαυ Ρ61 ΤηθΖΖο 46110 11π66 ἀ᾽ ἴῃ- 
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Ι ̓ 

᾿ 
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ἤσπθηζα, νορ]]δῖηο ἔθυτλδγοὶ δ᾽αιδηῦο 8118 οοϑύγιιχίοπθ ρυϑῆοα ἅ6116 ἄπ ουσνο 46116 

ῬΓΘΒβίομΐ ΘΟΡΡΙΒροπαθηθ 8110 ἀθῦθο Ἰροίθβί. 

44. Οὐγνὰ 6116 ῬΥΘΒΒΙΟΩΪ ὍΘΙ ἢ ΒΟΡΥΘΔΟΟΔΙΪΟΟ τ  ΓΟΥΊῺΘ 5 αὐ 

1᾿ γοθΐδ. --- Τὰ Τὰν. ὙΙ οοπίϊθπο 18. ὁοβύγαχίομθ αἱ απθδύδ οαῦνᾶ 46116 ῬΡΘΘΒΙΟΠΪ Ρ61 

16 ρυϑηάθ δύοαύα 46] ροπίθ Απίοϊποίθθ: ὕδ]θ οοβύγυχίοπθ ποὴ αἰ ουῖθοθ ἀδ α16118 656- 

Βυϊδα, ΡῈ Γ᾽ 1] ρθ80 ριόργίο (Τὰν. Υ, πὸ 85) 856 Π0η ΡῈ ἰὰ ἴογηδ 46] ρο]ίροπο ἔπηϊ- 
ΘΟΙαΡο αἱ ἰθπηύαςίγο. αθϑῦο, οἷο, ἴῃ ρυδζία 9118. βἰτητηθύγια 461 οδγῖοο, ὃ ἀϊβορηδῦο 

Π0116 Τὰν. ΥἹ βοϊξαηθο μοι ἴὰ πιϑίδ βἰ ηἰδύγδ 4611 ἅγοο, τἰβαϊῦα αἱ ἀπ δοο ρῬδυθὈο]οῸ 

68 αἱ το ἰδ! δοπηθύθθηθ ἱ ΟΔΡΊΟΠΙ οοποθηύγ αὐ ὑγαθιηθθθὶ 48116 νο] ΐηθ αἱ βοδυῖθο 60116 

γοὶαύν ρ116: [ἃ ΘοΡἰβροπαθηΐθ τοὐῤα ἀθὶ οδγ]ο 1 οοηϑίδ αἱ απδῦῦγο βϑριηθηδὶ, 1] ῬΥΪΤηΟ 

ῬΙΡΟΡΟΥΖΙΟΠΆ]6. 8] Βοργϑ δ 00. ὑ ϑβηηθ5580. αἰτούψαπηθηῦθ ]Π}᾿ ΔΓῸῸ βούδο [Ὀστηα αἱ ΟΔΓΙΟΟ 

ὉΠΙ ΟΡΙ θιηθηΐο τἱρδυῦῦο, ΟῚ ΘΠ] ῬΓΟΡΟΥΖΙΟΠ8Ι]1 δὶ ΟΔΡΊΟὮΙ οοποθηύγαϊ ὑγδαβη 6551 48116 

νοὶ ῦηθ αἱ ΒΟΆΡΙο0 6 τοἰαύϊνθ ρ116; 1᾿1ηὐθηϑι θὰ 9} 46] ΒΟρΡΓΒΟΟΔΙΊΟΟ Ῥ6Γ τηθῦτο οοΥοπὐθ 

ὃ Ἰαβοϊαῦδ, ρθν ον, ἱπαούθγπιηπδίθ. [δ᾽ αν 46116 ῬΓΘΒΒΙΟΙΙ νϑᾶθϑὶ ὑγϑοοίαύα ἃ ὑγεθ, 

ῬΘΡ ἰὰ πηϑίὰ 5 πἰβύσα ἃ 61] δι οαὗθ. 

45. Οὐτνϑ 46116 ῬΥΘΒΒΙΟΙΪ ὍΘΙ ὍΠ ΒΟΡΥΘΟΟΔΙΪΟΟ ἘΠΊ ΟΙΊΏΘ 51 τη 6 Ζ2Ζ8, 

δύοοῦδ. --- ΝΟ118. βύοαβα Τὰν. Ἱ ὃ ταρργθδϑηύαύε, δΠ ἢ 6 18. οοβύγισίοπθ ρυϑῆοθ τ ]8- 

ὑϊνα ἃ απθϑϑ᾽ αἸύτῷ οασγῶ 6110 ῬΓΘΒΒΙΟηΪ, ὁ ἀΠθυίβοθ 48116. ρυθοθάθηϊθ Ρ6} 16 οοβύτχιι- 

ΖΙοΠΪ ἀἃ ΘΒΘρΊ 51 5] ΡΟ] ρΌημο Αἱ ὑθηξαύνο. Θαθδύο, ρον 18 τηϑὰ βἰηἰδέγα 4611 ἌΓΟΟ, 

α06116 οδγοαύδ, ΟΟΙ πο 4θ 601] ρΟ]]ρΡΌπο 46] η9 ριϑοθάθηϊθ, ρθι 1 τηϑίὰ ἀθβίγδ δὶ τἱάποθ 

δα ἀπ8 τϑία οὐ Ζζοπίβθ. 

Π ῬδιΙοθηῦῸ οἰδβύϊοο Ο" δὰ 1] πᾶονο βθριηθηῦο ἡ, ἀϊρθπᾶομπο ἴῃ τηοᾶο βθιηρ]1- 

οἰββίτηο 48.611 δ᾽ θμηθηῦ! ὩπΆ] ΟΡ] τϑ] αν] 811 Ἰροῦθϑὶ ἅ6] βοργϑοοδιῖοο οοιηρ]οῖο. Τηξα 

ἴὰ βρίηΐα οὐἱσζοηύδ!θ Ἢ ἃ ἢ β0οὺ τπποπιθηΐο ΗΠ’ ἰπύοσπο ἃ] Ῥαγριοθηύγο οἰαϑύϊοο Ο' 

ἀ0]Π ἀγοο, ργοδουμ! 484] βοργδοθανίοο 8 τπηϑίδ αὔθο, Β0π0 νυ ἀθηξθηηθηΐθ πιϑύδ 46116 

ααδηϑὰ Θηϑίορθ ΠῚ 64 Πη΄ ργοάούδο 48] βορυϑοοαυῖίθο δὰ ὑτύϊο 1 αροο, οβϑίδ : 

(38) ἘΠ ΞΡ ῊΣ Ἢ ἢ 5: ΞΞ ἢ 

44116 81 51 γίοανϑ: 

(39) Ἠ΄ο ΞΞ ἢ 

οἷοὸ 6 ἄμθ ὁμγυθ ἀο16 ργ685810)η)1 58᾽ ἐμ ογϑθοαηο ϑιἴϊα νον οαϊο ηιοᾶϊα. ΤῊ αἰΐτ ρατίθ, 
ΡΘΓΡ ἴὰ (17): 

ΚΡυ ΕΟ ἘΠῚ μι 

απ] Πα] ΡΘΓ 1ὰ ρυΐπηδ 4110 (88): 

(40) γι. ΞΞ Ἀἱ 2 

θα Δ1|1ογϑ, ἀονθηᾶο θββθ 16, ρο ἰὰ (18): 

, 
ὌΠ ἤγσ αἰ ἙᾺ 



"Ὁ τ 
[Ὁ] -- ΕΒ ΠΤ ΑΒΟΟ ἘΤΑΒΤΙΟΟ 5ΕΝΖΑ ΟΕΒΝΊΕΒΕ Ὁ: 

51. ἀϑάποθ, ἴῃ ρυαζία 46116 (89) 6 (40): 

(1) Ὧρρ ΞΞ Ε- " 

οἷοὸ ἐΐ δαγοθηΐγο οἰαβίϊοο Οἱ δίβοοα ἐϊ 8ογηιοπίο Ῥοθ'. 

ιιοϑίο ποίθυοϊἑ ρ»οργἱοίὰ 8ιι881ϑέογο αϑιοἾι6, ουϊαογιἐθηνογιέο, 96)" 16 αἰτι6 οιιγνο ἀοἾ16 ργ685- 

δίορὴ γοϊαὐυθ μα αὐ τὐην ὁαγῖοο φιαϊιηφιθ ϑἱγιηιοίγῖοο, Τ᾿ αἴέγα αἴΐα ραγέο 5οϊξαηίο αὲ 6880, 
ἐρηιδἰϑίοηέο 81} ηιθίὰ αγοο. 

Φαθϑῦθ Ῥγορυϊθυδ ἀἰβρθηβθηο ῬΡ61 ΘΟμβθριιθησα ἄδ ΟΡ οοβύγιζίοηθ στϑῆθα Ρ6. [δ 

ἀουθυτηϊπδσίομθ 41 ΟἹ 6 Αἱ τι, 8 ΠῸΠ τἰπιδηθ Ροἷδι, Ρ61" 1 ἱρούθϑὶ 4 οαυΐοο ὁ16 ογᾶ 6οη- 

Βα ϑγίδηηο, ὁῃ6. ἀθύθυιηϊ πιο 18, ἀἸΓθζίομθ 861] 8556 αἱ. Δ ααθβίο ΒΟΟΡΟ 51 οοπηθύξζομο 

ἷ Ῥοβὶ ϑἱδβυοί τυ, ἀϊβροβυϊ νου οα!πηθηΐθ, 601 ΡΟ] ΡΌπο δπιπίοο!αΡο γ΄, το αὐϊνο ἃ] ροῖο Ῥ", 
ἃ 8118 γοῦνα ἀϑὶ ρϑϑὶ οἱ αϑύϊοὶ βἰδαδύα 5.118, σουῦϊο816 4] πιϑζζο. Θπθϑῦο ρο]ροπο ἀθίθι- 

ἸΪη8, 511 ΑἹ ὯΠ᾿ 8586. γϑυ 0816 ψ' ἱ 5ΘΡ ΘΠ ῬΓΟΡΟΡΖΙΟΠΔΠ] αἱ τποπηθηθί. βϑα οὶ ἄθὶ ἀθυὶ 

Ῥθϑ1 οἰδβίϊοι τὺ τίβρϑύϊο ἃ [δ|9 ἃ586: απθϑύϊ, οοπβίἀϑραῦ! οοπηθ πῦονθ ΌΓΖ6, ἀρϑηδὶ 
ϑησογῶὰ ὙΘΡΟΙ ΔΙ ΠΘηὗΘ, ὙΘΗΡΌΠΟ ΘΟΠΠΘΒΒΙ 60Π ἨΠ ΒΘΟΟΠἦῸ ΡΟ] θῸπο {ππίοοϊαυθ ρ΄; 

ΤοΙδύϊνο 8] ροΪο '΄,, 810 βθορο ἀϊ οὐΐϑηθιθ ἰὼ σϑυθίοα!θ 461]᾿ δηξροῖο Ὑ΄. 

51 ΟΠΒΘΡΨῚ ρϑυὸ 608 Θββθπᾶοϑὶ αἰνίθο 1 ἃΡΟῸ ἴῃ Θ]θιηθηθὶ ΔῈ αἱ ἸππρῆθΖΖσα βηϊῥα, 

6 Ἰἴπθθ ἀ᾽ διχίομβ ἅ6110 ἴογζθ αἱ αιθβίο βϑοοπᾶο ρο]ίρομο {ππίοοϊανρο ἄἀθοθοπο 655616 

βροδβύδύο, τίβρϑύνο ἃ α116110 461 ρυΐπηο, αἱ ἀπ οουΐα ααδηϊ ὰ, οὁῃ6. τοϑῦα ἀθίθυτηϊπαῦδ 

Ὧ9] βϑριθηΐθ πιοᾶο. 1,6 ἀπ τϑὲῤθ ροβϑῃθὶ, Ἰὰορο ἀϑὶ ραμύϊ μι 6 ν (η9 28) ἀθρ11 θ᾽ θιῃθηὶ 

πῆ] οϑί πὶ 8. ἴῃ οαΐ ρῬαὺ ΠΤ ΔΡΊΠδΓΒ] βοομηροβύο οἰαβοιῃ Δ 8, δὶ φργοϊϑύθαπο 501] ουἱΖ- 

Ζοῃΐα]θ, Ἰαῦο θβύγθιηο ἀθβίμο (61 ρο]ροόπο ἔπηίοοϊαγθ αἱ ἐθηὐαύίνο ρὺ, ἰπ τοῦθ βονγᾶρ- 

Ῥοπθη δὶ ὁ αἰβύϊηίο (ΕἾ. 21. 6 22, Τὰν. ἢ); 11 αὐδάγαϊο ἀ6] ταρρίο 4’ ἱπου χία αἱ [816 
βίβύθιιδ, τἰβρϑύθο 811 8556 σϑυϑῖοα]ο θαυ οθηὐϊοο να]6 πϑὶ ἄπ οδβὶ, υἰβρου ναιηθηίθ: 

Ἴ2  Ξπὴ (42) ῬΉΞΕΞΕ ΠΡ μβι ΞΕ λῆι 

ΠΝ τς τς 12 

Οδ]οοϊαῦο ὁοη αποδῦα ἴονπηοϊα 1] γϑῖοῦο αἱ ρ ρθι ἱ βϑριηθηθὶ ἢ ΘοΥΙΒροπάθηθ αἱ 

γα Δδ8, δ] οβΟγ!ΒΘ0πῸ Ροὶ Π6] πιο Ὀθὴ ποῖο 91 βροβίύδιπθηθι οογοα !. Οαθβῦὶ, μ6118 
Τὰν. ΥἹ, βοῆο ΔρρυθΖΖα 11} βοϊδδηΐο ρον ἱ ργίμηὶ οὐδο γα δί, σοΥ Ιβροπβθηθὶ αἱ ρυΐπιὶ 

οὔδο {τόπο} 6118 βοπηϊδροαύα ἀθϑίτθ, ραυύθπᾶο 4811 ᾿πηροβύϑ. 

Βυυούδηο οὐδὰ αἱ 900 16 ἴογζϑ πηοῃιθηὐ βὐδθϊοὶ 6 Θοππϑύξοπο]9 60] ρο]!ρΌπο ἔμηϊ- 

ΘΟἸδιΘ. 1. }΄΄. ἃ ᾿αδὶ υἰβρϑυθ νϑιηθηῦθ ΠΟΥ ΠΊ8]1 αἱ γαρϑὶ 46] ἔββοῖο Ρ'',, τϑϑύδ ἱπαϊ νι ἀπαῖο 

Τϑηθίροϊο Ὑ΄, 6. Ρθ1' οοπβθριθηζε, [᾿8.556. α". 

Οοπάποθηαο 48] ροὶο 1 αἱ ὑθηύαθῖνο ὑπ τϑρρῖο ρΆΡ}1610. 811 8556 αἱ 6. δ] ραηΐο 
ΑἸ ουβοζίομθ αἱ απθϑίο τϑρϑίο 6011 τοῦδ, ἀοὶ ον τοὶ ρονύδηἀο οὐ Ζζοη δ] τιθηθθ υ 6 γ80 

1 Υ δ ν 5 δ κα ΦΕΣ ᾿ ἀθβίγα 1ὰ Η - - ἢ ἱ οὐδίϑῃθ 11 ροΐο υἰβοϊνοηῦθ Ρὶ ὁ αὐϊμαὶ ραὸ ἀϊβθρπδαγθὶ [ὰ οασνα 

49119 ργθββίοπί, ραυ  θηᾶο 48] ραηΐο β᾽ὰ ποῖο ἴῃ οπίανθ, ο ργοσαγϑηῆοϑί πη᾿ αἰύρα ογαϊπαία 
ΞΡ ΕΝ στ 4αδΙ πα. ῬΘῚ πιθάο (6118, η΄ --ς ἢ, -“ Ξε ῆι “τ 

ἬΣ 7 

ΝΘΙ1ὰ Τὰν. ΥΙ νϑηηθ ἐπ ίανία, ὃ Βόορο αἱ σοπίρο!]ο, οοβύσαϊδο δηοθΠ6. αἰγούζα- 

Τηθηθ 1] βϑριηθηΐο ἢ: Ρ61 1η6ΖΖ0 46] Ρο]βοπο ἔπη] ΘΟ] τ ρ}΄5}9 το] αἰῖνο αἱ ρο]! ',, ᾿,. 



Ξῶϑ ΟΑΜΙΠΠ7Ὸ ΘΟἿΡΙ 906 

46. βού πσίομθ ἅ61] ὮΘΠΟ ΘΟ ὯΠ ΒΟΡΥΘΟΟΔΙΘΟ ὉΠ] ΟΥΤ θιηθηΐθ 

τὶραγύϊϊο. --- Π 8116 ἴονπια ἅ61106 1ἴπθ6 4᾽ ᾿ἱπῆπθηζε, ἀϊβορπαῦθ π6116 Τὰν. ΤΥ ΘιηθΡρΘ 

666 568 1 Ἰροὐοϑὶ Αἱ ἂπ Βοργϑοοαρίοο πηἱ ότι δὰ τηθζζα δύθδῦδι, απιδη 0 5ἷδι Θομ Θηΐθη- 

ξοιπθηΐο ἀοίουτηίπαία 1᾿ ἱπῤοπϑὶὰ 461] οδυίοο, ραὸ ϑἀοξανθὶ αρθαβύδησε Ὀ6Π6 8118 ἀθίθι.- 

ταϊπασίοπο ἄ6118 φγθβϑίοηθ πηϊδαγία τηϑββί πη ΠΘ118 ΒΟ ΖίοΠΘ α᾽ ἱπηροβίδ, ἀϊνίθηθ Τη0Π0 

δοπνϑηϊοηθο απϑηΐο ῥἷτ [δ βϑίοπθ οἢ9 αἱ νὰο] νοῦ! ἤοδΡο δἱ δυνιοΐηδ 811 οπίανθ. ῬθΡ ἴδ 

ΒθΖίοπθ ἴῃ οπίανθ, 58 1 οοβύγιζίοηθ ὃ βἰπητηθύγῖοδ, ΘΟ Π ΘΙΤΘΌΌΘ ΟΟΠηΒΙ ἀθγᾶγθ ΠΠ ΟΡ ϑο- 

οατίοο βἰπηπηθῦνοο, ὈΪι Ο ΤΊ 6 πὸ ϑϑύθβθο, Βθοοπᾶο ἱ οαδὶ, 4818. ΟΠ ΐανθ σ ῦ80 16 ἅπθ ᾿τηροϑίθ. 

ἢ Ἰηὐογοβδηΐθ αἱ οϑδτηΐπαρο οοπ α8}6 ἰηὐθηθίυὰ αἱ σατίοο 16 ἄπο Ἰροῦθϑὶ αἱ βορτδο- 

οατΐοο απϊΐοτταθ, 58 ὑαδα οὐνθῖο 8ὰ τπηϑἱὰ δγοαύδ, ὁῃ6. ᾿πα! ἤθγθιηο, ΡῈ Ὀγον ὰ, 

τἰβρουυ γαπιθηὺθ 60110. ἀοποπιϊ δίῃ : ἡρούοϑὲ 15 6 ἡροίοϑὲ 35, ῬΟῦΡΘΌΘΙῸ 16] ὁ880 δύψαθ!9 

βοβύϊαϊ το 16 οἴου νθ οοπαϊχίοπὶ ρὶὰι βίδνονθνυοι αἱ οατίοο ρυοάοϊίο 48] ἔγϑπο, τἱοαναῦθ 

60] τηθΖζοὸ 46116 1ἴη66 ἀ᾽ ᾿πῆπθηζϑ. 

Ῥον ἰαῖθ τίοογοα ρόββοπο αὐ] χχαιϑί, πούουϊαιηθηΐθ, 16 βδύθβθθ ᾿ἴπθ6 ἀ᾽ Ἰηῆπθῃζδ, 

οννθῖο, ἴῃ πιϑποδηζῶ αΪἱ απθϑίθ, 16 ἄπ ουσνθ 46110 ρ θβϑίοηὶ ροϊαὐϊνθ 8110 βυδαθὺϊθ 

Ιρούθϑὶ ἀϊ βοργϑοοδγίοο. 

α) ϑοφίοηο αἰ νηροβία - Ιροἰοϑὶ 95. ---- Τ)11. Ἰίηθα ἀ᾿ ἱπῆιθηζα, ἃ ὑγαύῦθο ρίθῃμο πὸ 1, 

4618 Τῶν. [Υ, ἱπάϊοαπᾶο οοπ Τ᾽ Ἰη θηβὶ ὲ 46] Βορυδοοδγῖοο, γΙοανίθηηο: 

-- Μ, Ξε τη. 49»; 

ΘραΒ ΡΠ Π 010 ἃ] τπηΐη. Ἡ, ἀ6116. ΤΆΡ6116, ΤΥ, π6 ἀθαποίαπηο: 

95ΞΞ οὐΞα ιν Ο Θ Ρυ ὴ ΘΟΕ: 

Τ411ἃ ουσνα 46116 ργθβϑίοπίὶ γοϊαὐϊνα 811 ὑροίοβὶ 95 (Τῶν. 1) 5ἱ ἀθάυοθ: 

τ» ἘΞ Ἤῆ, ΞΘΛΈΓΝ ϑυῦθῦ:; 

ΘρΌ ΒΡ] θη 4010 ἃ 46110 φῬγοδούδο ἅ8] ὕγθῃο, 581 τίοανβ: 

ἀπολικίυγψο υὐθε Ἧπὸ εξ τὺ. 91, 

6, τοϑύαπᾶο οοβὶ ἀουθγηϊπαύο ἰὼ 50818 (6110 ἴὉΓΖ6. π6] αἀἴβαρῃο Τὰν. ΥἹ, 81 ὕγονᾶ 

ΘΠΘΟΥΘ, ΡΘΙ Ὁ 1] τηθάθβίπηο νϑίουθ ; 

Ὁ) ϑοφίοημο 1Π - Τροϊοϑὶ 35. --- ῬΔ11ἃ Ἰίπθα ἀ᾽ Ἰπἤπθηζα 8. ὑγαύθο ρίθπο πὸ ΠΕ 46118 

Τὰν. ΤΥ, τυἱοωνίδηηο: 

--- 17, -ξΞ ὑτα. 2ὅ,4 Ὁ, 

Θριθο]]δηο010. ἃ] πίη. ΠΥ, ἅ611ὰ ΤΆΡ6116 ΤΥ, π6 ἀθαποίδηιο: 

ἘΠ τς 
ΣΡ ΕΟ 

ΞΕ: κει δοῦν Ῥη αην 001}: 

ΤΠ 4116 σαν 416110 ΡΓΘββίοηὶ τ αὐύϊνα 81] ἑροίοϑὲ 95 (Τὰν. Ὑ]) 51 ἀθάποθ: 

- ΟΜ, -- Ηῖ, τὸ Η ΧΊπ,80 
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θα ΘραδρΊ] ϑη 010 8110 βὔθϑβο πη. Τ,, 5ὶ τίοανα: 

ἐΚΟΡ ΞΘ ΤΗΣ Ἡ - τ 

γοβύϑηο οοϑὶ ἀθίθυ πηϊπαύδ, 18. 508 18, 46110 ἔὉΓΖ6 Π60] ἀΐβορπο Τὰν. ΥἹ, δὶ σον ϑῆπθοσα 
ῬΘΓ  ἴο βύθϑϑο ψϑίοιθ; 

6) ϑορίομθ [1] - Πργοίοβὶ 95, --- Ῥ 8116 Ἰίηθα ἀ᾽ ἱπῆπθηζα ἃ ὑγαθθϊ 6 ραμπίϊ πο ΠῚ 
46116 Τῶν. ΤΥ, τἱοανίϑηιο: 

47), ΞΞΞ Ὁ] Θῳ: 

ΘΡΈΘΡΊ 8 Π4010. ἃ] τηᾶχ. ΜΙ, Τογηϊΐο ἀ8118. ΤΆΡ6]1ἃ ΤΥ, π6 ἀθἀποίδιηο: 

150 

8: πε - 89 ἴω. 

Ῥ411ὦ σαρνα 46110 ργθϑϑίοηὶ τϑαύϊνα 811 ἡροίοϑδὲ 25 (Τὰν. 1) 8ἱ ἀθᾶάποθ: 

τ ΞΟ ΞΞΕ ΜΝ σητν ἣΣ 

64 Θριδρ] θη 010. 8110 βὔθϑϑθο τηᾶχ. Τ, δἱ τίοανϑ: 

τοϑύδηο οΟβὶ ἀθύθυτηϊπαύα ἰὰ 80818 416116 ἴὉγΖ0 Π6] ἀΐβθρῃο 9118 Τὰν. ΥἹ, δἱ ἔγονα 
ΘΠΟΟΓδ, ΡΘΙ 9 ἴο βύβθβϑο νϑίοιθ; 

4) ϑορίοη ἴγη οΐανε - Προίοδὶ 1". --- Τ)8}18. Ἰῖπθα ἀ’ ᾿πῆπθησα ἃ ὑγαυθϊ 6 ραπίϊ 

πὸ ΤΥ͂ 46114 Τὰν. ΙΥ, τἱοανίϑιηηο: ὀ 

8], ΞΞ ἴηι, 19 0; 

ΘρτΒΡ] ΘΠ 4010 8] πιᾶχ. Γ, ἰογηϊῦο 4811 ΤΆΡ6118 ΤΥ, π ἀοαποίδηηο: 

ΣΡ. τῷ 
ῬΞΕ τς ΞΞ ΘΟΙ 

ὍΔ]. οαννα 4610 ΡΓΘβδίοηὶ τοὶ αύϊνα 8]1᾿ ἱροίοϑὶ 15 (Τὰν. Υ]) οἱ ἀθάποο: 

ἬΠ ΞΕ ΠΌΤ ΟΌΣΕΣ 

θα Θριδρ] θη 010 8110 δύθϑϑο τηδχ. ΜΠ, 5ὶ τίοανδ: 

ἘΞ ὩἘ τ ΤΟΝ Ἠτε σα τεῦ 866; 

Τϑϑίϑηο οοϑὶ ἀθύθγηϊηϑύδ 18 50] 4161160 [Ὁ}Ζ0 Π6] ἀϊβθρῃο 4911 Τὰν. ΥἹ, 51 ὕτονθ 

ΘΠΘΟΤ ΡΘ1 } ἷο δύθϑθβο ψϑ]οῦθ. 

Ῥον Τ᾽ ἡροίοδὶ 35, ονϊἀθηίθιηθηΐθ 1] 2 ΓΒ ΘΓ 06. ἀορρίο. 

ϑεβικ Π. Τομ. [1]. αἱ 



᾿ 

ΒΡΕΝΥ 

2. 

ΒΡ ὌΝ Ἢ 

ΨΎΨΟΝ 

᾿ 
Ϊ 
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41. --- Ουορθῦϊ τἰβα θαῦ! πυτηθγῖοὶ οοπθγιηδπο 16 ργθν ϑίοπὶ ἔδυθο Ῥαβθδηάοοὶ 5011 
ογτηδ 461160 Πἴπ66 ἀ᾿ Ἰπῆπιθησε, 6 ῬΓΘοϊβϑιηθηΐθ δἰ ρὸ οοποίμἀθγθ οἢ6 1᾽ ̓ ρούθϑδὶ ἀϊ ὑπ 

ΒΟΡΓΘΟΟΔΤΙΘΟ ὉΠΙ ΟΡ θιηθηΐθ σΙραῦ ο βὰ πηθΖΖα δΙοθῦθ, Τηθηΐγ6 ρα Θ5801}6 ϑοοθύθαα, 

ΘΟΙῚΘ ΘΟΠΑΙΖΙΟΠ6 αἱ ΟΔΙ100 ΡΪὴ Βίδνουθνο!θ, ρῸὺ 16 βϑζίοῃὶ ἃ Ἰπηροβϑύδ 6 Ρ61} 16 γϑηΐὶ 46]- 

1 ὍΓΟΟ, ριγοϊὸ ρογὸ 86. η6 ὁβασογὶ ἰ᾽ ἡνιἐοηϑἰἑὰ ποῖ, γωρρογίο οἴγοα (οὶ, 15 50 τἰβρϑύθο αἱ 

ΟΒΓΊΘΒΙ πη] ογπη] δἀούναθ! Π6] Ὁ] 0010 ἀθὶ ρομῦὶ ἃ ὑγαναῦίθ, ἀϊνίθηθ δββοϊαϊαμπιθηΐθ ἰηϑαΐ- 

βοϊθηῦθ ρθ61 ἰὰ ΒΘ Ζίοπμθ ἴῃ οἰΐανθ, ΡῈ ἴδ α18]6 ἴηγθ06. ΘΟΉ 166. τη05}10 1᾿Ἰρούθδὶ 46] 

ΒΟΡΓΘΟΟΔΡΙΟΟ ΟΟΙηρ]θο, ὁβασογαηάοηο Τ᾽ ἰνξογηδζὰ γιο[, γαρρονγίο οἴγοα ἀοῖ 6Ὁ 5).; οννϑῖο, 1] 

6Π|6 ἴα 10 βῦθββϑο, 51 ρα δποονδ τηϑηὔθηθυθ 1 Ἰροῦθδὶ 461] βορυϑοοδῖθο 88 τηϑζΖὰ ἀγοδῦδ, 

Ῥαυροπὸὃ 56. Π6 τϑάδορρὶ 1᾿1πὐθπϑι δ, τἰβρϑύνο 8118 ριϑοθάθηΐθ, οἱοὸ 8ὲ ηνοϊξιριο]νὶ Τ᾿ ἐμιέοη.- 
βιὰ, οογγϑροηαθηίθ αὐ τι ροηίθ α ἐγαναΐθ, 967 1 οοο Ποϊομέο 2 (1 -Ε- 0,60) τε 8,20. 

ΒΘΌΌΘΠ6 ἃ απθϑῦθ ΘΟποΙ αβϊοηἱ ΠΟΙ δὶ ροϑθδ ἀδγ6 οαγαύῦοῦο αἱ βσϑπογαὰ, ὑαθύαν δ 

9556, ΒρΡΘοΙἰτηθηὐθ απ8η 60 1] ῬΡ680. ῬγΟΡΓΙΟ 4911, ΘΟΒ γα Ζίοη6 βἰδ πιοὶύο τ]ϑνϑηΐθ τἰβρϑύνο 

8] οδΡΊ00. δοοϊἀθηθα]θ, ῬΟΘΒΟΠΟῸ ΤΌΤ ΠΪ6. ἀπ 8] 06 116 οὐ ϑυῖο. 

Τταύίδπᾶοβὶ ἴπνθοθ αἱ οοβύγιιχίοπί ἰθορθιθ ϑαγὰ ρυιάθηύθ ἔδυ 1ὸ βὑπαϊο Γἰρουοβο 

46116 501]θοἰ δαί οἱ πηϑββίτηθ ργοάουξο 48] Βορυϑ δ 00, Ρ61' τη6 220 46]16 Ἰπθ6 ἃ Ἰπἤπθηζα, 

Ὁ αἀὐυϑηΐο 1670 αὐ] Ζχϑη 0 Π6] πιοᾶο ποῖο ἴὰ σμγρα α᾽ ἵηίθγ 80 ίοη}6 6 16 ἴΐγι66 ἐγυνϊζιρρο 

8110 500ρὸ αἰ ἀθύθγπηῖπανο 16 ΘΟμαΙΖίοπὶ Ροἱὰ Βα σΟΡΟνΟΙ Αἱ Βοργϑοοδυῖοο ρθ1 16 γϑγὶθ 

ΒΘΖΙΟΏΪ Ο᾽.6. γΟΡΊ]ΟΠ51 ΡΘΗ 616 ἰὴ ΘΒΒΠΊΘ. 

48. Τήμηϑα ἃ’ ᾿ἸπἤπθηζΖα, 4611 Δ βθαιηθηΐο 61 νϑυϊοθ ἀ611 ἀγοδΐδ. - 
18 (92) πὸ 21, οββθυνϑηᾶο οἢ6 ρθι' 1ὰ βθζίοῃϑθ ἰπ ομίανθ ἱ 8 αν τες 0, 6. 686 1 ρϑϑὶ 

Θἰαβύϊοι τ0 ΤὈΤΌΠΟ οδ] οὐ τἰθθηθηᾶο 1 τες 1, ἐουπῖθοθ Π6] ποβύτο οᾶβο: 

ΔΗ͂Σ, ᾿ Σιυαῆ, 

Π6118. 4819 1. βοιπημηδίουϊα 5 Ἰηὐθηαθ οϑῦθθα ἃ πιθΖζ᾽ 8 ΓΟΟ. 

51 ὀοπδίαθγὸ 1] οδγῖθ0 σοποθηύγαῦο ἀΠΙ ΑΥΪΟ τη 0016 Π6110 Βθριθη ἄϊνθυθθ ροβὶ- 

ΖΙΟΠΙ 511] ΒΘΙΠΉΪΘΙῸΟ ἀΘΘ ΤῸ: 

4) 5.118. τη ΖΖο 8, 

δὴ) ἃ τη. 6,12 48118 τηϑζζουίθ 

Ὅς ἘΠ) 0 ᾿ 

Ὄε ν ΤΤ » 
ὌΠ ΦΟΝΑῚ Ὰ 

ῬῸΡ 16 αὐ811 ροβίχίομὶ ὑγονανδπϑὶ βἰὰ ὑτϑοοίαίθ Π6116 Τὰν. ΠΠ 16 τἱβρούθινο Π{πθ6 46119 
ΡΘΕ ΖΙΟΩΪ 4161] ᾿τπηροβύδ 5] ηἰβύγϑ. 

Πϊδρϑῦθο 8 8586 ψ θᾶ 4119 βυδάοίνθ ΠΠπ66 αἱ υἰθαυαροπο Ὧ8] ἀΐβθρπο 16 ὦ ὁ 16 ἢ 
ῬΘΡ ἷ ΠΟΥ͂Θ ὑγΌΠΟΠΪ Δ8 ἴῃ οαἱ ὃ Βοοιῃροβύο 1] βοπηϊαιοο, οββουναπᾶο ὁΠ6 16 ἢ γΆΠΠῸ 
σα]αύαῦθ 51110 γϑρ 0811 4661} ϑιηθ!ρ 011} 4611 8856 ψ. 51 ρούδ οοβὶ οοιηρίατθ 18. βοριθηῦθ 
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ΠΑΒΕΙΤΑ Υ. 

Ξ ῳ δ) ῳ) ἃ) 9) 

δ [δ ΝΠ κι ρ πο ἢ κΕ  ΚΡᾺ 
τὶ ταὶ ον ΤΣ τὰ ΘΕ ΙΙ Δ ΘΝ ἀρλ Ἐ ΌΛΕΙ τα π᾿ ἰκέαι, ὍΚΙΕ ἈΠΕ ΠΝ ΠΤ 

ΤΕ ΤᾺ 158,8 } 1,34 -21,2 | --Ο,35.-- Ὁὅ,5 --1,18 τ 1 7 9015 9 51 -- 23,9] -- 1,61 - 28,4 Ὁ 

2 9,982 4.60 45,9 Ἴ -Ε 0,59 Ἔ17,9 ] --οΟὈ,98 |-- 42,7 ---1,51 ΞΡ 009.89.,.. 1.70 τ 82,2 -- 1,82 -Ξ 88, Ἵ 

ἐΣ 9,1458 7,68 69,8  -- Ο,88 ΤΞΡ 26,5 | -- 1,29 |--- 90,0 --- 1,62 Ξ δ. παῖ 2 τ Ἰαθ  ἘΞΞ1,80 - 125,6 " ] 

4. 8δ,0ῦδβθ. 10,60 85,41 ---ὐθ,88 πα ο 5 |.-- Π80 1. ΤΡ .90}. 1.48: ἜΣ θ "71: 48. ΊΒΟ 1,48 ὡἱ 126,4 3 

ὅ θ6,9782) 18,48 91. 1} τ ῦ 8 --96,9] -- 1,19. --- 108,4 | --- 1.05 --- 98,8] --- 0,90 - 84,7 ---Ο,Βἧ --- 81,9 Ἶ ] 

δ᾽ 1 πη θέ 16,21 98,8. | ---0,90 ἐ 84,0 | ---Ο,60 ᾿.--- ὅ6,0| -- Ο,29 -- 271 -- Ο,09 -- 8,4 0 0 ἕ 

Υ, 4,6265] 18,80 87,0 | ---Ο,42 | --- 86, ΕΌ,20 1 17,417] - 0,708} - 668,5 - 1,08 -Ἔ 91,8 -ὄΙ,20 .-Ἐ 104,4 : 

8 9,6839., 21,241 718,2 ] -Ε0,34 - 26,6] -Ἦὄ 1,3ὅ ἔπ 106,6 -- 2,05 -Ἐ 160,8 | -Ἡ 2,58 | Ἐ 197,8} -τ 2,6ὅ | Ἔ 207,2 Ξ 

9 2,8967 ) 28,49 68,0 | -ΓΒ 1,44 Ἔ 97,9 | - 2,1ὅ Ἢ 187,0 - 8,64 -Ἡ 247,5 -Ἡ 4,21 -Ε 280,8} -Ἡ 4,38 το 

ΣΟΙ ΚΕ -- 104,9 ἘΠ ΜΙ ο τ 126,3 τς 18. ὁ 

γϑιουϊ αἱ ΗΠ φονεθροπάθηι 8116 ᾿ῃ-. 
ἸΞεσοι: : 1.100 0,947 0,587 0,225 0,02 

ὅ ροβίχίοῃϊ 416] οϑυῖοο 

188 



᾿ 
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51 πὰ ααϊπά!, Π611 Ἰροῦθϑί αἱ τι οδτῖοο ἀπ αῖο τες ὁ, 1, 6 ρθι' 16 516 οἶπαιθ Ροβὶ- 
ΖΙΟΠΙ ἀἶνγθιθθ: 

1.100 186,5 α) ΔύΞε ἃς ἀξ σα. ὅπ: 0,0068 

᾿ Δύξ: --ὐῦοῦ οὰ9. μα, 0,0040 
᾿ ἌΡ ΞΞΣΣ: ἐν Το Ξ -᾿ σαι. 0,0004 

ᾧ Δῇξε- ΟΣ ἘΣ ΞΞ - οἵη. 0,0011 

᾿ ΔΙΞΞΕ ΦΣ 10 Ξε - οι. 0,0002. 

49. --- Οὐπι9 ΘΟΠ1Ὸ110 νθηπμθ ΘΔ] οοΙαίο 11] ΔΙ ρϑν 1Ἰρούθαὶ α) ἃποῖθ 901] αἰύτο 
τηθίοο ἱπάϊοαίο 81] πὸ 21, αὐ] σσαηάο οἱοὸ ἱ ρο]σοηὶ διπὶοο]αιὶ 4611 Ταν. ΤΠ], οα δρρὶ!- 
ο8η6ο ἰδ: 

1 
ἌΥΓΞΞΞ Ἴ [-- 1ξηΐ ἕπτ Τηΐ}ς ΞΕ Τηρε ο, τ: Ἢ Ἴ1.}5) ΣΊο ΕΕ Ἠφεῆ:,λ2}} 

6118. 4816: 

ΧΞΞ ΠΡΟ 

λεξξ. , 800 

Σὺ τες 0,000 128 1066 (ἀϑθυιηθηᾶο 1] οἴη. οοπιθ αηἰζὰ ΠΠ68}6) 

ἘΞ ΘΕ  ο Σ ᾿ το απ  ουέυσσ ΞΞ θυθ0000820ὅ ᾿ 

16 Ξξε 860 ἵγεμα 
πο] 6: 

ἢν ΞΞ ὅτ. δ17,8 

ἤξξξ ἢ 750 
Ὦζ, ΞΞ 5 1650 5 

αὐἰϊπα!: 

(99) Δήξε τίς [-- ἐπ τ ΠΣ Ε 1η0, 517,8 -Ἑ ἢις 760 χζ 1010)0,0001281066-} 

Έ ἡ», 1650 Χ 800 Χί 0,)ΟΟ0085001. 

ῬΩΡ 1] οαγῖθο 8] νουίϊοθ οἱ 8. ἰποϊέγο: 

ξξ, ἡΐ ΞΞ ἢ, ΞΞ 760, ἤος ΞΞ ἥρ, ΞΞ 517,8, ἢις ΞΞ 0,50, ως 5ξ: ΤῊΣ 

ΘΟ 1 αὐ8}} γϑ]ουὶ [αὶ (89) ογηΐβοθ 

Δῇ-Ξ --- Ο,(0068 “5, 

50. --- θη ἰ νϑουὶ ἀἱ Δ. βοργᾷ οδ]οοϊαξὶ νϑπηθ ἀϊβορπαῦδ, π6116. Τὰν. ΤΥ͂ 18 τί- 
οἰιἰοϑύδ, Ππθὰ ἀπ αθηζα; ἴῃ Ῥδ56 8118 α18]6. 5ἱ ἀθύθυπηϊηδ, ὁο0116 Δρρ]οδσίοπο, 1] οοᾶϊ- 
τηθηΐο 49] γουθϊοθ 46118 νο]ύα ργοδοίνο 48] ἔρμο 46116 ἄπο Ἰοοοπιοξῖνψο δρθϑδποῖαθθ αἱ 
ἔγοπῦύθ, βἰθαδθο ἴῃ Ῥοβίζίομθ βἰτητηθίσίοδ, τἱβρθύθο 8118 πηθζζοιία. ΝῸ1]᾿ Ἰρούθϑὶ, 8] βο]1ο, 
6110 1᾿8η6110 αἱ νοϊδα ῬΓθ50 ἴῃ ϑβϑτηθ βορρουθ ἵμι. 4681 οδγίοο ἰοία]θ, (816 οϑάϊπηθπίο τὶ- 
Βυ] τα ΑἹ τηπὶ. 1,4. 
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ἜΝ Ὁ δ Ἀν, ὁ ΑΝ ἐρ τ τνς 

58 κ ΤΣ ΣΤ  τΠΠΠΝ ΠΤ 

θὸρνσν τὸ ΣΈ σε γντ τ ον ον δ; ποτα 

δυαεντον τοῖν ὐγ γι τϑνεσν ἀν τ δῇ 

ἜΣΕΙ ΣΕ ΟῚ μα ἐγ ἐν 

ἘΠΕ ΔΈΝ τς "----τ-τγὲ 

1 πιοουσκλολλα, 
γΠ 
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ζἴκεαια, ἀν Θατει (λμίοναδεξς ἔς ἐν  ΨΌΝ εν ΤΑΙ͂Ν 

ἡ 
9 ΤΆ ᾿Ἶ ἐξ ἥ - 

Ὅτ Ἑ 
" “ ᾿ κορύκνονννν: 

ἘΞ ΞΞΞΕ Ι ὕδλοννο δα, θφυτο 
ΤΗΣ αν! δἴνμανς κ τς, δέσιρέ ηραν νη ρενν Ὁ ἢ ᾿Ξ ΠΕ ΤΡ Ν ΤΕ ΠῚ ἸἩΤΥΤΛΥΝ ΤΥ ΠΥΥΥΘΤΣ 

-““-......ὄ...--.......ὕ.................ὕ...---...........0.κΚζ..-τ ἀὦστὐνσο ον --- ἌΣ Ξ γϑρ, - φ» ψὴ “Σ ) γρί 

εἰ 
ΓΥ ῃ 

Τονῖμο - {Π} δ] αΒδο [8 

να. δ λιλβφννοννχος δεῖ, “ννωνννολαχο 

| | Ἐπ Ι ΡΡΡΕΣ νος τ τ τας Ν Ὁ ΣΣΣΣΞ ΞΕ ἘΣ ον ον σονον ! 
τς-- .--- ῃ ὔ,1τ' κρότου ἽΝ 

Μ Ἂν, 
Ἅ7 8. - κὸν ζω, δωχνοννν- ὙΠ ΠΣ ἀν αν ονον ἢ νας δὲ φουκου χ ΤΕ 

ἡ πὲ πὼς 
ἢ 9 4 2 ὅ Α δ [] "ἢ 8 9 10 τς} ΚΕΡῚ 15 ΤΑ 1δ 76 τῷ 75 19 τ 
Ἡιαιπηί- τ τ Ἐπ τς Ἐπτ.- τς Ἑ --Ὁ---Ξ3 ες Εν Ὁ τ τ τ [3] 

ο σ. 

ἤ Ἴ Σ ρ' ἀξ 5 Ὁ 12. 12 Ἶ Γ [ 
Ἴ ἢ Ἴ Γ ΐ 

ΕΣ 4,50 Ὁ ἀ θεν 9,60 1,40 1,20] 1,50 Ἐπ δΟΣ ἜΡς, Με ἢ 
Ω Ἄ ΟἹ 

᾿ δ Ὶ Ν ῪΥῪ Ν Ὺ δ 4 

“Ὅκοννο λλλρο ζεουννεολον ὃλ, ὄλνα Κοεονννοχινο, σιο, ἐς ουννολευχα, δν ζκοννίς 
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τι αὐ α, αοῦ ΠΡ ἘΠ" ἀμοῖζο, - ΔΤ Ἔ εὐ: ΠΡ ΑΝῈ ΦΈΣΙ : ἐπυ 

(νινα, ἀοὐᾷς Ῥτοσοϊσπὶ, ἡρθν τ ῬΟΣ ζϊο5ο 
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ΞΤΌΤΙ,1, Α. 

ΙΝΤΕΘΒΑΖΙΟΝΕ ΕΠ ΒΟΙΑΖΙΟΝΙ 

ΑΙ 

ΠΙΕΕΈΒΕΝΖΙΑΙΙ ΤΟΤΑΙῚ ΘΕ, ΒΈΟΟΝΌΟ ΟΠΌΙΝΕ 

ΜΈΜΟΒΙΑ 

ἀ6] ϑοοῖο 

ΘἸΔΟΙΝΤῸ ΜΟΒΕΒΑ 

ρργουαία ηοἰ  αἀπηαησα ἀοὶ 80. Νουογιδνο 1902. 

1,6 ϑαυδαίομὶ αἱ ἀἰ θυθηζία!! ὑούα!] ἀϊ οὐ ἀπ ϑιαρθυῖοῦθ 8] ῬΥΪΊΟ ἕαγομπο τϑοθηΐθ- 

τηθηΐθ βὐπάϊαίο ἀ8] ργοΐ. Ἐ.. Ράβοαι,, {1 ιαῖθ ρα ]1οὺ 611 ἱπιρογίδηθ! τἰβα! θαι! ἀ9119 

ΒΘ ΤἰοθΡομ6 ἴῃ γαρίθ τηϑιηουίθ, ἔτ 16. 48}1 υἱοονάθυὸ α116118. ἀνθαῦθ Ρ61 Φϊ6010: Ζηέγο- 

ἀιιοίοηο αἴϊα ἐοογία ἱἐρηυαγίαμέϊοα ἀοῖϊο ὀφιαϑϊογυὶ αὶ ἐὴρο φοπεγαῖο αἱ αἰ ογογοϊαϊὲ ἐοίαϊὶ αἱ 

ϑθοοηα ογαϊζηο (“ Δππα]} ἀϊ πιϑϑοπιδύϊοα,,, βϑγθ ΠῚ, Τ. ὙΠ, ρδρ. 1.6 568..), ον6 1] 1ϑὐ- 

ἴογθ ὑγονογὰ οἰδαὺθ ὑαύίθ 16 ρυθοθάθπιί ρα] αι σίοπὶ 46] Ῥαβθα! 80}10 βύθββο ἃγβος- 

ταθηΐο (ἢ). 

ΤΙ ρτοῖ. Ῥαβοαὶ πᾶ δὐπάϊαθθ 16 ϑαπδσίοηΐ αἱ αἰ θυθηΖί}} ὑοῦα!] οονερίοἰαγηθγίθ ἐρηέο- 

φγαδιϊδ, οπϑὶα 486110 Θαπδσίοηϊ οαἱϊ 5ἱ βοδάϊβέαι ππα!]απᾶο ἱ αἰ ἤθυθηΖία σοιμρ οὐ αἱ 

ὈραΆ] ογάϊπθ ἀϊ ἑαησίομ! 46116 νδυῖθ]1; δαῤῥανία, ΘΡῚ πὰ πούαθο ϑβρ οἰ αιηθηΐθ ΟΠ 

ἀπ᾿ ΘαυϑΖίοηθ δἱ αἰ θυ θη Ζί 11 ὑούδ! ἃ ογάϊμθ. Βαρθιῖο τ ραὺ Θ55616. ᾿ποοπηρ]ϑὑδιηθηΐθ ὁ 

ΡΖ ΑἸ σιϑηΐθ ἱπίθρυα 19, οἷο ραὸ ἀννϑπῖθο 66 Θβϑ8, 5'8 ἱπύθρυ θ}18 601 ἀΠ8 ΓΘΙΔΖΙΟΠΘ 

18. ᾳι8]8 Θοηΐθηρθ ΠΠ ΤῊΪΠΟΙ ὨΠΠΠΘΙῸ αἱ οοβύθητ! Δ Ι γασῖθ 41 6116. Οἢ.6 ΘοΠ ΘΡΡΘΌΌΘ 

Ὧ6] οᾶ80 416118, ἱπύθρυδθ} 1 σοιηρ]οίδ. 

Ῥϑν ἀἰβύϊπριιονθ ἱ νανὶ οαϑὶ ἴο τϑραῦο ὁρρουύιπο πύον ἅπᾶ ππονϑ ΠΟΙΊΘΠΟΪδ- 

ὕανα. ΠΙρθηιο ὁΠ 6 ἀπ᾿ Θαπδζίοηθ αἱ αἰ θυ θηΖί 811 ῥοῦ} 4611 ον ἀ]η6 γὴῖο ἃ 1Π|πη] αὐ θπηθηΐθ 

ἰπύθρνα 116 ααδηά᾽ ο5θὰ ὃ βοδαϊδέαυία, ἀδ ἀπ᾿ πηΐοϑ ΓΘ] ίομθ ἔνα 16 νϑνῖ8 ὉΠ} ὁοηίθηθηΐθ 

αἴγιομο πα οοοίαπίο αγδιέγαγία, οἷο ρᾳὺ θ58θ06. βοάαϊβξα ία ἀθύθυπηϊπαπᾶο πηϑ 4611 

γΘΥ ΘΠ ἱπ ἑαησίοπθ 46116 σἰπιδηθηθ ἴῃ ραΐθα ὁ86 ἃ γ8ΙΟΓῚ Δι ὉΠ ΟΡΔΓΊ 1Π]ΖΙ Δ]τηθηῦθ 8586- 

Βα Εὶ ἃ ααθδῦθ θοῦ ἰβροπᾶδ ἀπ γ8]0}6. ΔΙ Ι ΡΆΡΙο 6118. ῬΥΪπηδ. 

(ὦ ϑοθαυ βϑιππδιαθηὺθ ὃ ἀῤραῦϑθῶ ποὶ " Βοπᾷ, ἀ6]} Ἰϑυϊναῦο Ἰοταῦ. . (ἀἀαπδηρα ἀ6] 8 Ἰαρ]1ο 1902), 

Ὅηδ, Ῥύθσθνοῖθ πούα 46] οὐδ. Γπιϊρὶ Βιυνιθάτατα: 5] ὀφιαφίογυὶ αἱ αἸ 7767 “ρρδἢ ἐοξαϊὶ ἀ᾽ ογαΐνιο φιαϊινιφιο. 



994 ΘΟἸΙΑΟΙΝΤΟ ΜΟΒΕΒΑ 2 

ὕπ᾽ ρᾳυϑΖίοπο {ΠΠ|Ππ||δαὐδθηηθηῦθ ἱπίθρυα 1190 461] ογαϊπθ γδο αἱ ἀϊτὰ ῬοΪ οομηρ!οίδ- 
τηθπύθ ἱπύθρν 0118 86 οἰ 16 8] νϑ]ογθ ἰηἰχία]θ 46118, νδυΐδ 0116 ἀϊροπάθηΐθ βοπὸ δι ἐγατὶ 
1 ψϑιουΐ ἰπῖΖί8}} 49116 586 ἀθυϊναῦθ ρδυ 2181 ἤπο 81] ογάϊπθ (γ --- 1).ιο ; βαγὰ ἴπνθοθ ἱποοπι- 
ΡῬἰθὐδιηθηΐθ Ἰηὐθρτα 0116 50. 5010 Δι ἰὑταγὶ βοϊύϑηο ἱ νϑ]ουὶ ἰηϊ σία} 461160 ἀονίναίο Ρᾶγ- 
Ζ18}1 ἤπο 81] ογἀϊπ6 8:9. ϑββϑθῃηᾶο 5 « γ---ἴ. 

Φαθδῦδ, ΠοΟΙΠΘΠΟΙ δία 8, δὶ ϑδύθπαθ ονυνίϑπηθηῦθ 8 Π0}}6 δὶ βἰδύθῃι ἱπύθρυϑ 1 αἱ θαυδ- 
Ζίομὶ δἱ αἰ θυθη χα} ἐούϑ]]. 

ΝΘ] ὁᾶ80 46110 ΘαιδΖίοπί αἱ αἰ θυ θη ζίδ}} ὑούα!! 46] ρυΐπιο οὐϊπθ ποὴ ο᾽ὃ δίοιηϑ 
ἀἰδβυϊηχίοπθ ἔνα 18, ἱπύθρνδ "Πὰς {ΠῚ τ αύδ 6 18. οοπηρΙθίϑ. 

ἴῃ ααθβύδ, πη ΠΟΙ 8, ΤηΪ ΟΟΟΡο 491]18, ἰηὐθρτδζίοπθ 461180 Θαιδχίομὶ αἱ ΔΙ Πδ θη ζί 81] 
θοῦ} 46] βθοοπμᾶο ογαΐπθ 6 ἀϊπηοδῦγο 66, ὑδηΐο Π6] οᾶβο 6118, ἱπύθρυβ δὰ ΠΠΙπϊ  αΐα, 
ΒΘΙΏΡ]109 αὐϑηΐο ἴῃ 4116110 46118, Θοπιρ!ούδ, ἴα ἑμέογγαξίοηθ δὲ ριιὸ οἰξο᾽ι6 76 ἡηϊογγαηαο 
μ᾽ ογἀϊηαγία θημαϑίοηθ αἰ ογθηϑίαϊο ἀοὶ ργίριο ογαϊηο. 

ὃ 1. -- τπ᾽ραᾳυδΖίοπο ἃἱ αἰ βουθηΖία}} ὑοῦϑ! 46] βϑοοπᾶο ογάϊπθ: 

“ τ κι 
ὕΞε ) Χά»,-Ἡ Ἄς ἀκ; δὲ Ἐξεῦ.; (6) ἐπ ο τς 

ΟΥ̓́Θ 

Χὶ Ἔα Χι, 

ὃ {ΠΠπ|| αὐ αιπηθηύθ ἱπύθρυθ 118 αυδπᾶο 1᾿ Θβργοβϑίοπθ ἀἰβυθηχία!θ Ῥαὸ ΡΟΥΒῚ βούϊο 18 
ζοντηᾶ : 

ἈΠ 
{Ξε λα3  -Ἐ αὐ Ὗ πιάα,, () »» 

Π0]1ἃ αἀ0816 λ, ΚΓ, “μι, ....») μᾳ Β0ΠῸ {πη Ζίοηὶ 46116. α;, 25, ...» ἅ),. 
Ἐν ἀθηὐθηηθηΐθ 8]Π]Ογα, 1᾿Ἰπύθοτα]θ 46118 (1) ὃ: 

ἔἤξξα, (3) 

ΟΥ̓́Θ ὦ ἀθβίρῃδ ᾧπ8. οοβύαπίθ δ ἰὑγανίδ. 

ΒιΘοΙργοοδηιθηΐθ 856 18 (1) διημηθύνθ 1᾿1Ἰηΐθρτα]8 (8) [ὰ {7 ὃ πρϑοθββαῦιιθπίθ 46118 
ἔονιηδ (2). Τηΐαυθ! ἀα (3) βοραθ: 

ὥῇετεθ; ἀ-εο, 

9. 506100 ἀπ Θοηνθηίθηθθ το] ἰρ]]οαύογο ἃ δἱ ρυὸ δι ἴῃ ρυίΐβδ, ὁΠ6 {7---λαϑῇ πο οοη- 
ὕθηρϑ 11 ἀἰθρθησία]6 βϑοοπᾶο ἀΐ ἀα6}18. νυ }10 ὁπ6 ἴῃ ἴοτσϑ 46118 (8) 5] ραὸ τίριδν- 
ἀδγΘ Θ0116 ἀϊρϑοπάθηξθ; ἴῃ βϑρυΐίο δὶ ρόβϑομο ἀθύθυ πη ΠΆΓΘ ἢ τ] ΟΡ] ΘΔ ΠΟΣῚ 1ι|, γ(2.),...5 δέῃ 
ἴῃ βυΐδα 616 

Ὁ] --- 69} -- ἀρ δὴ αἱ άω, 



ΕῚ ΒΌΙΙ,Α ἹΝΤΕΘΒΑΖΙΟΝῈ ΘΈΠΠΒ ἙΘΌΑΖΙΟΝῚ ΑΙ ὈΙΡΡΕΕΒΕΝΖΊΑΙΙ ΤΟΤΑΙΙ, ἘΟΟ.Ψ 985 

0 οοηΐθηρδ ΡΪὰ Π ἀἰβονθησία!θ 4611 απσίἀοίίαι γανίδθ 6. Μὰ 1ὰ ΘΒΡΥΘΒΒΙΟΠΘ ΘΟΒὶ οὐὐθ- 

παΐα ἀθν᾽ θββθῦθ ππ|118, πηϑηῦνο ὑτα 1 αἰ θη ΣΙ} ἃ6119 γϑρῖϑ 01} ἱπαϊρθπά θη! ποι ραὸ 
Ῥᾶββδτθ ΔΙσα πη ΤΟ] Ζίοπθ: ἀσπαᾳ8, οβϑορναῦο 6Π 6 1] σ8]ουῈ ἀβϑαπίο 8118, συ 8} }16 ἀϊρθη- 
ἀθηΐθ ἴῃ Θουτἰβροπᾶάθηζε, ἃ νϑ]οῦὶ απδίαπαμθ 468116 ἱπᾶϊρθημάθηθ ὃ ἴἰπ ἴογζα 6118 (8) 

ἈΡΡΙΡΆΣΙΟ, ΘΟΠΟΙ αἀἸϑηο οἢ6. [816 Θβρυθβϑίοπθ ἄθυθ ΘΠΠΌ]Π]ΔΓΒΙ ρ6" ᾿ἰφθηθ δὰ ΘΟΠΙΌΓΠΊ6- 
τηθηὔθ 8] ποβῦγο ϑββϑυίο. 

ὃ 2. --- Ττονίϑηηο 16 Ομ ΖΙοΠὶ πθοθββαγὶθ 6 Βα Ποϊθηθ Αἰ πο 1᾽ ΘΒΡΓΘββίοηθ 

αἰ θγθηζία!θ 17 ἰδ τἀπὶ 116. 81 ἐΐρο (2). Δισίξαϊξο ἰἀοηῤβοαπᾶο ἱ οορίβοϊοπθ ἀθὶ 
αἸθυθηία}} βθοοπαὶ 461190 γϑυ 8} }]1, 5ἱ οοποῖπᾶθ: 

ΣΕ ΞΡ. ῳ 

ΣΝ Χι ἄμ, τες χά. 
ἵΞ} 

Οϑϑῖθ: 

Ἰλαπαὰθ 1᾿ ΘΒριθββίομθ αἰ βθυθηζία]θ 461 ρυΐπιο ογαϊπο Σ Δ, ἄχ, ἅἄθνθ διηπηθύξθυθ ἀἢ 
ἱ 

ἔαϑύονο ἰπύθρνδηΐθ, ρθι" 1] ὁῃ6 ὃ πϑοθββδῦίο 6 βαβύδ 616 βίϑπο βοἀαϊβία ψθ 16 πούθ θοῃ- 
αἸζοηὶ : 

ΧΟ - Χιῦ -- Χι() - Ὸ 6) 
(ἰ, 7, ἔ ΞΞΞ 1, 3, ..., η), 

ΟΥ̓́Θ 1] 510 010 (7) ἱπάϊοι : 

Ὁ}  πρύτοσ Ὁ ὉΣΕ 
δα; ὃσὶ 

51 ποῦϊ ὁη6 5ἱ δὼ ἰάθη ϊοδηηθηΐθ: 

᾿Ξ «δ᾿ Χίάα, Ε δ᾽ ΝΣ [Ἐπ Ξ ἐπ ἄχ, άα;, 
᾿ ῃ τὶ 

Βσοὸ, ἔδοθηάο τι8ὸ 4611. πούαίοπθ 461] Ραβοδὶ 

βδγὰ: 

7 τε ἀ δὴ Χι ἀα, -- δὴ Σ᾽ ((λ)άωάα, ᾳ) 

ΝΘΠ1ἃ ἱρούθϑι 4918 ᾿πὐθρυϑὈ 1 1ὰ ΠΠ|πηϊθαύα, δἰ μδ: 

Γ Σ; Χ, ἄμ, τα χ3}. -Ἐ ἀλ.α, 

Θ Ῥϑγὸ ροϑίο: 
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ἀονγὰ ρϑὺ ἴὰ (2) θ55616: 

ῥα δὲ ((2)) ἄα; ἄα; ΞΞΞ ὯΣ 
ΞΘΒΕ δὰ ΝΣ ̓; ἐς ἄσ,ἄα

;. 

τ τα - -ς 

Θαθαία, ἸΔοηυϊὰ 51 βρθΖζδι Π6110 παι 1 ΓΕ ΠΥ ΟΣ ΩΣ 

, ὃ (δ) .ΞΞ οτοῦ ᾿ 
(7 ΞΞῚ, ἃ, » 3) 

ππετίῶη δῶρο ἐλϑε ιαδσ ἢ ᾿ 
(Ὁ) -Ἐ (Ὁ) -- οἱ ἐξ Ἐλ Σ 

Ετα αὐθϑίθ ϑαπδΖίοηϊ ὃ [8 0116 Θ᾽ πηϊπατθ 16. οι: ἰαϑαδδὶ 51 πιο] ΡΠ 1081 1᾿ αἸθπια ῬΘΓ 

ΞΕ τα ΡΘΕ τππὸ ἰθηθπᾶο ργοθθηῦθ [8 ρυΐτηδ 81 δδ τπηπιθαϊαὐθιπθηῦθ: 
Ἢ " 

τ((ὴ) Εἰ ὁ. ἐδ τ ὦ) (ἢ τ [Γ}, δαῦ 

Ιὰ αὐ81]6 ρθ1 8 (4) ἀϊνίθηθ: 

[((}}) -Ε (Ο)}} ΧΙΧ, τε (([Ὁ) ΧῈ -Ἐ (()}}) ΔῈ (6) 

Π ΞΟ ΝΣ 

Θαθϑία δαυϑζίομθ 81 ριὸ ΒΟΥ ΘΓ: 

ΧΙΙΧΙΟΊ) --- Χκ())}} -ἰ ΧΙ Χ (δ) --- Χι(72)} ΞΞ 0, 

6 5ἱ πϑηπὸ αἰξγϑυϊαμθθ ϑαυδχίοπὶ αἱ απθϑῦο ὑΐροὸ αὐδηῦθ 50ΠῸ 16. οοτα θ᾽ πϑχίομ! Ὀἰπϑυῖθ 

ἄορ!! ἱπάϊοί, ὁ οἷοὸ “(5 -- 1). 

5.6. 18. (1) ὃ οοπιρ!οἰαπηθηΐθ ἰπύθογα1!}0. 6] βθιδὸ 49] ῥγοῖ. Ῥαβοδὶ αὐθϑῦθ (τας Ὁ 

οοπάϊίοπί 6 16 (5) βοπὸ ὑαϊίθ βοἀάϊβἔαυιθ. 

Ταΐα θεῖ 1 ρτοῦ, Ῥαβοαὶ π8. ἀϊπιοϑύγαῦο (Οἶν, Μθπι. οἷδ., ρϑρ. ὅ) οἴθ ρϑὸὺ 18. οοιῃ- 

Ῥίϑῦα ἱπίθρυδθ ὰ 46116, (1), οἱττθ 16 (6), ἀθῦβθοπο οβϑϑοτο βοδάϊβίαυεθ 19 ΘΟΠαΙΖίΟΠΙ 

Βθραθηῦ : 

χ ((Ὲ -- Χκ(ῇ) τ, 
16. α8}} Ρ6 ἡ ξξε 7 ἀδηῆμο: 

Χι(7}) -- Χ((ᾧ))) ΞΞ . 

Οοπιθ οννιαπιθηΐθ τἰβαϊία ἅα. ααϑηΐο ρυθοθᾶθ, 16 οοπαϊσίομϊ (5) 6 (6) ποι Β010 8050 

ηφοσβ8αγῖο ῬΘῚ ἴδ. {Π|πηϊδαύα ἱπύθου Πὰν, γηα αΉοἾι6 8 οἱοηίϊ. 

8 8. -- ἴῃ ὑπ πιο αὐϑίθοο ἰμβουῦϊῦο η9] 70ο]. ΧΧΥΤΙ (886) ἀοὶ “ Μαὐπθιμαυβοιθ 

Αππδίθα,, δούδο {1 υἰζοῖο: {70Ὅν αἴο Πριογγαίίονν ον νοἰϊδίαηαὐγον 1) η) οὐ θη αΐο, ἃ Ῥνο- 

Ῥοϑίξο ἀϑὶ 5ἰβύθπι {Ππ||0ϑὐαπηθηῦθ ἰηὐθρν 1 αἱ ϑαπδχίοπὶ αἱ Αἰ θυθηΖία}} ὑοῦϑ!}} 46] 
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ῬΥΪΠΟ οὐ αἴηθ, ἴο ὀββοῦνανο 66 1] ποίο ἐθούθιηδ αἱ ΜΙδγ 61", Βθοοπᾶο οἱ 1 ΡΥ ΖΙΟΏΘ 

αἱ ἀπ [816 βἰβύθπιδ δὶ ραὸ τἰάσυτο 811 1η θρταχίομθ αἱ ἀη βἰβύθιηδ αἱ αἱψυθυύξαπξο θαῦδ- 

Ζἴομὶ αἰ ἔθη ζία}} ογάϊπανῖθ, θασίναϊθ ἴῃ αἱ ψίπηδ, Δ ΠΔΠ5ΒῚ αἱ 8οορἤϊογο τοὶ σαηίρο ἀοῖϊο 
ναγίαδιϊὲ ἐμαϊροηαορεΐ ἴα Ἰέριοα αὶ ἱηίοσνλαφίοηο α ραγεγ6 ἀαὶ 5ἰδέορια ἀοὶ ναϊογὶ ἐμϊφίαϊὶ α 

φιοδίε αϑϑοηηαίϊὶ. 

Οαθβύδ, οβϑουγαζίομθ ὃ αὐ] βϑίπηδ ποη βοϊαηῦο Ρ6 1 ἰηθθρτα 6 ἱ δἰβύθηι 46] Ὀ πιο 

ΟΓαἴη6, τηδ ραὸ ΔΡΡΙΙΟα δὶ ἱπητηϑαϊα αηιθηΐο δὶ βίβύθμη ἱπύθρτ  ὉΠ|, ρϑυΖΙαΙ πηθηῦθ ὁ οοπ- 

ῬΙθύαμηθηΐθ, ΑἹ οὐ ἀϊπθ βαρϑιΐίογθ. 

Ομ ἀθυϊϑηο πη Θαπδζίομθ αἱ αἰ ΠουθηΖία]} ὑοῦα!! 46] βϑοοπᾶο ογᾶϊπθ (1), {ΠΠ|π|]- 

ῥαὐδηηθηθο ἰηύθρυ 116. Θαρροθίο Δ΄, ποι ἰἀθπιϊοαπηθηΐο πα110, 5ἱ τὶραθναϊ 18. ἀν, ΘΟΙῚΘ 
γΔΡΙΘΌ116 ἀἰροηάθηΐθ 48116 «1, ὦ; ... Μ 

ρου : αὐ, αϑ), ..., αἱδὸοι 1 νϑ] ον [πη] Ζῖ8}} 4110 γυῖα 01} ἱπαϊρϑπάθηθὶ, δὶ ροηρϑ: 

ρα τ δ, ὦ ᾿ ᾽ 
Ὁ ΞΞῸΣ τ Γι} ἜΡΗ Ε: Πὴ Ὶ 

ὧῳ Ξε δὶ -Ἐ Φο(ύ: ἔγν ξ2» δὲν ξη53) 

θη: τεῦ Ἐ θα λίτν, Εἴ 7 :ξο λῶν δ Ὁ 

ΟΥ̓Θ 1Θ φι Β50Π0 ἔπη Ζίοηὶ ἔνα ἸοτῸ ᾿ηαϊροπάθην ἀϊ ἐ, ξ:, ἕω, ...» ξ,..9., 10 4.18} 51] ΘΠ Π.]]8 00 

ῬΘΡ ἐξξὺ (ἢ. ΔΙΠοΡὰ γἰσεαγάαίο ἴ6 Ἐ, σοηῖο οοδίαρέϊ π61] οϑῖῖρο (6116 να ]8}}}}} Ἰπα]ρθη- 

ἀθῃθ] τοϑύα ἤθβαῦδ ἀπὸ Ἰίπθα αἱ ἰπύθργζίομθ. 

ΒΙοοομΙ6 (8. 2): 7-ΞΞ α ὃ ρᾷγ ὑπ ἰπύθργϑ]θ 461] Θαιιαζίοπο {πη αὐαιπηθηΐθ ᾿ηὔθρτδ- 

ὉΠῸ 46] ρῥγίπηο ογᾶϊπο: 
τὶ 

ΑΧ ἄα, -- Ἂν ὐαδῦ, ΞΞΕ ΩΝ (8) 
ἾΞΙ 

δ ὦ, 5ῖ ἀνγὰ ἰπίθρτδπᾶο 1᾿ Θαιμαχίομθ αἰ θυ θηχία]θ: 

π-εὶ 

- ἄχη , δ Ὁ Ἄ , ΞΞ ἢ 9 χ, τῇ ΕΣ Χιφί τεῦ, 9) 

ΟνΘ 16 φ'; τϑρρυιθδθηΐδηο 16 ἀθυϊναῦθ Ῥδυ 218} τἰβρϑύθο ἃ ὁ 461160 φὶ 6 Π9116 Χ' ἃ] ροβίο 
4616 Χιν ...) ἄμ 51 ἄθνομο ἰηὐθπᾶθι βοβυϊθαϊδθ 16. ἸΟΥῸ ΘΒΡΓΘΘΒΙΟΩΪ Π6110 ἐ 6 ξ ἀδίθ 

ἅ4116 (7). 

Τὰ αὐυϑηΐο βθριθ 16 ἔπῃηχίοπὶ Χί, ..., .Δ., ἢν ....υ Φὲ νϑππὸ. ΘΟποθρΙύθ ῥμηφίοηὶ αϑα- 

ἐϊίολιο γοσοίαγὶ ἀοὶ Ἰοῦοὸ δυρομιθηθ, οἷοὃ ἔαμχίομὶ 8π8} 1{166.8, πα ον τὴ ὁ πὶδθ ἄδρροι- 
δαῦῦο ἴῃ οὶ Δ ΡῚ αἱ νϑ]ου ὁἢ.6. ΟΟΘΟΥ 8. ΘΟΠΒΙ ἀθΡΆΓΘ. 

51 ἀθύθυ παῖ ηὶ 18 5, Θοπη6 ΒΟ] αζίοπθ (1611 ΘαπδΖίοπο αἰ θη 1816 46] ρυίτηο οὐάϊπθ (9), 

ἴῃ ραΐθα ὁΠ6 ἐ-- Ὁ οβϑὰ δϑβαμπηδ, ΠΠ ῬΥΘβουδο 8 ]ΟΘ αἱ, 6. Ροὶ Ῥ61 πιθΖζὸ ἅ61196 (7) 

(Ὦ ὕπμα ὑπαβίουιηδσίομιθ αἱ ααθϑύο ὑΐρο 616 8ἱ ραᾳὸ ναῃύαρρ᾽ οβιηθηῦθ παρ ΟΡ Θ. ἃ ΟἈΡΊΟμΘ (6118 
818, ΒΘ ΡΠ] οἰ δὰ ὃ 18, βθρτιθηΐθ: 

ὅν, τς αὐϑθ -}- ἐξι; ὧν τ 

ϑεπια Π. Τομ. [1]. π' 
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ἅ811 Θβρσθββίοῃθ αἱ ὦ, 81 δι πηϊηΐηο ἐ, ξ,, ξ2, ..., ξ,.-: ἴα {ιριδίοηα ᾧ,, αὲ ὧι, ..., ὦ... σοϑὴ 3 ΡΩΝ " "ΠῚ  "π- 

οἰἑομία ἃ ἴα 8οϊιιφίοηθ οογοαία αἰοἰ ᾿ ὁφιιαφίοηα αἱ αἰ) ον οηφἰαϊ ἐοίαϊὲ (8), οογηθ ἰπ βθριῖύο 

γΘΡΙ ΠΟ ΘΓ ΙηΟ. 

΄ 8 4. -- Τὰ ργοροβύδ ϑαπϑΖίοηθ 8] αἸ ΘΓ Ζί8}1 ὑούδ!} (1), ἤβϑαύδ ρθ1 τηθζζο 416116 (7) 

Ιὰ ᾿ἴπθα αἱ ἱπύθρυδζίομθ, 51] σοηνουῦθ Π611ἃ βοριιθηῦθ θαυδΖίομθ αἰ θη Ζία] 6 οὐ αἰ πδυΐδ: 

π--ὶ π--οὶ Ἤ-- π-πεὶ 

ν ἔχη ς ({ἀκπιγ" Ἴχη σ΄ σ η χι δα εχ [357 2) Χρφί. ἀπ  φτεΣ, δ γλυθέ φεῦ, (0) 
ἡξεὶ ἐξξὶ 75Ξ|ὶ 

ΟΥ̓́Θ Π6116 ΧΑ' ἃ] ροβύο 46116 21» ...» ὅρα 81 ἄθϑοόπο ΘΟΠΟΘΡΙΤῸ βοβύιψαϊθθ 16 ἸΟΤῸ ΘΒΡΓΘ5- 

βΒοπὶ (7) ἴῃ ἔπηχίομπὶ αἱ ἡ 6 ἀθὶ ρϑυϑιηθῦνι οοβύδηθ ἔ. 

ΚῚ ἀουῖνι ἰὼ (9) τἰϑροῦθο ἃ ἐ; ὑθῃθηᾶο ργθβϑθηΐθ 16 (7) 51 οὐδθηθ 1᾿ ΘαιϑΖίοηθ : 

Χ "ἼΣ: ΩΣ ὅλον ὑβνν Ν τι [ὄχι ὉΣ , ἤδη 
ΑΘ ΕΣ [ ἄε] Ἐὰν δῶ ἘΠ ὃ Σεὴφ, ἘΣ 

ἵἥτξεὶ 

ὑαςς 

ἐξξὶ 

ἅ8116,. αα816 βούγαθηάο 1 (10) 51 πᾶ : 

η--ὶ Ἠ--ὶὶ π-1 

πεν ἊΝ Ἦ Ν ἄσρ αὐτ τὶ ἜΣ (νη) [ἀρ γ᾽ ἜΣ. [(υῦ) Ἔ (1 φι- “ἀὸ ἘΣ. Σ, (οὐ φύ -- 0. 
ἐπ ἹΞῚ ἡπΞὶ 

Γ Τώ ααθϑύα ΘαπδΖίοηθ δὶ θ᾽ ΠΏ Ϊη] ΤΣ ῬΘΡ πη6ΖΖ0 416118 (9), 51 ὑτονῶ Το ]πηθηΐθ: 

[ΧΟ ΧΙ (νη) --- ΧΟ Χ, (ὧν) - ((νὴ)}.- ΧΡ((ὦ))}}φ',φ’, Ξξ 0, ΣΣ 
ϑαιϑΖίομθ ὁΠ6 ϑἰδηΐθ 1᾿ δι ὑταυϑυὰ 46110 φ'; 5] βρθζΖζᾷ 6110 βθριθηίι: 

ἴα 

ΧΙ ΧΙ ρνη)) --- Χ,(ρνἢ)] -Ὁ ΧΙ ΓΧ, ((ὐ) --- Χ ((2)}} ΞΞ Ο; (1 

ΧΙ ΧΑ(ΟνΗ)) -- Χα(ι)] -ἰ- ΧΙ, ΧΙ (7) --- ΧΙ ((ὦ2)}} 

τ ΧΙΓΧιΟιη)) --- Χ,((12}}} Ὁ Δ, Χ,((7) --- Χ ((75}}} -Ξ 

ΜοΙρ οαῦα ααθβϑ᾽ αἰδίπια, Θαπδχίοημθ ρὺ Χ, Χ, βού ρρηϊδιηοπθ ἰὼ ργθοθάθηΐθ 

πιο! ἰρ]1οαῦα, ΡοΡ ΧΣ 6. απ0]}᾿ αἰῦναι Θαθίομθ οἢ6 4818. τηϑάθρίπηδ 51] οὐδίθπθ βοδπιθίϑη- 

ἄονὶ ὁ ὁ0ῃ 7, 51] ἃντὰ: 

ΧΟ ΙΧ Χ, Ἰ((07))) -ἰ (ἢ). -- Χ (ὦν) --- Χι((“5}}} 

- Χ ΧἘΧ (δ) --- ΧΙ(((η))}] --- Χ ΧΊΓΧ, (})) --- ΧΑ η)) Ξε 0. 
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Ὁ «αἱ γἱἀποθπᾶο 6 Βορρυπηθηᾶο 1] ἔμ θουθ πὸρ πὰ]}1]0 Χ΄, 51 ὕγονα βπδπηθηΐο: 

ΧΟΧ, [(())) -Ἡ ((72) --- ΧΡ) --- 

(Ἐς) ΞΕ, τὸ 5: 1} 

(ἢ) ΞΟ; 

τηθηΐρο ἰὼ (11) ρυὸ βουϊνουβὶ: 

Χ Χ, [(()) -ἰ ((ν2)}} ---- Χ Ἰ((ν})) --- ΧἸ((ἐδ) Ξξξ ὁ 

(ξξΞ ρος ἢ.35.:) 

6. απθϑῦθ 5010 ϑρραῃΐο 19 οοπαϊζίοηὶ 6118, ΠΠ| τα αῦδ, ἱπέθρυϑ 1 ὰ ὑγονγαῖθ 81 ὃ 2. 

ὃ ὅ. --- 6 ποθ οομαϊΖίομ] πθοθββδῦὶθ 6 β{Ποϊθηθὶ Ρ6Γ ἴδ ΠΠ| πη αύδ ᾿π θρτδΠ ὰ 

4611 Θαδαχίοπθ 8ἱ αἰ θη 81} ὑούδ]} αἱ ῬΥΪΏ1Ο οτγαϊπθ: 

.-1 
(8) 

Χ, ἄα, -"- δ᾿ ΞΕ Ὁ 

51 τῇτοναπο ἐδ ο!]πθηῦθ ὁογοαμαο ἴ6 ὁοηαϊφὶογὶ τμθοοβϑανὴθ ὁ 8 Ποἱοηεὶ αὐγιο]ιὸ ἴα 8οῖιι- 
φίοηο ἀοίία (9) ϑὲα γι" φιοίϊα ἀοῖϊα μγοοοάφηέο οχμασίοηο αἱ αἰ ογομιοἰαϊὶ ἐοίαϊὶ, φονυιιγιφιιο 
δῖα 5ἰαίᾳ 8οοίία ἴα ἴΐμοα αἱ ἐριέογγαφίοη. 

θραυΐο ορρογύιπο ἴαγθ απθϑύδ τίσθροα ρουρομὸ θββα τηθῦδθ ἴῃ [πιὸ0 1 ππροτίδηζδ, 
4611 οββουνδζίοπθ (8 8) ἅδι οἱ ἀθύθο τηϑύοᾶο αἱ τἴοθγοα ἐσὰθ οὐἱρίπθ. 

ΑἹ 5000 ἴῆγθοθ 46116 α", ..., ὥ,μ-α 51 1Ἰηὐγοάποθηο τηθροὸ 16 (7) 16 ψϑυϑΠ1} ἱπαὶ- 

Ῥοηαθηνὶ ὁ; ξ;, ....) ξ,...) 6 81 ῬΟΠρϑ: 

Βοβυθαθηο ααἱ 8116 ὦ, ἴα απχίοπθ αἱ ἐ, ξι, ...» ξ,..».,) Οὐὐθπαύδ ΘΟΠ16 ΒΟ] ΖίΟΠΘ 

6118, (9) 6 [6 δββϑύτηθ 11] ρυθβουῦθθο νου ἰηῖΖί8}6. αἱ, 18, {7, 5ἱ ϑηπα]]δγὰ, ἰ4θπίϊοδ- 
τηθηΐθ. Ανγθηιο: 

. Οζα δαὶ 

παρέ δ ες το δ 

9. ἀογνθηᾶο 18, (9) τἰβρϑὺθο 81 ραγϑηηθῦγο ξ, 81 οὐϊθιτὰ ΡΟ: 

ὃ Ὅἃ ὁ Χ, .ς ν ὃ ἅδῃ Χ, 
0-- Δ, ὃξμρ ἀὲ ΞΕ ὃξι; 

ἀχι {Ὁ ΤΌΣ αὐ 7 τῷ ΟΦ α 
“ἂν ἘΣ ἘΞ ΣΕ ΤΣ 

ΒΙοΠὸ βούψγαθηο ΠΙΘΙΠΙῸ ἃ ΤΠΘΙΏΤΟ πὸ τἰβαϊ οτὰ: 

ἀῦι, ἀχ, δῶν ὄχι ἄτι ν" [ἅΧ: ὃφι , ὃζι ᾿ 
Ὧξξὶ 

ἀὲ αὲ ὃξι ὃξ, αἱ ὶ ἀξ ὃδξκμ Φι δξι 
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ΒυΠαρρίθηιο 16 ἀθυϊνδζίοηϊ ; ἀΟΥ ΘΙΠΟ ῬΟΙῚΘ : 

ΑΧ ὁκχ ἅκα ͵ 

ἂ  ὄω δὲ Ἔ ὃαι τὰς | 
᾿ 

ὑπ πο ὐρν ἸΟῪ ΟΣ δὶ 
ὃξ ὃση ὃξμ εἰ οἷν δας ὃξμ 

Ῥορο αἀὐδίομθ οννίϑ υἱἀαζίοπθ 51 ὑτονδ: 

ἐπι "ὃν. ὃφι ὅπ. δ Ὺ (ἐὴ ὀφὲφ 
γερο σοι το μα ψέόνν μὰ ἐπε 

δῸν 

ἘΠ τ ἴατπο ΑἹ ααἱ 18 ΕΗ ῬΘΙ π|0Ζ20 460]] (9), ΔΥΓΘΠΊΟ: 

Χ, “πε -- δ) ρυῦ Χ, δδεφ ἜΣ ΣΗΣ ̓ δε “Ὁ Πὰς δε φ, 1Ξ 

ΣΣ [χρη - Χριὴ -Ἐ ΧΙση)] τὲς φ᾽ τ ἡθὴ [ΧΟ δι Ὑ φίτ- 
ὲ 7 

σι σνῦφί ΕΣ ΣΣ οὐ τς Φ’, 

ΟΥ̓́Θ ΡΘΓ Ὀτον ὰ, ΔΡΡίϑηηο Ροϑῖο : 

(ν17) ΞΞ Χ, (12) -- Χι(7η) - Χ (ιὴ. 

56. ἴὰ, βοϊαζίοπθ 46118, (9) ἄθνϑ ρᾷγο θ58006 416118 4611 (8) 16 {7, ἄἀθρῬοπο ϑββθιθ 

τἀοπ ϊοδιηθηῦθ πῈ116. 6 ααἰπα!, βὐαηῦθ 1᾿ ΔΙ ταῦ οὐὰ 461190 φ;, ἀθν᾽θθ56Γ0: 

(4 2} ΞΞὺ Ὧν 7 ἘΞ ΚΦ, ρον, :5Ξ. ἃ). 

Ἐϑοϊρτοοδπηθηῦθ 5] βαρροησθπο νουϊβοαῦθ ὑαύῦθ απθϑῦο ΘΟΠαϊ Ζίομὶ. Ῥοι ἐξξξ ῦ 51 πᾶ: 

ὄφι. ἐν ΟΡ τ τς 

τοῦ [δεν τῶν 

βἰδοομὸ 1 ψϑ]ου! ἰπ1218}1 46116 φι 50π0Ὸ ΠΕΠῚ 6 αα6}10 αἱ 4, ὃ αἷ); ααϊπα! ρον ἐξξξθ 5] 

μ8 ΤΠ, τεῦ. Μὰ {7, βοἀαϊδίδ, 811 ΘαϑΖίομθ [πᾶ Θα ΟἸΩΟΘΘΗΘΒ : 

Ἠ-εὶ 
᾿ τὶ 

Χ, ἐπε δ᾽ ὠηφ,. ὕετεο; 
{51 

ῬΟΙ ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗΖδι, ΘΒΒΘΠ6Ο Π1]10 11] σὰ0 νΙΟΓΘ πὶ χία]θ, οϑϑᾶ διὰ ΒΘΙΏΡΙΘ. πα]}]18. 

Ῥαπαὰθ 16 οοπαϊχίομί (η17) τξα Ὁ βοπὸ πϑοθϑβδιῖθ 6. βιξβοιθηθ ρϑυομὸ 1 (8) 58 

{Π᾿ πα διηοπῦθ ᾿πύθρτ 116. 
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Οββθρναίο μοὶ οῃ8 δἱ πα ἰἀθηψοαπιθηίο: 

“Χ. 6171) - ΧΙ πὴ -Ἐ ΧΗ ἐ}) Ξε Χ, (ἐ}1) 

6. ο᾽6 Χ, πο ὃ πα}]10, 51 οοποῖαᾶθ 1’ ΔηΠῸ]Π]αρθὶ ἀϊ ταδί 16 (171). 
μὰ τοῖδι οββθυνΖίοηθ, 606 τόπᾶθ ἱπψαϊίνο 11 ἐθογϑιηδ αἱ ΜδγοΙ, 5] δρριῖοα ὁ01 

πρτιἃ} Το] ὰ, δ ἀπ βἰβύθηια αἱ ϑαιδσίοηί αἱ αἰ θυθηζία! ἐοία!! ἀ6] ῬΕΪπλΟ ογαϊηο ; 
θ558 ΒΟΠΊΠΙΪ ΒΕ ΘΓΘΌ)9 16. ὁοΠἀἸΖίοηΐ Ρο1 [αὶ ΠΠΠΙτηἰῥαῦα, ἱπύθρυθ Πὰς οοτοδπᾶο 16 οοπαί- 
ΖΙΟΠΪ ΠΘΟΘΒΒΒΡΘ 6 βα βοϊθηνὶ αὐ ἢ ποιὸ 1ὰ βο]αζίοπθ 46] δἰβίοιηδ αἱ ΘαπδΖίοηὶ αἰ θυ θη- 
2181} οὐ ἀϊπαρὶθ, 6116 δὶ οὐδθηῃροπο 48110 ἀαύθ ἤβϑαπᾶο δυθἰἐγαραπιθηξθ 18 Ππθα αἱ ἰπξδ- 
ΒΡΆΖΙΟΠΘ, 58. ρι 4116}18. 46] βἰβύθημδ, ργοροβίο. 

ὃ 6. -- 89 Ἰ᾽ϑαπδζίομθ (1) ὃ οοτηρΙθῥαπηθηΐθ ἰηθθρν 0116 μ6] 56η80 6] ργοῦ, Ῥαβοδὶ 
Τ᾿ ϑαθΖίοπθ ᾿ἰπύθρνδ]θ, οἱλ ρθπθι 816, βαγὰ ἅ6118, ΤΟυΊΩ8: 

δι, ϑέϑη, δ, Ξῷ- 

ΟΥ̓Θ Ψ ἀθβίρῃδ πὰ ἤπιηζίοπθ ᾿πηθᾶγ6. ἃ οοοίοϊθπθϊ ἀρθιῤγατὶ 46116. ἢ ---1 γαυίαθη] 
᾿ηα]ροπαάθηνὶ (ἢ). 

ΑἸοΓὰ βοηο ΔΡΡΙ ΓαΡῖ πὸ βοϊναμῦο 1] γϑ]ουθ ἰηἰχία]θ αῷ 6118 ἄρ ἴῆϑι ΘΠΟΙῸ ἱ 
γΙΟΙῚ [ΠΪΖ18}1 αἱ, ας, ...,ὄ αἃ,..1 46116. 5686 ἀογίναξο ῬΔΙΡΖΙΔΙ: 

δῶη ὃχῃ δα 
ὝΝς πκ θυ ΣΝ 

ἴῃ Ιπορὸ ἀ6118 ἐγαβίουπηδζίοπο (7) ἱπηρ  ΘΡΉ ΘΙ ΘΠ ρθι' 5ΘΠΙρ] οἰ δὰ, [δι ὑΓ ΒΟΥ ΠΠ δ Ζίομ6 
Ῥἰὰ ρϑρ ]οο] 8 γ : 

δι ΞΞ νὼ Ἔ ἐψίξ,, τὴ, ἘΠ 53} (ἱ ἐν Ἰν ὩΣ “0. Ὁ. τος Ἷ: 7) 

τ θπθηο οἢ6 10 Ψ, βίθῃμο 5806 106 ἴῃ βαἶβα ὁΠ6 16 ρυθοθάθηθι ϑαυδζίομὶ βίθπο στίβον 1] 
ππερβϑυϊο, ὃ; ἐν Ξη τον νι 

ΒΙραδρ αὐ] οοβύθηθ! ἱ ραγδιμθὺγὶ ξ τοϑύα ἀθῆηϊδα ἀπ ᾿ἰπθα αἱ 1ηὐθρ ΖΙΟΠΘ ἸΠΠΡῸ 
ἴὰ ἀ8}}9 ἴὰ. ἑαπΖίοπθ ἱποορηϊδα, αν, ὃ 4α ἀθῥουτηϊπανϑὶ ἱπθθρυαμᾶο Τ᾽ ραπδΖίοποθ αἰ θυθη- 
χίϑ!θ ὅ6] βϑοοπᾶο ογάϊηθ: 

Ἡ-εὶ Ὧ-ὴὶ ἢ--ὶ 

νἀ ὉΠ Δα ἘΣ ἡ ν τὺῸ, , Χ, θα ἜΧΩ Ξ 2 ᾽ Ζιψι. “πν Σ. Χύψ,ψ, το, (12) 
ἴξει ἥπεὶ 72: 

ἴῃ βυΐδα 0η8. Ῥ61 ἐξξ  βὶ δϑρίδ: 

(Ὁ σἷν, Ἰὼ τηθιιουῖα 46] ῥυοῦ, Ράβοαι,: Ογινάϊαρον, ΓΔ" οἵνιο ΤΊοογο ον" δι δέομιθ ἐοέαϊο)" 7) )ογθη- 
Τἱαϊιοἱολιώιρονι σινοίίογ" Ογαρνοιμ, " Μαΐμ. Αππαϊοα.,, 70]. δ4, ραρ. 400. 

' 
᾿ 

᾿ 
ῃ 

Ὶ ἧ 
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Αα [ηὐϑρνϑΖίοηθ οομηρίαῦδ 16 ΔΙΆ ΖΙΟΠΙ 8 Β1118.}10 50π0 ἀδ ΘΙ] ΠΘΕΒῚ ΡΘΙ ἸΏΘΖΖΟ 

46116 (7). Τὴ ῬΔΥΓ ΙΘΟΙΔΥΘ δα χορ ὃ ἅδ. βοβύυϊαϊγθ 1 ΘΒΡΥΘββίοηθ: 

αὶ --- αἱβθ) 
π--ἰ 

Ἢ 
ἢ [0 ὑπὸ αΨι ΞΞΞ ͵ ς! 

Μὰ βἰθοοῖηθ 18. ΒοΙαζσίομθ οὐὐθπαύα ἄν ὀοηύθηουθ 16 οοδύθηϊ! δἰ Ραγ 16. Υἱπαη1ΐθ 

ἴῃ ἀπ ΤΠ ΖΙΟΠΘ Ψ, 1] ΠΘΆΥΘ Π6116 γϑ] 8111 21, ἄρ»). ...γ ἅρ-αν) ΘΟΒῚ ὃ ἀδι ῬΙΘνΘάΘΥΒῚ 686 18 

ΒΟΙαζίομθ 4611. (12) οοπίουγὰ 16 οοσύθποϊ υθἰύτανθ αὐ, οὶ τἰσηϊδο ἴῃ ἀπὸ ἐΠΠΖΙΟΠΘ 

Ἰηθ8}6 Αἱ ἐ, 46] {ἰρο: 

πίων τς, ἂἱῦ) -  Χ(β), ἐπ αἰθ)αο᾽ «ἕ. 

Γ᾿ ΘαυδΖίοπθ αἰ θυ θη σία] (9) ἀἰνίθπθ οὐδ: 

ἢ-εὶ 

ΞΧ, 2, Χι ψ,τε 0 (9) 

6 ἴα 8118 ΒΟ] αζίοπθ βοα βία ραγο 811 (12), ὁΘοπηθ γϑάθιημπηο 8] ἃ 4. 8116 βοϊαζίομθ 

ΘΘΏΘΓΡΆ]6 46118, (9) 5ἱ ρυὸ ἀθάμργθ, ργθνδ Θβθοιζίομθ αἱ ἄπο αὐδαγαύθνο, Ιῳ ΒΟ] αζίο πη 

δθποσϑὶθ 4611 (12). 

Ῥρι' οίπηρθγο ἃ ααθοῦο τἰβαϊίαίο ρίονα δηχίθαυδο ὑγαβίογιηδγθ ἰὰ (12) ἰαὐγοδποθηονὶ 

16 [πΖίοπθ ἴ7,. 

51 8: 

ΤΑΝ αὔχα ἡ{ ἄχη γ ὃ χη ὖξ)ι ἄκη ς τὺ Ὁ ΧῚ 
αἀἐ ΞΞ Ζ, αἱ Ἐ ΞΕ: αἱ ᾿Ὲ Ζι δαὶ τ ᾿ Με. τα ἊΣ 4. δαὶ ὙΠ 

ῃ 7 

ἀῶ οἱ βούγδθπαο ἰὰ (12) γἰβαϊία: 

{πὶ -- (0) {-55.}΄᾿ ΣῊ ((ἐη)}}-Ἐ ((νὉ}) {ψ;. “5 ΣΩΣ. (00) ψιψ;; 

Ὶ 6Θα ϑββϑῃᾶο 

51 δ βοοοϑδιγϑηηθηΐθ: 

Χ, φι (νη) δ “ἦε. Δ Π (ΔΗ) -Ἐ ((νὉ}}Χ, --- δ((ν))} ΧΊψι. σι; 
αἱ Ύ 2] 

ΧῈ τ, -- ((ιλ}) σἹ --- δὴ [Π({{2} -Ὲ (μι) ,--- ϑ((ν»)) χήν, οι 

Ἔ ἾΦ [(ὑυη}} ΧιΧὶ -Ξ ((}ΧῈ --- Ἰ((η))) -Ἐ ((ν0}} Χ; Χ Ίψιψ,. 



ἽΝ ΒΌΤΙΑ, ἹΝΤΕΘΒΑΖΙΟΝῈ ῬΕῚΙ ἙΩΠΑΖΙΟΝῚ ΑἹ ὈΠΡΕΕΒΕΝΖΙΑΙΙ ΤΌΤΑΙΙ, ΒΟΟ.Ψ 345 

(αοδύ᾽ Ὁ δ, Θϑρυθβϑίομθ ὃ ρ61" [ὰ {Π|π|ςαῦα ἱπύθρυδθ" 1 ὰ ἰἀϑη οαπηθαΐθ πᾺ]]18 
(νϑαϊ 8 4); πηιθηΐγϑ 48116 οοπαϊχίομὶ ὑγοναῦθ 48] ργοῦ. Ραβοδὶ ρὸν 1ἴὰ οοπιρΙϑθύα. ἰπΐο- 
ΒΥΔὈΙΠὰ δὶ δ: 

Χ, (([1}}} ΞΞΞ -Χ: ((»1)}}, 

Βομὸ 

((νὴ)) Δ΄, -Ἐ ((ὦ»))) Χ', --- 2((1᾽)) Χ; τες Χ', ἡ ((νν1)) ---- ((ἐη)}} Ξε Χ, ἢ, 

ἀπηααθ ἴω (12) ἀϊνίοπθ: 

»Κὰ ἀπ -- ((1η)}} ὌΡΟΣ ὥτ)ψ;. ὕ,:ΞΞ 0. (2) 
ἐπὴν 

Οοη ααθβύα Θαπδζίομθ 8] αἀϊπηοβύν, ουνίδιμθηΐθ 6ῃ6 58 ἄρ΄ ὃ 816 Οἢ6 ρ6 ὁ --εῸ εὶ 
ΔΡΡ Ια {7,-τς 0, δἱ ντὰ ΒΘΠΡΓΘ {7 τες 0, οββία ἴδ Β0ΠΖίοπθ σθηθνα 16. ἅ6118, (12) 5ἱ οοπ- 
γορίθ [ἢ 46118,. 4611. (0) απδπᾶο αἰα νου βοαία 1ἴᾳ οοπάϊχίοπθ: 

π-οὶ 

σ(ο Δ το Χραν ἜΣ Χθνψιτεο. 
ἧξξὶ 

8 17. --- Ὀοποβοίαε, 1α Βο] ζίοῃθ ρθπθγαϊθ 4611. (97) 

ἀηοξα Ἐ γῈ 

Ῥοὺ οὐὔὔθηθγθ 4061}. 6118. (12) οἱ τἴοοσγα 81 πιϑύοᾶο 49118 ναυϊδσίοπθ 46115. οοϑίδηϊθ 
ΔΙ ΘΙ ΡΔΡΙο, αὐ) 6. οἷοὸ 5] σοπβί ἀθρὶ απθϑῦα Θοπ0. ἀπ, Τπησίοηθ ἱποορπίία αἰ) ἅω ἀθίϑι- 
ΤηΪΠ8Ρ6 ἴῃ ραἶθδι Οῃ6 αἱ(έ, “) βοἀα βῆ 41 (12). 

[ἃ ἀθγίναύα ἅ6118. ἃ, τἰβρϑῦδο ἃ ἐ οομνίθηθ οὐ ἱπά!οαυ] 601 5] 010 θεὰ » Β0οῃὸ 

1ὼ (9) ὃ ἅδ βου ϊνουβὶ: 

Χ, ὅδε Εδχῳ,τεο, (95) 

6 ἀυϊπα!] ἀνίθιηο : 

77,ΞΞ-Σ δαι ὅσ 
ἐτοῦτον δ ρόδες 

Τορνδηᾶο ἰὼ (9) τἰβροῦύθο 4118. ὦ οὐῤθηίΐϑπιο : 

΄- δαιμ δχη ὃχη ὃχη ὁχι μ ΡΟΣ ἀ 
Ἀρδρ τ ὃν; τος Σι ἘΣ τὸ (18) 

ΑΒ ίδϑιμο οἵδ: 

αἴηι κ΄ δὴ,» δὰ , ὁ δὲ ΄ ὃδα (ἄς λ3 
Ὁ -Ξεε λ -------. -- ---- δῷ : 
ἀέ Δ; ὸΣ αἱ τροχο.- ὀέὸν αἱ τ 2, δα" [ αὲ ᾿ 

ΙΒ δά ΕΡῸΝ δσῃ τ δῶρ ἀα } ἀῶ Ξ: ὃ ΠΡ ὅᾳ 
δα δῶν ὶ δὲ Ϊ ὃς ἀὲ, ἀὲ δα; δαὶ, "ἡ 
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δὰ δα; " ᾿ " 
θ4 θ᾽] π]πϑηο ᾿ πὸ 60118. ργθοθάθηΐθ ϑαυϑΖίοηθ δἰ ὕσονϑ, οὐν]δηθηΐθ: 

] 

αὐ Χ ὃώη ἀξ δ [χ, ᾧ πος ἄχη [ὐη γε 5 ἐδ δ ἈΝ κα ἄχ 

Π ὃ» «ἃ ᾿ὐσθον ταδνν. ΤΕΣ | ̓ππρι τς πᾷ Σα Ψε ες 

ϑοβύϊθαθπαο π61}18 (125) οἱ οὐδίθῃθ βηδὶπιθηΐο: 

ἐν Ξ χὰ [ [ὃαι Ἵ ἄχ ᾿ πῇ : 

ἐπ 

16. α816 ριιὺ ΒΟΥ  ΘΓΒΙ: 

σα ἃ ἂν ΩΝ Σ ΡΥ ΓΟ 

Χ, ἰδ ἄς ἀξ τ [Χ, ο ἨῈ χα ; ) ͵ "Δὲ Σ΄ δι 

οὔ ἃποθθ: 

ὍΣ ᾳῳ 
ἄς 

δῶρ αδὲ δῆ Ὥς δά, 3 Χεδθε ὧς - [χ δϑε εχ [25 ὃ ἀχἢ ἼΩΝ, 

51 φαὸ οὔ οομθύδίαγθ οὁΠ6 11] οοθίβοϊθηΐθ 

ΠΟ ΟΟΠδΘηΘ ἐ, οἷοὸ ὃ ἀπ [ὈΠΖίοπΘ α6118 5018. “. 

ϑθηζθ ΤηΘΠΟΠΊ8 6 18. ρΘΠοΡ ὐὰ 6118, ΘΟΠΟ] ΒΟ Π6. ΡΟΒβΙδ1η0, Ρ61 ΒΘΠΡ]] οἰ ὰ ἀ1 ὁ8]- 

6010, πηοπηθηὐδηθδιηθηΐθ ΘαΡΡΟΙΤΘ Δ΄, ΞΞ 1. ΑἸΙοσὰ Δυγθπιο: 

ὃ δον δδη 6 δῶη ὑἾδῃ 

0) δὲ φῇ ὃα; δῦ δ τὸν υὐϑοη ὁ Χηη ὁαης δά ΡΟΝ ὃζη Ξξς τὐ δι σα: Ὁ ΕΣ: Ἐὐθῦ ΠΣ ΝΣ ᾿ ὩΣ : 
δέ [ δαῃ 13 ΤΊ ὃχι ὃς δὲ Ἐν ΡΥ ΩΣ 

᾿ ΠΤ" 

1,8. (θ") 6 Ἰὼ (18) ἀϊνθηρομο: 

ὅδε Ξε- -- Ν Χιψ,; 

δ ΟΝ τ οἷν Ν ὁ Χιὶ δ 

ΠΣΤΣΙΣΣ ἜΤ ΕΤΣ ΨΟς ΟΣ Ἶ 

6 αυθϑύ᾽ τ] τηα, ἀουϊναύα τἰϑρούϊο δᾶ ᾧ ἀὰ: 

δῆρῃ. ὸἾΧὶ  ὃχῃ ν3 ᾿ς ὀζι δυην δι 
᾿ δα: ἐ ̓ Σ δαΐῃ ΕΟ ον ) ς Σ ὃζη ὑῶν ΓΝ 0. 



Σ 
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Μογοὺ ααθϑίθ θαυ ίοπὶ δὶ νϑᾶθ βαθίθο οἢ6 1] ρυίπιο ὑθγπηΐμθ ἀ6118, ΘΘρυΘϑϑίοηθ 

. ὃρ δ πὰ 
ἀϊ δ, 51 υἱάποθ ἃ 

πο ὀὗ Χι ὃᾶη ᾿; 

ΡΣ ΩΣ 
Π 

τηθηΐγθ ἱ {γ8 υἱδτηϊ ἀϊγθηρΌμοΟ : 

Ν χα χ ὃχ: χ ὄχι ) φιῖ ἄξιοι 
αι δάῃ ὃ ἀπο τὰ 

ῃ 

Μία π6}1ἃ βυρροδίζίοπο ἀϊ Χ', τξα 1 16. φοπάϊχίοηϊ 46118, ὁοτηρ!οὗδ ἱπύθρνδὈ Πὐὰ, βἰδ- 

ΠῚ ἀδ] ρυοῖ. Ραβοδὶ ἀδηπο: 

ἜΘ ΤαΣ 
δαὶ δας 

ὀΧι» 

Βοομῃὸ ἀρνὶ τ ὑθυτηϊηΐ 5ὶ ῬΌΒΒΟΠΟ ΒΟΙΙΨΘΓΘ: 

κειὸ ΄ γ᾽ τὰ ὃα; 
) ΤΡῚΣ ας ΧΟ Χ Ἶ, ἘΣΕΣ : 
: 

Ἰπο]γθ, ΒΘΙΊΡΓΘ Ρ61 16 τοαζίομὶ 461] Ῥαβοδὶ, 8ὶ Πϑ: 

»πδ' ὁ Χι ττςτ-ς- 

ῬΘΓοϊὸ ὑθ}1 ὑθυτηϊηὶ 51 τι ἀθσοομο ἃ: 

αν ρος 
ΡΟΣ 

Π 

ἀσπασθ: 

ὕφνον, 
ἘΡΈΕΘΕΕ ᾧ 

Οἷὸ ἀϊπιοβίταϊο, [8 Ὁ αϑϑιμηιθ 86η1}0}6 ἴο 8έ6580 ναΐογθ 07)68 ἴα 67 ἐ ΞξΞ 0, 9 ΒΙ σσοτὴθ 

δαπίο, “). ΠΕ 70. 
δδακίο, ὦ) 

δα: δα 0 ὠχ(ρ, α) Ξξ ὡ; ΩΣ ᾽ 

8] ΘοποΙα4θ 616: 

9--- 2 ῖδιδ, αν, το ἀντι ας 
τὴν ἀκ ἀπ, Ἄν 

͵ 

ΔΙΠΙοτα 1ἴὰ (14) 51 ἱπύϑθρνα ἱπηπιθαϊαυδιπθηῦθ 6 18 δ8 50] ΖΙΟΠ6 ῬἱΪὴ ΘΘΏΘΓΑ]Θ ὃ 

ἀδία ἀδ: 

α-Ἐ βέτε [εὐ ἀ;, (Ὁ) 
ΟΥ̓́Θ: 

ὅπ Π. Τὸν. Π11. 5' 



946 ΘἿΑΟΙΝΤΟ ΜΟΒΒΒΑ 14 

7,6. οοβύθηθι ἀἸηὐορτδζίοπο α, 8. ἀϊροπᾶάομπο τιηϊοδιηθηΐθ ἄ8116 αἱ", ..., αἱ αἱ Θ᾽ ΠΟῚ δ "! ᾽ ᾽ τὰ 

Ἃ4116 ξ. 

ΠΙβοϊαύο 1Ἰηὔθρυϑ!θ ἀ6116 (9) τἰβροῦθο 81] νϑίουθ ἱπ]χίϑ]6 ὦ 4611 Ἰποορηϊύδ, α;,, ϑοϑὺϊ- 

Φαθηᾶο 18. οϑρυθϑϑίομθ οὐὐθπαῦδ, μ6118, (15) θνύθηιο 1᾿Θασθζίοπθ ἰηὔθρυϑ!θ 6116, (12) βούο Ρ ) Ε 
6. ογπηδ: 

: Ε ΡΈ ΞΕ. ΩΣ ξν Ἐν νι Ἔρδ, ((6) 

56. αυἱ μοὶ ἰπ Ἰπορὸ αἱ ὁ 6 416110 ξ 51 [ηὐγοάμποοπο 16 α}, ...) ἅμ. ῬΘῚ ΙΏΘΖΖΟ 
π--ὶ ἀίδι (0) 

4611 (7) 6 Ῥθῖ 1ὰ χ'ο 51 βοβυϊαΐϊβοθ 1᾿ θβρυθϑβίοηθ Σ α; -“" τα ῬγΡθοθαθηθθοηιθηΐθ οὐὐθ- 
ἦξξὶ 

παΐϑ, α -ἰ βέ 51 οοηνουύθ ἴῃ ηϑ ἔπΠΖΙΟηΘ ᾿ἰπθᾶῦο Ψ, ἃ ὁοοίβοϊθηθ αγοἰὑγαυῖ, 46116 

Δι» ἅ4,..... ὥραν Θ. ΟΟΒῚ οἰξθηίαηιο ἴα ρὴδ σοηθλαΐθ βοϊμισίομθ (οἰ ὀφμαφίοηο αἱ αἰ) ογοηφϊαϊὲ 

ἐοίαϊδ ργοροβία, Θοτηθ οὔ αἰ ΠΟΘ ΓΘ ΡΘΠΊΟ. 

8 8. -- Ομρββθυνίϑηιο ΟΠ 50 ἴὰ (16) 51 ἀθγῖίνα ἄπ νοϊΐθ υἱβροῦδο ἃ ὁ δἱ οὐῤίϑθῃηθ: 

ὸΓ ἀδαχι δ ἾΓ (ὀχψιλὴ ΣΡ ΕΣ ΞΟ ΟΣ 
δώη αἱ 3: πϑοι ἀὲ ] ΓᾺ δέδαη ἀέ ὁ τὰ 

ΘαιδΖίοηθ. ΟἢΘ. ΠΟῸΠ ΘΟοΟηὔθηθηο οοβύθηθι! ΔΡΌΙ ΓΘ ποη ραὸ ἀἰογγθ 8118. (12); ἀσπατῖιθ 

βδτὰ 6} Ἰἀθηζιὰ: 

δ᾽ δὴ δὲ 
δαδῃ δέδια, ὁ 

ἘΣ τος τ δειαψιαι, ὑπ σαὶ ᾿ ᾳ 7) 
ΧΩ Χο Σ ΧιΨι Σ ἘΧΟΙΝ 

{59} ἐπεὶ ἡ-Ξὶ 

Ἐββθπᾶο ἰὰ Κ᾽ ἀπὸ Τὰπζίοπθ 46118, 5018 2 ϑβϑῶ βϑιὰὼ ΘΠΟΟΓ ἀπ ἰπύθρνϑ!θ 4616 (8) 

Θ ῬοΓὸ 51 ροὐγὰ ὑγονϑῦθ ἢ [αύθογο λ 816 οἷο υἰβ. 1]: 

᾿ 
ΕὟ " 
Ὗ Χιασρξεελα . 

51 ποῦ! [πο] ῦγθ οἷιθ 001160 (7) ἰπὐγοδοῦςα ἴῆνϑοθ αἱ αι, ..., ἅ,.ὶ 16. ψϑυῖθ}}}} [π4]- 

Ῥοπάθῃνὶ ἐ, ξ,, ..., ξ,.., Εἰθυθτὰ: 

ὸϊ ὍΝ ὸΥ 

αἰ οα δδννοο νος, νον τ τσ  ὐξεν ὑὸν ἴΞ 1, 2 ΞΟ 
λ πΞἰ πΞΙ ὄψι ι » 7...) 4). 

Χιῃ ᾿ς ν τ, δὮ ΤΙ ΣΟΧι -Ξ 
{Ξ} ἀπ ὃξι 

Α ὀδρίομθ 49110 ὁοπαϊχίοπὶ 416118, οοπηρ]ϑύδ ἱπύθρυα Πὰς αὐα 1106 484] ρνοΐ. Ῥαβοδὶ 

51 δ: 

“ἢ σι ((»7 (()) -- αι αν, 
δα ᾿πο]γθ 
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ἃ ἀπ αἰ ουθησία!θ ϑϑαῦδο, ἅϊ πῶ ἔπησίοπθ ὁπ ομϊϑπιθρὸ 7, βιθοπὸ 1ὰ (1) 46] ὃ 2 

ἀϊνίθηθ οὔθ: 

ΞΞ ἀ(λα ) --- λα γ΄ ΞΞ λα -"- ἀξ(αλ --- Λα). 

56. ααἱ ἰἀοη βομίδιπο 1 οοοίβοϊθηθὶ ἀϊ ἀχᾷ 6 Οὐδ ἀθὶ ἄπθ τηθη 1] ΔΌΌΙΘΙηΟ : 

ἀρ τδς ὐι λοις ρας 
δαΐῃ ὃ ὶ δάῃμ δώῃ 1 ἢ 

Ἡροῖ ἐνδδ, 
τς σ΄ δὲ ὸ ν᾽ 

Χύψιψ, Ξε λ ΣΤ ΟΣ Γ(ΞΣ χὴν ᾿ 
ἽΞΙ 7Ξὶ 

αἀ᾽ομάθ βϑριθ ρὸν ἴθ (17) ὁ (177): 

δ διολ ὃ’ διοξλ᾽ 
δῶ, αὐδητ᾽ ΞΕ ΈΕΙΣ}) 

Οαρδύθ ϑαυδΖίοηϊ θαθύδηο ἃ ὁοποί θ᾽ 6. ὁἢ0 

Ρ -Ξ-ΕΊοδὰ -Ἐ οοβῦ. 

Τηΐαυεϊ ρὸὺ ἀνθρθ ΚΥ θαβῦθγΘ 09 ἰηύθρυδρηθ 1] αἰ ουθηΖί 16 Ἰαπρο 1 ᾿ἴπθὰ ἀθῆπίθα 

Ἃ6116 ϑαυδΖίοπί: 

α; ΞΞ--: ὧδ) -Ἐ ἐψ, ἰ ΞΕ δὲ 3: ὺ; 

ὥρᾳ ΞΞΞ αὶ - ἐξ,., 

οΥϑ ἐαῤίθ 16 ξ σϑῆῃο τἰριδιᾶαῦθ οοῖηθ ῬϑγδιηΘσ] οοβύθηθι; οἱοὺ ἱπύθρυδιθ τἱβρϑίξο ἃ ἐ 

11 αἰ ουθησία!θ: 

ὃν ΕΣ ΔῈ δΙοσλ (ὍΣ. 697) τὶ (αδες Ε δαλγ ς, 
ὮἹ ὁπ ἀὰ ἀρραπίο: Υὲ --Ξ ἴοϑὰ -Ἐ οοβῦ., οββίϑ: 

ΔΤ ΞΞ ἄϊοσλ. 

Ῥαμπασθ: 

τ Ξ- λά3}. 6: 8. ἃ: 

8 9. -- ΠῚ ἀοίϊον 1,.. Β᾽ηίρα! Πα (“ Βοπᾶ. 461] Ιϑυϊδαῦο Τιοιηρᾶγᾶο ,, ϑϑγῖθ Π, 

γο]. ΧΧΧΥ͂, ραρ. 764) πὰ οββουναῦο οθ ἀδύα ὑπδ ΘΒρ θϑϑίοηθ 81 αἰ θρθηΖί8}} ἰοῦα] 

Ὧ6] ρυΐτηο ογαϊπθ, οοπιρ!ϑἑδηηθηῦθ ἱπύθρυ Ὁ 110, 6 ααϊπα! 468118. ἔου τη, 

Σ᾽ Χιάω τε λα, 
ἅξξι 

δι ορθὰ 5] ῬΟββΌΠπῸ διββοοίδιθ πῆ η106 Θβργθϑβίοηὶ αἰ θυ θη 1811 49] βθοοπο οΡα]η6, οοπι- 

Ῥιουαμαθηΐθ ἱπύθρυβ 1, ἅ91 {ἶρο : 

σελο τ [οἷ αν, 

ΟΥ̓́Θ ῳ ἱπάϊοα. ὰπϑ ἔπη σίοπθ δ ὑσὶ, 4611 ἢ. 



948 ΘἸΑΟΙΝΤΟ ΜΌΒΕΒΑ 16 

Ι Οαοδύδ, ΟΘΒΘΡ 8 ΖΙΟΠΘ 5 ραὸ οοιηρίούαθ ἀϊπηοβύγαπαο 1] βθραθηΐθ ἐθογθηα: 

Τλαία τον’ ὀημαφίοηο αἱ αἰ ογοηοίαϊ! ἰοίαϊ ἀοί δθοοηάο ογαϊηθ, οογιρίοἰαηιθηίθ ἐρέο- 

Ὧ Ξ Ν Χ,άα, -Ἐ ΝΞ Σ Χ ἄρα; --- 0, 
ἐ ῖ ὅ 

φγαδῖϊο: 

ὁοηοϑούμίο τι ἑηέθηγαϊο ἴ(α1, ...ν 5.) οι} ὁγιιαιφέοηνθ γριιν6 οοηηρϊοίαηιθηίο ἐγιέοφγανῖϊο: 

πος θ᾽ ἰΧι ΞΘ Ὸ 

ἱ 

1 
6. ἀοίογηιμαίο 11 γοϊαΐυο Καϊέογ ἐηίθηγαηίθ ---, 8ὲ ρηὸ 80ηηργ8 ἐγόυαγθ τθῖὼ ζπϑϑηϑῖοη6 ᾧ 

ἀοίϊα οἷα { ἐαΐο οἶα 5 αὐδῖα: 

τ ἢ 

Τηξαῦθϊ οββοπᾶο ΡῸΡ βιρροβῦο ἰὰ 17 γ᾽ ἀπο 1] 6. 8118 ἕογπιϑ λὶ αϑι, βαγὰ Ὠθοθββᾶ- 

γἰϑιηθηΐθ: 

δὲ Χίάα, --- λάβ---: λάδι 

6 ααἰπαϊ ἐδηΐο ἢ, αυϑηῦο ". ΒΒΡΘΠΠΟ 46116 Γαησίοη! (6118. βΒο]α γ. Αβϑαηΐο: 

ἸΡΤχς ΟΣ 
πτπρ Σ "ἃ 

ΒΥΤΘΙΊΟ: 

᾿ ΠΕ ἌΝ ΤᾺ 

ἀσπαπθ: 
[φὰγ ἈΞ  [οδ᾽υ. ἀξ, 

ἈΕΞΘΝ ΟἿὰ τες. τ᾿ ΠΣ 
ζ 

Ἐπουθαδίο 16 ἄπο αἰ θυθη Ζίδχίοπὶ ἀνγθῖηο ΡΟΪ: 

σ -ιλ(α -Ἐ φα). ((8) 

ΤΙ ἐθογϑιηδ, αἰπιοβύγαϊο οἵνθ 11 τπθζζὸ αἱ ρίππρογθ ἀἰϊγουαιηθπίθ 8] τἰβαϊθαΐο οὔδθ- 

παΐο Π6] ὃ 7. 

Ἐββοπᾶο [ἃ ὦ ΞξΞ αἰέ; α;; ἕξι, ..., ξ,...) ἀπ’ Ἰηύθρτα]θ 4911 (8), ἀούΐα γ᾽ 1ὰἃ ἴπησίοηθ 

οθγοδύδι ΡῈ. ἴα αὐ8]6 

ὦ ΞΞιάΞΕ; 

αποϑύδ 51 δυνὰ ἀ8118, Του] : 

[φ(ο)ῖα 

ὭΣΘ [ὁ ἰῷ “ 

ΟΥ̓́Θ Φ ὃ ὑπ ἔπηΖίομθ 46118, 5018. ἃ; ὅδ, ἀϑύθι πη] Πᾶ ΓΘ. 
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Οὐ 4811 (18), Θρυδρ!δπᾶο 1 σοοίβοϊθη! 41 ἀχὰ ποὶ ἄπθ τηθηλΥἱ, 51 Π8: 

πον έτος 5 ἘΣ ΧΘΟΣ 

Χ, τα λ ἐξ Ἔφω ([ς}], 
θα οββθπάο: 

ΧΩ 
- 

51 οὐϊίθηθ: 

Ὁ] ἐν) ἘΞ 

56. ἴπνϑοθ ἀἱ δοποθρὶτθ ὦ ϑϑρυθβϑδ ἴῃ ἐπηζίοπθ αἱ ἐ 6 α᾽,, 81 ᾿πη ΠΡ] δ, ̓, ΘΒΡΓΘδϑδ 

ἴπ βαησίομθ αἱ ἐ 6 ὧϑ πούδϑηδο ὁΠ6: 

ΟΙδ. τοῦ το Ἔσεῖσα 
δῶρ.  ὃδδ τὶ ᾿ 

ὃ; 

81 νϑᾶθ οἷ φία) οοϊποῖᾷθ 6.118, ἔπιηζίοπμθ Ὁ 46] ὃ 7, ἴὰ αυ81]0 ὃ, σοη)6 ἄθυθ 6886706 96 

αἰΐογα αἱηιοϑέναηθνιο, ἡιαϊροπάθηίο ἀὰ ὃ. δὶ παι ααϊπά!: 

νίαν, ..., «ϑθ) 
(0), 

:. ἀϑληα, ἂ), 
πο Ἂ » αθ),.-α, ὦ 

8. ὁοβὶ τἰὑγονίδηιο ρθι ἴα Κ᾽ ἰἴὰ θβργθβϑίοπθ (15). 

ΤΠ αύύονθ ἰηὐοργϑηΐῦθ ὃ Ροΐ: 

᾿ 1 ὃς [θάω τ Δ ΆΙΡῚ ᾽ 

Ὶ 
᾿ 

᾿ ̓ 





᾿ΟΘΟΙΕΟ νΙΒΟΗΟΝΥ 

ΟΟΜΜΈΕΜΘΕΖΕΘΙΝΈ, 

ἰθί[ ἢ] 80 πονθπηῦγ 1909. 8|{8 ΟΙ8556 αἱ ϑοίθῃζθ Εἰβίοῃθ, Μαίθῃηδίϊο!θ 6 Ναίυγαι! 

Ῥἤγοῖ. ΡΙῸ ΕΟἈΆ 

ΒοάοΙο Τιοάονίοο αν] Ὑίγομονν πϑοχαθ ἢ 18 οὐΐοθυθ 1891 6118 Ῥίοοοϊα οἰδὰ 
αἱ Ῥοιηθυδηΐδ, ΒΟ νϑ] ϑΐη, ἀα Οδγ]ο, τηϑυοθηῦθ, 6 ἄω Ζομδηπε, Ηθββθ. [8 δέου ία 618 
ἔδιηὶρ]ϊα, ὃ βοοποβοίανα: ΠοἀοΠ0 ἔπ ἢ] ῬΓΪΩΟ δια Θββθῦηθ βθρηϑίαίο. ΕἾπο ἃ 18 δῃηὶ 
ΕἸ Πηδ,56. ἃ] Ἰὰοβο πο ῬΘΓΘΟΥΤΘΠ60. Ρ]] βὐπαϊ ρυϊπηδυ] ; ἕὰ ροβοῖα ρυθραναίο 8] ΟἸἰππαβίο, 
9 Ῥρθααθηθὸ ἀρραπίο 4001}10 ἀϊ (511 ονο ϑηὐγὸ ἃ 14 δπηϊ. Π Ῥτοῖ. ΜΏΠΟΡ νὶ οὐδ 
Ἰαῤἰπἰδία, ἀἰδέϊπθο ομθ ἀνονα βοῦίδξο: δὰ ΟἸθοσοπθ 6 δὰ ΘΔΠΠαβϑῦϊο, 6 ῬΥΘΒ6. βαθιῦο ἀπ, 
δύϑηαθ βἰτηραύϊα ρον ὙΙΠΌΠΟΥ ρθι [ὰ 518; Β' ΠΡΌΪΔΤΘ οοἸθανα 46118 Ἰηραδ, Ἰαὐϊπδ ἴῃ τρ- 
Ῥορίο 8118. βᾷδ. ρἱονίπθ οὐδ. Ιἥνϑοθ ὙΊΠΟΠΟΥ ποη Ῥούδ τηδὶ βοᾶθυθ ἰὰ βἰτηρϑῦϊα ἀ6] 50 
ῬΙΟΐθββονο αἱ βυθοῦ, 11 ὑθοϊορο Θυΐθρθῃ, ἃ οαρίομο 4611, βαδ, ροθᾶ ρουϊζία, οΚδιητηδ ϊοδ]ο. 

ἢ ρτθόο, Ίρομονυ 1ο ἄγονα ἱπιραταξο 48] ργϑάϊοαθογθ 46] βὰὺ ρϑθβ8θ, Θοῃ τῃθίοδο 
ἀἰνοιίο 4911 Ἰϑέξαγα 6 ἅ6118 ὑγϑπιζίομθ, 6. 60η ΡΟΟΙΙΒΒΙΤλΟ ϑὑπᾶϊο ἀϊ σγδιητηδύϊοα. Π 
δίονίπηθ 81ΠΠ|6νὸ Βδρθνδ, ΒΟΡΙΨΘΙΘ 1] ρΡθο0 βούδο ἀθυζαθαγα 8106 βθῆζϑ, ϑυσουῖ, 6 ἴὸ ἐγὰ- 
ἄποθγα, τη ΠΟΙ τἱρθῦθνϑ ἃ τηθιηουΐα 19 ΓΘΡῸ]Θ οΓΘΠΠΊ Δ 108]. 

Ωυδηάο ὙΊΓΟΠΟΥ ΠΟΙ τηϑῦσοὸ 1889 ΘΌΡΘ ἃ βοϑύθῃπθιθ 1᾿ ϑϑδῃπιθ αἱ πιδύαγι ὰ, ΠΠ 50 
ὑθοϊορὸ ῬΡΟΐΌΒΒΟΙΘ Αἱ ρυθοο 10 βούδοροβθ 8118 ὑγαδπζίομθ αΪ πὰ Ῥᾶβ80 α΄ 116 461] Νπονο 
Τορίδιηθηΐο ἴπ Ππηραδ ρ ΘΟ, Θ ΒΘΡΌΘΠΘ 1] ρίονίημθ 8|Π|8γὸ 5ἰ ὑγϑιθϑθθ Θρτοριϑιηθηΐθ α᾿ Ἰπη- 
ῬᾶθοΙο, ποη ροὐδ δινθιο 1] νοῦο ἔμνοόγθνοῖθ 48] 510 ργοΐθεββογο, απ819 βοβύθῃῃθ 6116 1] 
Βίογίπο ὙΊροΙονν ποι ἀνόνα ἴδ, πηαδαν δὰ πον} πϑοθββαυίδ, ῬΘΙ ΘΒ5616 ΒΠ]ΠΊΘΒ50 8} ΠΠη1- 
γθρϑιθὰ. Μὰ ποὸη ἕμτοπο 46110 βύθββο ῬΆΡΘΙΘ. ΡΒ] Αἰ ρὶ ῬΡοϑββουῖ, ἱ (1811 ῬΟΒΘΙῸ 1] πομ6 
αἱ ὙΊρομονν ῬΥΪΠΟ ἴῃ ᾿ἰδύα 46611 οὐδο 8|116ν]ἱ ἴθ πϑηπο Ἰδβοίαθο 11 Οἰηπαβίο αἰ (Ό5]1π 
ὮΘ]18, Ρυϊπηαγονδ 49] 1889. Ιῃ ααθδία 1ἰδύα ὃ βογίθζο; ΒοΔΟ Ὁ ὙΙΡόΠον, ἤρ]ο ἀϊ ὰἂπ 
Ἰηθγοδηΐθ αἱ Βομ νοι θοίμ, 4611 οἱὰ ἀϊ δῃηπὶ 17 6 πιοζζξο. Θἰὰ ἅβ ὕθιηρο γι γομον ἀνϑνα 
ΒΔΡΠΠ ο ἀϊ αὐπάϊανο ἴὰ τηθαϊοίηϑ, 6 ἕχ δοθο]ῦο ΠΘ]1᾿ ααξιηπο 1889 οοιηθ 8ΠΠ|6νὸ 8119 01- 
δαῦο ΜΗ ανΘ Εθάθυῖοο ΟἸΡΊ 6] πο. Ἐταὐαηῦο, ραβϑϑὸ ἃ ὁβα βαδ 1] βϑιηθϑίγο ἀ᾽ ϑϑύδίθ 6 
ἴο ἰπυρὶορὸ ὃ Βῦπα Ια" ἀδ 5010 11] ᾷπο. Ἐῶ οοϑβὶ νίνο 1᾿1πΐθυθοϑθ ομ6 ὙΊ ΡΟ ον αηποῦὺ- 
ἴθνα, 811 φοποϑοθηζα 4616 Πηριθ, σΠ6. γ0}10 πο Π6 δὑπάίαρθ ἴῃ βθπιπανῖο ΤΠ Ργαῖθο, 6 
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Βοβύθμϑγπο 1[᾿658πι6, 11 ὁΠ6 ρθ βοιδο ϑγϑὰὶ ἴδύθο 8010 ἀδι ΘΟ]ΟΓῸ οἢθ6. 58᾽ αυνίδνθμο 8118 

Ῥδοοϊ δὰ ΤΘο]ορίοδ. 

Θ01 Ἰοδαϊο Εοἀοιίοο Θαρ]οΙτπο ἀθύθο 18 “ Ῥόρϊηϊδτθ., 6 ἀθβύϊπαεανο βοργαθαθίο ἃ 

ἔανο ἀδὶ τηιϑάϊοὶ πη Πανὶ, ὰ ἀοθῦθο τποῖῦο ῬΓῸ 6. οοπῦγο, πᾶν ΠΘΒΒΌΠΟ ρούθνϑ ΠΘΡ8}6 ὁἢ 6 

ῬΘΙ 6580 ἱ ροθ0 8ὈΌΡΙΘηθ ρούθυϑηο θομηρῖγθ ἰπὐθρτϑπθηΐθ ἱ ἸΟΤῸ βὑμα!. ἘΙΘΟΠ6. ὁ60116- 

χἰοπὶ, 6 ἀπ8. 46116 ῥὰϊ τίθομιο ὈΪΟ]1οὔθομθ αἱ τηϑάϊοῖπδ ΒοοοουΡθν 810 Ρ}] βυπαϊοβὶ; 1 απ18}1 

τἰοονθναᾶπο ἅα πιϑάϊοὶ τα Πανὶ 16. τἰρουϊσίομθ 46116 πηδύθυϊθ ἅ᾿ ̓ Ἰπβϑβπϑιηθηῦο. ΝΟ ραὸ 

5566. βϑηζδ, βίρηϊβοαῦο 1] ἐαυθο οἷο ἀδι 461} Ἰβυϊθαϊο βοπὸ ἀβοῖθϊ ἩθΙ πιο] 6 ὙἹΡΟΠΟΥΣ, 

Τιογάοθπ, ΕΊβομον, Νοῦππαροὶ, Βτδθηῦζοὶ, Βομπιϊαῦ, Τιοο ον, ΘΔ ον, ΟἀἝθΡΠΘΣ, Ηύθρρο. 

Τπο ἄοὶ τυϑᾶϊοὶ ταὶ δατὶ ὁπ6. ἰπβορπαναπο Π6]1 Ἰϑυϊδαῦο οτὰ Θυβύανο Α ἀο1}0 Τιϑθθ ἢ 6 

ἔα ροβοΐα, πηϑάϊοο ἅ6 118, ρϑύβοπδ 4911 Ἰπηρϑγδύονθ (ὑπρ] ΘΊ πιο 1 ὁ 618 θ΄8. ἰῃ ῬΔΡΌΙΟΟ] Δ 

τλοᾶο ἀρργθζζαῦο ἀ8ρ]1 816 ν] ΡῸ 16 5110 οὐδίπηθ σορηϊσίοηὶ ἀοἱ ΟἸαιββί οἱ ΒΥΘΟΙΪ 6 τουηϑηΐ. 

Ῥτα ἰἱ οοιηραρπὶ ἀϊ βοιοϊα ἀϊ ὙΊΡΟΠΟΥ γα ΘΙ πο Ζ σϑητιῦο 81} Ἰβυϊσαδο ἢ ἃ Πη0 ῬΡἸπηδ, 

ἀϊ 1Ἰαὶ ἄδ] Οἰππαβίο 41 Ῥούβάδι. [1ϑυγασίοπο π611 Ἰϑυϊθαῦθο βθρυῖνα θη τηϑίοαο ραν - 

ΘΟΙατο; οοϑὶ 5ἱ βθρρα δ ΗϑΙ πιο 66 νἱ οι"ἃ οο] ἰναύδ πιο ]ββίπιο ἴα Ἰουθατα ἀοὶ Ο]88- 

5101 6118. πιϑαϊοῖπα; 6. 8Ιοιηθ. οὔθ 4611 1ηβϑρηϑηθηῦο ΘΡᾶπο ἀθϑἐϊπαῦθ 8118 ὑτϑαπζίοπο αἱ 

Οθῖβο 6 ἀἸρροογαῖθ. Ὑ᾽γρομονν υἰπιδβο 81} Ἰϑυϊαῦο απδύῦρο ἃπηΐ, 6 1] βιο ΠΠνοῦθο αἰ Ἰβοῦῖ- 

χίοπθ δἱ οουϑὶ π6 οοῃύίθπθ ἄπο ἀορπὶ αἱ τἼΠ|θνὸ ; οἱοὸ ἀπῸ αἱ βύουϑι ὁ τῇ ΑἸΌΓῸ δα] ροϑῦϊ 

διαὶ. ΠΟ ἀοοθηΐθ ὁΠ6 ἔβοθγθ αὐθϑῦ αἹδίπιο οογΒῸ ογὰ οκουῦ, 11 ροθϑύα 9118, βαρίθηζδ, 

αὶ Βηββιηδ, 11 αα816 ἔτ ἱ ϑαοὶ ροο μι ββίπηὶ παϊθου! ΘΌ 06 5010 ὙΊΡΟΠοΥ ἔνα 1 τηθαϊοῖ. 

ΑἹ 6ογ80 αἱ βου θῦϑηο ΟὈΡΙραΌ ὑαύθ! 611 81Π1{8ν1 461 Ἰϑυϊθαῦο, 1 8} πο ΘΒ ΠΟ 

ἐδηΐο ΠΡογῚ αἱ βοθρ]θτο 16 βου Ζί οὶ, ὁπ 6 8] ΘΟ ρ ΓΘ ἢ 46 6Π16 τηϑὶρνυϑαο ὙΊΡΟΠΟΥ ἄν θ580 

σἷδν ἄδι ὑθηιρο ρρυθθο 84 8ηΊαγΘ 1 Ἴ80. 46] ΠΙΪΟΓΟΒΟΟρῖο, Ρα}Θ ποη ἴοὸ νϑαϊδηιο βου δύο 

δὶ ὁοΥδὶ αἱ ἰϑίοϊορία ἀϊ Ηθη]θ 6 αἱ Πιϑιοπονῦ. 

ΝΘ] δαΐαππο 461 1843 Ὑίλομονν ΘΌΡ6 1] {ἱο]ο ἀϊ ἀούδογθ ; ὁ [ἃ βοϊϑπηϊὰ, αἱ Ἰατιθ8 

ἔα ὑθπαΐα 11 21 οὐδοῦτθ βούδο 8 ργϑϑίἄθηζε 4ἱ ΟἸονθπηὶ ΜΏ]]16ν. 

Τα, ἀἰϊθθουψαχίοπθ ἀϊ ἰδῦγθα ΘΌ 06 ῬῸ ὑϊδοϊο: 126 γἠθιργηαίθ ργαθϑβογ ἶριν ὁογηθαθ. ἘῪΘ, 

16 ὑθϑὶ ἀϊ ἀούϊοταϊο ὑγονϑηβὶ 16 βθρΈ ΘΗ: 

19 Νίδὶ φινὴ [ἐδογαϊίδιι8. γοῦιι8 ἐαυοηέ, νογαηι τηοαἀϊοΐηας ἱριἀοίθηι ἤθη ὁοφηοϑβοιηί. 

29. Αγηύγνιβ ποῦν ἀθργοίαΐ. 

89. 7ηΠαγινπαὐίο, [οὐγὴβ ἰοσαϊῖ8. 

49 ἡογδο οημαοηνῖο, θηαοηυλιηη, τιθαϊοαγηθηι. 

ὅο Μίογϑιι8 οαγάϊασιιϑ ἩθμγΟρ]ιϊογοβὶβ οογάϊ8. 

5.6. αυσθθϊ ῥθιηΐ ρόββοπο οοη  θυΐνθ ἃ ἄδιοὶ ἀπ᾽ 1ᾶθα, ἀ6110 εὐδῦο 4611 οοδαγα 

τηϑάϊοα αἱ απϑὶ ὑθπιρὶ, πὸη ὃ ρϑιὺ βθῆζα τπ οΥΘΠ0. βρη! σαῦο ῬΘΡΒΟΙΔ]Θ 1] ῬΓΪΠη0 οἢ6 

1ιο δοοθηπαίο, ΘΟ0ΠΊ6 416110 ἰπ οαἱϊ 5] ργθβθηΐδπο 16 ὑθμάθηζθ 46] ρυϑηᾶθ ὑπο ἔαθαΓΟ. 

Ττα 1 πιδοϑῦνὶ αἱ ὙΊΡΌΠΟΥ ὃ ἄἀα τἱοογᾶδυθ ἴῃ Ῥεΐπιο Ἰθορο ΟἸονδπηὶ ΜΉ], ΒθηΖθ 

46] αι816 ποη 81] ραὺ οβαῤίαπιοπῦθ ἈΡΡΡΘΖΖαῦθ ἰὼ ϑαἀποδχίομθ βοϊθηθῆοα αἹ ὙἹΓΟΠΟΥ͂,. 

ἘΡῚΙ χὰ ϑοοαπίο ἃ ϑομῦπΙοίπ 6 ἃ ΒοΙηθοΡρ οοἷαὶ 6ὁΠ6. Θιιθυβθ ἀϊ ῥ᾽. π6115 ΒδοοΙ ὰ 

Μοάϊΐοα αἱ Βουϊηο ἰηύονπο 841 1880. ΕἸΡ]ο ἀϊ απ οαἸχοϊαῖο ἀϊ ΟΟΡ]θηζα ὁ αἱ ἴθ46 οδῦ- 

το] θα, 6611 γοϊονα ἀϊνθηῖν ργϑῦθ; 6. 5010 ροομὶ βίου πὶ ρυίπιδ 461] ἱπητηδ νυ] οο]αζίομθ 5] 

ἀθοῖβθ ρον ἴὰ πιϑάϊοίπα. ϑὑπάοηὐο ἄο] 45 βϑιηθϑῦγθ, γίπβθ 11 ργθπιο 4611 ἸΤαϊ νου ὰ αἱ 

Βοηη Π6] 1821 60] Ἰάνοῦο βρϑυϊπηθηθα]θ: 126 γϑϑρίγαἰήοηθ [οοίμ8. Τλῖνθπηθ ρυοϑύο πϑύα- 

τα! δία, ὡπδθομηΐσο 6 ββίοϊορο 6 ἄα Ὑ᾽ αἰάθγον ἔμ ἀθίθο ἀπὸ ἀοὶ ρἱὰ σρϑηαὶ Ὀἱο]ορὶ ἀΐ 

ορηΐ ἔθπιρο, τᾶ 86 ἴδ: 818 βοίθηζθ, [0 Τ686 σ ΘΠ Ἰ ΒΒ Π10, ΠῚ ΤῊΪΠΟΡΘ ἱπηρογίδηζδι ΘΌΡΘ 



Ὁ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΖΙΟΝῈ Ὁ ΒΟΒΟΙΕῸ ὙΙΒΟΗΟΥ͂ 858 

ἴὰ βαδ ααα] μὰ, ϊ τηδοϑύτο. ΕἸΡ1Ὶ ἔθππθ Ἰοπίαπο ἅδ βὸ 18 [0118 4661: βὐπάθηξὶ οοπηθηὶ; 
ΔΡΙΓΆΒ86. ἃ Βὸ ἴηνθοθ ΘΟ] 0ΡῸ ΘΓ 6 ΘΙΆΠΟ δηϊμηδιϊ ἀδ τἢ σίνο ἀθϑί ἀθυῖο αἱ Δρρυθηᾶθυθ 6 
ὁΠ0. οἤίνδηο αὐδι ιαϊπθ 8118. τίοθγοα βοϊϑηθίῆοα. ἘΠΡΡῸΘ 8. βοοϊδυὶ: Βοθνϑηη, Ηθηΐθ, 
Βθπιακ, Βϑίομονῦ, ΗϑΙ πιο, θὰ Βοὶθ Ἡϑυπιομπάᾶ, ΒτίοΠο, ὙΙρομονν, νοη ατδθίθ, ΟἹαρα- 
τὸδθ, Ἡδθοῖςοὶ, Τὐθθουκάμπ, Μὰχ βομυϊῦσθ, οο. ἀθάϊοα! 8116 Ρἱὰ ἀϊδβραῦαῖθ Ὀγαποῃθ 
4911, τηϑάϊοῖπα, ὑαδεῖ ϑημϊπϑηθῖ, 6 ἐδίαπο ἀϊνοηαθο οᾶρο βοῦοῖα. Οπθϑία {Ππβύγο οοη- 
δτορα αἱ βϑρίϑηθί ογθδθου! 46118, τηθαϊοίηδι σου θη ρογϑηθα, ὁ 18 οαΐ ορϑῖα οϑύθπαθ ἢ] 
5010 Βἰρηϊβοαῦο ἴῃ ορπὶ Ὀγϑηθα ἄ0110 5010110, ποῦ θγῶ ππηᾶ Βοιοΐδ Π6] 56η850 βύγοῦξο 
ἄ6118. ρϑγοϊα; ᾿ ΟῚ τὶρϑύονα ἀπ ἀούηδ, ἀπίοα τἰοθναΐα 48] τηϑϑϑῦρο. ὙΊγομονν 
αἴββο οῃ8. ποῃ νἱ ἔμ πϑδβϑιπθὶ βοιοϊα ἀΐ ΜΠ Π6] βθη8οὸ ἀορτπαίίοο 4618 ῬΆΓΟΪδ, τη8, 
8010 Π6] 56η80 6] “ Μοίοδο 46118. υἴοθγοδ,, πιϑίοᾶο 6 Βρϑυϊτηθηΐβ] 6 Οἢ.6 γθβρίηρ9 

ἴδ. ὀγθάθηζα 6 188: βιρροβίσίοῃθ, 6 5010 δπηπηθύδθ ἀπ ΤίοοΡοα 6 ὉΠ ΟΒΒΘΕΥ, ΖΙΟῊΘ ῬΥΘΟΙΒ δ, 

9 δ. ῬΡ6 ἤπθ 18 οοποβοόθῃζδ, ἃθὶ ἔθ]. 

γΊΡΟΠον οἱ ἀὰ αποϑύο βαϑρίο ἅ6] βὰ0 τηϑθϑῦρο. 

ΝΟ] 1846 6611 ἀνϑνὰ νϑᾶπῦο ρθ1 [Ὁ ρυΐπηϑ σοϊδα, 4161} ΔΙ ουχίοπθ 46118, τηΐ]ζα οἢ6 
Ρἱὰ ἰαγὰϊ ἀθῆπὶ οοῖηθ ἀθρθηθγδζίοπθ διη!]οάθ, [νϑηο 6511 ὥνόνὰ ἢἤπο 8]|1|ορὰ ἔβίϊο 
ἰσθΓ 9. ῬΘ᾽ ΘΟΙΏΡΓΘΗ 66 ἴᾳ παύιτα αἱ α6] ῬυΌθΘαθ0 τποῦθοβο: 8118 πο εἰ τϑοὺ ὅ8 

ΠΘΡ 6686. γϑνα βὐπαίαθο τηοϊῦο 1 Ἰϑίοϊορία ἅ611 υηΐσα, 6 αρϑι 811 αἰδθθ: Οἷὸ ὃ 
ΤΉΟΪδΟ Β' ΠΡΌΪΩΡΘ, νοὶ ἄονθίθ ἔδυνὶ βοόρῦϑ 46116 υίοοσομθ. ΑἹ οἷο Ὑ σομονν ῬΊΒΡοσΘ Οἢ6 
δὰ ἀὰ ἔθιηρο 16 ἄνϑνῶ ἑαθδίθ βθῆσα οοποαᾶθσθ, ὁ ΜΏΠΟΡ Β11 τίβροβϑο: 7οὶ ἀονϑίθ ρτο- 
ΒΘΡΉΪΓΘ ἴα τἱοθγοδ, οἷὸ βαιὰ οοσδο τη ]δο ἱπέθυθθϑαπίθ. Υ ἸΓΟΠΟῪ ΒΟΟΡΘΙΒΘ 5010 βϑῦξθ δηπηὶ 
ἄορο ἰἴὰ παύπτα 4ϊ 6118, τπιϑ] δ ίδ. 

[λα Βοῖβ Πογιποπᾶ ἀΐοθ ἀϊ α. Μῦ]]61 οθ 9611 δοῖηθ ανϑναὰ ἕμθθο ρθι" βὸ βῴθϑθβο, 
θοβὶ β᾽ δύῤοπαθνδ 16 8Π0}}9 ἱ ϑιιοΐ 8116] 5] αἰπιθδθθθυο ἄδ βὸ, ΘρῚ: δβϑθρῃδνα 11 οὗτη- 
Ῥιΐο 6 ϑϑϊηοίανα; Π6] γϑϑίο δὶ ϑοοοπύθηανδ, ΘΓ ΒΒΓΘ Ἂπ᾿ ΡαΙΒΡΌΠΘ ὑγαδίο 4811. οἰ Ϊ-- 
τηΐοδ, αἱ ϑβθγοῖθανθ ἀπ᾿ ασίοπθ οαὐδ! ΐοδ. 

“Αρῖνα, σοτηθ Θοθίῃθ ἀϊοθ 46118. ὈΘΠ]θσσα, 6011 βὰδ 8018. ρρϑϑθῆζα; ἀδὶ βυοὶ 
ΟΟΘΠΪ Θηπιδπδνι ππὶ ἔμβοῖπο δ] ϑιοὶ 8ΠΠ|ϑν], οοτηθ ἄδ 416111 ἀἱ ΝΑΡΟΙΘΟμΘ 5] 500] 50]- 
ἀδθϊ, ὁ 11 ἀούθο: “ ΒοΙ4 δῖ, ΤἸππρθταύοτο πα. Τ᾿ ΟΘοΠΐο ΒΟΡΙἃ ΑἹ νοὶ,, Ῥαβίανϑ 8πῸῃ6 ἃ 
ὨΟΪ, Ρ6Ρ ϑοοίψαγοί 81] ῥἱὰ βύγοπιο Ἰανοτο. Τιδ 

αὐδιντυὰ, 461 τηδθ 

ΒϑΊοηΘ. 46] ἔββοίπο δα π61] Ϊηϑίύδῃοθ 116 
ὕγο, 11 αα8}6 5θηΖδι 8Ιοαπ βού ηδθθο, βθῆζα πο αὐ] ξατῖο ααΔ 518 δὶ, 

1ᾶάθεϊθ,. βθηζδ, ἃρίαίθζΖζδ, Ῥγοβϑθρυίνα 60η οΥ ΘΠ ἄθ ΟΓσΟΓΟ πῃ ΗΠ 
ὙΊγομοΥ ΘΌθ9. ἃποῖθ Βομση]θίη ἃ. πηϑθϑθμο οἰήοαοθ, Ῥθπομὸ πο ἔοθθο ἴὰ Αἱ 1αἱ 

ἉΖΙΟηΘ ῬΔΓΆΡΌΠΘΌΙ6 δ᾽ 416 118, αΙ ΜᾺΠ]]1Θυ, 60] απ8}0 ΘΡἃ ἴῃ σοηὑϊ πα ΓΡΡΟΓΕΪ ῬΘΥΒΟΠΑ]1. 
ϑομδη]θίη, 10 βοοργίδουθ 46]: ἑππρὸ [6 Ργοάποθ 18. ὑΐβηδ, ΘΡ8 ΠΟΘΙ Ὸ Π6] γΘΡῸ 56η80 
911 ῥᾶγοϊα, 6 ὙΊΡομον, ὅποοτα, ἰπ αθϑθϊ αἰ ΟΠ ἃππὶ οομβοσνανα 1 5π0 ΠΡγϑείο αἱ 
ἰβουϊσίοπθ ἴῃ οαΐ ἀοοδηΐο 8118 τηδίουία ἰηβθρηθίθ, 48 ΞΟΠ η] θη οἢ6. θγθ 18. τηθαϊοίηδ, 
ἰηύθγπα, ἄγονα βορθθο: “ Βοοποθθο ὁ0η ΒηΐπηΟ Β͵ταύο οἢ6 ἴο ΘΙ ἅδ᾽ [π|| τπὸ βύϊμμοϊο 
οἰῆοαδοθ.,. Ὑίγοιονν ἀνονα ἐθυπιίπαίο 11 οοῦθὸ αἱ α. ΜΏΠ1|6ν δᾶ ϑγὰ θηΐραῦο Π6118,. οἰ Τηΐοδ, 
αἱ ἀπ ποῖηο οἷθ ἄγϑνα 61 ῬΓΟΡΥΒημμηδ: ῬΟΘὮΪ βἰβύθηηϊ 6 τηο]ϊ ἔα. Θαῖνὶ οἱ ἔδιοθνα 
ὯΒ0 Αἱ τηϊονΟβοθορίο 6 αἱ γϑαρϑηθὶ ἴῃ οδβὶ ἴῃ οαἱ 18. σταπᾶθ [0118 ἀθὶ πιϑάϊοὶ δὶ δϑοθοι- 
ἐθηΐανα αἱ ταρὶοπδηηθηὐὶ 6 αἱ οββουνδζίοηὶ ΒΕΡΘΓΗΟΙ8]1. 

ΒΌΡΒΘ ΠῚ ῥυϊποῖρα!θ ἑδύξουθ 4ἱ ὑαθθϊ 4161} σῃ6 πᾶππο αρίδο βα Πα, Θἀποιχίοπο βοΐθη- 
υῆοα, ἀϊ ψίρομον ὃ βέδξα ἴὰ ῬΆΒΘΙ]οασίοπθ υνθπαξδ 811 Ἰποῖτοθ ΠΘοῚΪ ἀπ ἴπ οαἱ ΘΟ 
Ἰαβοίανγα 1| Θἰηπαβίο, 461] Ορθγἃ ΑἹ Βοῃ]θίάθη: Βοίἐγᾶσο σιν Ῥηγέοσονο86 ἴῃ οὐ ΘΡα ἴοπ- 

ϑξπτε Π, Τομ. {Π]. 
τ' Ι 

1 



904 - ΡΙΟ ΡΟᾺ [ 

δία 186 ἀοὐῤῥνϊπο 46116 οὐ αὐὔδατοι ΟΘ]]0]1ὰγθ 46110 ρἰαπῦθ; 6 η6] 1899, ῬΓΌΡΡΙΟ αἀπϑηᾶο 

ΘΟ, ϑηύγανα 61} Τ]ηϊνογβι νὰ, σοιαραγνο 1 ορογα αἱ ϑομϑηῃ: πβγοββορίβοῖνο τριέογϑιι- 

οἰμιίηφοη, {δον αὐο Τ]οῦογ οἷν δ  ))))γυνλν. ἐπ. ἀθγ ΘΙ μοίιι)" μι ἄθην Ἡαοϊιδένη, ὅὁν ΤΠ] 606 τρια 

Ρἤαρεον. ϑομ!θίάθη, παῦϊνο ἀΐϊ ΗἩδιηθυγρ, 51 γα ἔαῦθο ἀούδονθ ἴῃ β᾽αυθρυυάθηχα 6 

ϑυνοοαῖο. Μ8 51 αἱ αϑὐὸ ἀ611 Θϑϑυ οἰχίο ἅ611ἃ ργοΐβθβϑιομθ, 6 ἴῃ ἀπὸ βὐαῦθο α᾽ δῃ 110 

Ῥοποβίϑϑίμηο αὐὐθηυο 811ἃὰ Ῥγοργῖα ϑϑίβύθηζ, 600 ἀπ Θ0]Ρ00 αἱ Ρίβίοϊα 8118 ἐθϑῦα. απᾶ- 

τῖδο, Ἰαβοϊὸ 1᾿ ἀννοοδύσνα 6 ἀΐϊνθηπθ πϑύμγα! θύδ. Ττονὸ ἃ ΒΡ] ηΟ ἴῃ 5800 χίο ΠΟΥ ΚΘ] ἢ 

ΘΟΟΘΙ θη ἰβϑίπηο τηϑοϑο 6. ΘΟΠΒΙΡ 166. ΠΘΡῚΪ αὐμπαϊ! Ρούδῃϊοϊ, 6. τηοἱῦϊ ἴα οἰδαῦ! ἂδ 

ΒΟΒ]ο᾽ ἄθη π0 118. σι ορϑγῶ ογθη0 βὔδθ! γϑθοο οἱ ἀὰ ΗΠ οΥΚ6]. ΒΟ] θ᾽ θη οοπύγαβϑθ πηι οἰ χία 

οοἱ σίογαηὶ απδύομηϊοί 6 ἴθ ρϑυδίοοϊαι τηοᾶο ὁοη ΤΘοάοΓῸ Βομνγθπη, ργορδυδίου α9] 

Μίαβθο δῃϑύομηϊοο ἀϊοῦίο 48, αι. ΜΆ]16Ρ. οι νγϑηπ ούϑὶ ἀπὸ αὶ ρἱλι Θβϑυοῖ δῦϊ τη ]οΓοΒοο  βΌ] 

ἄ61 500 ὕἤθῃμιρο 6 ρούθνα ἔδυ ἀθὶ οοηΐοπθ ἔρᾶ οἱὸ ὁΠ6 6511 ἄνϑνα οβϑϑιναῦο π6] τη0 η0 

Θηΐτηδ16, 6 416110 ὁ[6 βἿ νϑηΐῖνα πᾶργαῦο 46] τηοπᾶο νϑρϑῦδ]θ ἃ] βιι0 διῖθο ΒΒ] θη. 

6. ἴποὶ γᾶ οοβυιαϊ δ, ΠΆΠΠΟΣ ἀνονα νϑᾶπῦο οὁἢ6 ἰὼ οογᾶάδ. ἀογ88}6 ἀθὶ ρθ801 οδν] 

ἀϊ ὁ6110]6 οοπὐϊραθ 16 ἀπ 8116 αἰΐγθ, 6 ϑοθνγθημ νἱ σθνῶ ὑσοναῦο 1} ππο]θο. Οἰαδῦο 

δΙοσα Ῥαυγκίη]ο ἀνϑνα ἀἰτηοθύγαῦο οὁῃ6 Ρ]1 βύγαῦ! ϑαρθυῆοῖ 811} 4611 ΘρΙ ἀθυτηϊάθ εἰὔθη αὐ 

οοτηθ οοϑύϊθαϊθ ὅθι. ἂπ ᾿πὔοπϑοο ἱπαανιύο, ούϑηο ἴηνθοθ ἔϑυυὶ ΑἹ ὁ611ὰ]6. ἘΠ) 611 ϑὰ Ἡ θη] 

Θινονϑπο σὰ δὑπάϊαύο ἰὼ ϑὑραθῦαγα ἅ6110 ρῃϊδη 016. 6 ἀ6] ἔθραῦο, οἂ Ἠθη]θ ἄγονἃ 

νἱοθροαῦο 911 ϑρί θ]ῖ οἰ πατῖοὶ 6 ραν] πιθηΐοβὶ. ΠῚ ῬΟΒ565580. αἱ [8}1 [αῦυ! Βοῆννθημ, βοῦθο 

1ο ϑὐίπιοϊο 1] ϑ'ομ]ο θη, νϑῆπθ 8118 ΘΟΠποΙαϑίοπθ οὐθ 11 τϑρπο δη πη8} 6, Π6118,. Θδ οοβύ-- 

ὑαζίοπθ οὐρϑηῖοθ, 51] αἰρογίανδ οοιὴθ 1] σϑρπο νϑρϑίαθ, οἱοὸ οἤ8 16. 9611116 οῦϑμο 1] 

᾿ Τοπαϑιηθηΐο αἱ ορηΐ Θββοῦ νίνθηΐθ. Α οοπίογίασθ ἰἃ βὰδ ἱρούθϑι στ]θνὸ ἰὼ βύγαννανα 

61 0]806 ἀοὶ ἐορ]ουῦ! ρυμα δἰνὶ αἱ οαἱ οοπϑῦα 1᾿ μα ρυΐοηθ αἱ Ρ0110, 6 ρἱϊι ὑᾶγάϊ 1. Θοη- 

Σ ἔϑειηὸ ρθ1; 1᾿Θ ΓΟ πμ6 ἅ6911 δηΪ 1811 ΒΌρΘυΙΟΥ; ὑγονὸ ΟΠ. 1 ὑθϑβαθ ΟΟΥμΘὶ, 1 Ρ6}1 6 19 

ῬΘηπ6 50π0 οοβύϊαϊυϊ ἅα, 6611016. δἀδοπβαῦο ἱπβίθμιθ; π6118 ᾿θπῦθ 4611 θῃιρτίοπθ ὑρονὸ 

Τ᾿ δ] ̓ ππρϑυηθηῦο 8116. 6611π16 ἰπ ἤριθ. ΤΠ οροῦδ αἱ ϑοθσνγαπη, οΒΘΙαῚ δα απαΐα 06] 5010 

σοηδοπαΐο ὑθοηΐοο, γἰηθηθ ῥα ανία, ἃ ὑϊύοϊο ἄὍποῦθ 11 οοαϊοθ 46116. ἀοϊξυϊπα ἄα ουἱ 

ΘΌΡ6 οὐἱρίπο 1ὼ Ὀίοϊοσῖα τηοάοιπϑ. Π1πῆἤμπθηχα οβογοι αύω ἅ8. ΟΠ] ΘΙ θη 6 ἅδ Ομ ννϑη 

5.110 βρίγῖθο ἀθὶ ρίονδηϊὶ ϑὐπάϊοϑὶ 46] Ἰοσὸ ὕθπιρο ἔπ βύγδονγἀϊηαρῖδ, 6 ΊΡ ΟΠ ΟΥν 10 τῇ θ0}- 

ἄδνϑ π6] 1882, ἴῃ ὑπ ἀϊβοοιθο 5ὰ 461 ἄπο ἰοπαδθον! 46116 ὈΙοΪορα ὀομπίθιηρολϑηθϑ. 

ἘΡῚΙ βοῦῖνθ: “.Α ἀ06] [βθπιρο ἴῃ οἷ ἴο θα 1 π|]θὶ ΘΟΙΠΡΑΡῊΪ ΘΟΙΪ ΠΟΙ ΔΙηΠη0 18. ΠΟΒ[Θ 

τἰοθροἢ 6, οομϑα ανθιηο πριιϑὶπιθηύο 11 ΠΠΡΡῸ αἱ ΒΒ] ΘΙ άθη. 6 ἅπ6110 αἱ Βομνγαηη, ὁ 1] 

ῬΘΠΒΙΘΡῸ 4611 πηϊνὰ 46116. ἡδύατα, ογρϑηΐοδ δρὶ βοργῶ αἱ ποὶ ροὐθηψθπιθηΐθ ᾿. Π| τπιοπᾶο 

τηθαϊθ0 ὈΟΥ]ΠΪπθ50 ὑτῶ 1] ὕθυζο 6 1] απδῦίο ἀθοθηηΐο 46] βθοοΐο ΧΙΧ, οὐδ ᾿πύθιδηθηῦθ 

Ῥοποίγαθο 4816 πῦονθ ἰάθ6 ἀθϑαηῦθ 484118, ἀούίγ [πᾶ 66] ]α]ὰρ. Ὅπὸ ἄθὶ Ῥ'πηϊ ὃ ἴ816 πι80 

ἸΔΡΡ ἰσθίπηο 4611 ππονα ἀοίνίηα ὰ 6, ΜΏΠΟΥ; πὸ πιθπὸ οἰβοδοθ ἔπ ΗΘη]6 60118 518 

διπδίοτηϊδ, ρΌΠΟΓΘΪθ. 8] τποραν]ρ]ο, Θβοίδιηδ ὙΊΓΟΠΟΥ ἴῃ ἀπ 500. τἱοουᾶο αἹ απθὶ 

ὑθηηρὶ, 56 ποὶ ρσίονδῃὶ Ὡρ ίαπιο ἤμ ἀδι ΡΥ Ϊποῖρῖο ᾿τηραγαῦο ἃ ῬΘηΒδΓΘ δυο] ορ᾽ απηθηῦθἢ 

: 5 φῬγοροβύα ἀθὶ βρϑπουαὶθ πηϑᾶϊοο Οτίπηη, νίοθ ἀϊγθύθουθ 61] Ἰβυϊθαθο Ῥ'ϑάθυϊοο 

Θαρ] οΙπιο, ἄονο Ὑιγομον οτα βύαῦο δ] οναῦο ἀαγϑηΐθ ἱ βαοὶ βυσαϊ απϊνϑγθι θαυ, ααθϑῦϊ 

ἔπ ποιηϊηδῦο δββϑιϑύθηθθ 411Ὁ ρυοβούθατα 46] “ ΟΠπαῦιθό., 6 ἴῃ Ῥ8ΡΪ ὕθμηρο γσϑῆπθ ἱποᾶ- 

γίοαῦο 46116. ΓΙ ΟΘΓΟ6. ΤΩ] ΟΓΟΒΟΟΡΙ ΟΠ 8. 6 ΟΠ τηϊο 6 Π6118 ΟἹ πἴοδ, αἱ Βομδπ]οίπ, Εῖρα 1π ΠΟΥ ἃ 

ϑούδοτο 4611 Οβρϑάδιθ “ Ομαγυδ.,, 11 Βτουῖθρ, 11 αὰ816 οὐ ὑδϑηῦο ροθο ριοάαύνονθ Ρ6᾽ 

οοπΐο ΡΙΌΡΓΪΟ αὐϑηῦο θ᾽, ἴῆνϑοθ, ἀΠΠροπίθ γϑοοορ]Ο 6. 6. ἀϊνα!ρβαύονυθ 4611 βοίθηζϑ εἰ 

ΔἸύγα!. 



ὅ ΟΟΜΜΕΜΟΝΑΖΙΟΝΕ ὉῚ ἘΟΡΟΙΚΕῸ ΥὙΙΒΟΗΟῪ : δῦ 

ἘΡῚ] ΘΌΡΘ 11 τηϑυϊῦο αἱ θββθῦθ ϑύαθο 1] ρυΐπιο δ ἀννίθιθ 8118 οδυυ θα ΡΙδύϊοα 
ΡΟ ονγ, 6. ΘΟΠ16. ΘΡ]] ἀὐϑνϑ, ζαὐδο 46116 τἰσθυοΘ 58] ἔθυμδ 8]]Ποτὰ Αἰ τηοᾶδ 4618, Ποϑίϊο 
ΒΘηΖδ, ὙΘΏΪΓΘ δα δ]οὰη τἰβαϊδαίο οὐἱρίπαθ, οοθὶ οἴἵδυβα ἃ ὙΠΌΠοΟΝ ἀϊ βέπαϊαυθ 6511 
ΤδΡροιηθηΐο. 1.6 ἄμθ βοιοῖθ ἀϊ ὡπϑίομηΐδ Ῥδιο]ορίοδ, οἷο ἀοηηίπανδηο ἃ (1161 ἐθπιρο 
ΘΡΆΠΟ ἴδ ΒΟι018, ἔτ ποθϑθ ταρργθϑθηύαίο δ. ΟΥΟυ 1116: 6 18 βοῦοὶδ ΑἹ] ὙΊθηπα ΤΆΡΡτο- 
βϑηύανα, 48, Προ ΚΙ ϑπβ κεῖ. Εἶχα ορ᾽πίοηθ 46] ρυΐπηο 66 1 Ποδίἑο ἔοβϑθ ἃ βαβ6 ἀἱ αὐδ]υπααο 
ῬΡΌΘΘΒΒΟ ΤΊΟΡΡΟΒΟ, 6 [810 ἀούῥγϊπδ, ἀνονα ὑσοναῦο πιο] ϑϑριϑοὶ. δ ΊΤΟμονν Τἰθοπ ΟΡ θ6 
66. ἃ. Τίβοι γϑυθ 1] ῬγΟ ]ΘΠη8, ἔοββθιο πϑοϑϑβαρίθ πιο ξθ ΓΙ οθΡΟ 6 ῬΓΘΙΙταΐΪ ΠΥ]. ΕἾ ΔΊ]οτ 
51 ΘΓ ΘΟηΒί ἀουίο 5010 10 βίαῦο 611, ραγϑίθ νββοοαῦθ; ἰπνθοθ δἱ ἄονονα γἰοθυοᾶρο 
Τ᾿ ουϊσίηθ 46118 βοβύβηιζο οῃ6 δἱ ὑγογᾶνθπο ποὶ ᾿ππι6 46] ναϑο, οἱοὸ 1] ΘΟΘΡΊΪΟ Βϑη στ ρηο 
9. ἴὰ τηϑβϑα ρυμα]θηΐδ. ὙΊΓΟΠοΥ πϑρὸ 1α ρυθοϑίβίθηζα ἅ6118 ΒΡυΐπαι οοτηθ [α]6 8110 βέαΐο 
αἸβοίο!θο Π6] βδηριιθ; ὩΙΉΠἾ86. ἴηνθοθ 1 Θϑἰβύθηζα 6118, ἢ θυΐπα βοῖο ἴῃ ἔουτηα αἱ Θοδρπο. 
Νοη δὰ οοϑῷ ὃ ἀοναία ἰὼ παυϊτίσίοπθ ἀθρ1: Θ᾽ θιαθηῦ 6 1ὼ ργοδαζίομθ ἀθὶ ὑθϑϑαθ; 510- 
Ὀθη0 ϑβδὰ ὃ 11 ργοδούϊο (6118. ἀϊβύνασίοπο ἀρ: θ᾽ ϑιποηθὶ βύθαϑί. [0 βυπαϊο 6] οδάδνθιο 
αἴθᾶθ ἃ ὙΊροθονν οοοδδίομθ αϊ ἔθυμηθρο ἃ. 58 ρθη ζίοηθ ΒΟΡΡ8, ἱ ΘΟ ρ.}} οἢθ ομϊπομο 
Τ᾽ δυϑουΐδι ῬΟΪ ΠΟ Πδ 16, 6. 616 Θρ]ὶ 8ΠΟτὰ ομΐατηανα: “ 68 1001] Ῥϑίο]ορΊοὶ ,, 6 ἴθοθ 18, βοο- 
Ῥονύδ ὁΠ6 ϑϑϑὶ πὸῆ ἀθυίναηο 48] ἸπορῸ ον δὶ ἔγονϑηο, πὰ βίθθθηθ 6 γὶ ϑῦᾶπο ἰγ88- 
ῬοΥθαῦ ἀα ὰἂὰ ραπῦο ρϑυϊθυῖθο ἀαδίππαιθθ ἄονθ οεαϑὶ ἰογιηδίο πη ΘΟϑρι]ο ὈΡΙΤἰ ἶγο 
ὯΘ119 γθηθ, ορραϊθ 48] οον ἀθβίσο. ἃ ἐδ]6 θοποϊαβίοπο ὙΊΡΟμοΥ δρα γϑπαΐο 4818 οοη- 

5] 5: ἀθΡαχίοηθ ἀοὶ ἔδυ ἀπδῥοτηϊοὶ ἅα. οαἱ τἰοοβέγαὶ Ἰορι οατηθηῦθ ὑπύθο 1] ρύοοθββο. Νὸ 
ἔθνη 8] τορθυύο ὀδάδνοιῖοο τηδ, ΒΘ ΠΒὶ γ0116 οοπίον ἐδ: 16 5116 ΘοποΙαβίοηϊ οοη γργονδ 
ΒΡΟΥΙπηθηΐδ]θ, 6 ὅδ. ααοδύα ὑγδβθθ ΠῸῚ 5010 [8 Θοηΐθγιηδ 46116 δὰ γϑάπίθ, πιῶ ῬΠ ΟΠ 6 
ἴδ ἱπιρονξαιῃηθθ θοποί αβίοπθ ομ6 ρ]Ϊ ϑεϊδυθὶ ἀουϊναπεϊ 481] ὁοοΙαδίοπο ἀοὶ γαβὶ ΘΡΈ ΠΟ δι5858] 
ΤΏΘΠΟ αἸρθπαθηῦὶ 481 ΟΘΟ] πβίοπθ βύθθθα ο6. ποη 4818 αι! ὰ, 4611 βοϑέδησε, ὁῃ6 ανθνδ, 
οδρίοηδίο 1᾿ οΘοἸ αβίομθ. Οὐ απθδὺϊ ἰανοῦῖ ὙΙΡΌΠον ἕοπᾶὸ 16. ἀοξένίπδ 46118 ἐγοιηθοβὶ 6 
α01]᾽ ΘΙΏ 0118, ποιηΐ 6 ἔαυυϊ ἄδι Τα 5ύθϑβο ἰπὐγοάο δὶ Π6118 τηϑαϊοίπα βοϊθηξίβοα. Τ]π αἰύτο 
ἔραθίο ἀϑὶ βιιοὶ βὐιαϊ ο1] βαπριιθ 6 51 νϑβὶ ἔπ 1ὰ, δοποβόθηζε, 6118 ἰοιμοονηΐα ΘΟΤῊΘ 81}8- 
Ζίοπιθ ἱπάϊροπάθηθθ. Α] 50 ϑβαῦψο βρίγίδο ἃ ὁββουναζίομθ, 8118 βαϑ οαϊξαγα ῬΓΘΙΠΉΪΠ818, 
8118, Ἰορίοα. οοηϑιιθδαίπθ 6118. δια πιθηΐ ἔμ ἄοναΐα 18 ΡῬγθνϑίθηζε, 46] οἱ αϑῦο οοποϑῦξο 
αἱ ἀα9118 πηδ]αὐνία, 46] βαπριιθ οοσπθ οἤθείο αἱ αἰδογαΐα ῬΙΟδαζίοηθ βϑηρτίρηδ ἀδ ραγῖθ 
ἀθρ]] ογρϑηὶ οιηθίοροθίϊοι, 6 πὸπ οοπιθ τἰβαϊδαίο ἀϊ ἀπ8 Βιρροβύδ,ι ρϑηθύγδζίομθ ἢ6] 
βδηριιθ αἱ δἰθιηθηῦὶ ϑἰθυορϑποὶ. {Ππ᾿θϑαροναύα, ργοάασίοπο αἱ ρ]ορα] Βἰαποιί, απ ἀϊξοξίο 
αἱ ρυοάυσίοπθ αἱ ρίορι" τοβϑὶ ῬΘΡ δἰ ἐθυδιζίοπθ Ῥυϊμηϊ να, 6611 οὐρϑπὶ βϑηριίρηΐ : [816 
οὐδ ἰἴὰ παῦιιγα 46] ᾿ΠΟΡΡῸ, 6 ΠῸΠ ἴδ βαρροθύδ ρϑηθύγαζίοπϑ ἀΐ ρὲ π6] ΒΘΏΡΊΙΘ, Ο ἴδ 5πρ- 
Ῥυνδιχίομθ 46] βϑηριιθ βίθββο. Π| οοποούίο υἱτομονίαπο πὰ ὑυτϊοπΐαίο ἀθβη  ἰναπιϑηΐο 
611, πηθαϊοίπα, βοϊθηθῆοα, 6 οσρὶ πιονὶ ἰαθυϊ πϑῆπο οοεδιμθηΐθ ϑϑίθθο ἢ] σοπορύϊο 
ἄ9118, Ἰοιοθηοῖα, ταδὶ πο 1᾿Πϑηπὸ τπσξαΐο βοβύδηζί Δ] θη ΐθ 6116 516 θαβὶ ἀούν π811. ΘΟ Θϑεὶ 
Οἰαδβίοὶ Ἰδνουΐ ὁπ 6. ποὶ αθθϊ τἰρούϊατημο ὁ υἱδββυπηΐαταο Π6116 ποβῦρο Β0Ό0]Θ, Β0Π0 8, Ῥυΐη- 
οἴρα]9 ρατῦθ ροβί θῖνα 461 Ὅροῦα 46] Βίον!ηθ βούνονθ 46] “ Οπανῖθό,, ; τηϑ, αἱ ααθδία ΘΡροῦδ 
ὃ Ῥᾷγο ἀπ ορθῦα οὐἸ θα, οἷιθ ἔογβθ πᾷ νϑῖβο ῬΙὰ δποοῦα 6116. ἀπ Ῥυΐτηθ ἃ ΤἱοΠΙ πη α ΓΘ 
Τ᾿ αλδθηχίοπθ 49] πποπᾶο βοϊθη ϊῆοο 58] Ῥαίοϊορο αἱ Βουῖπο. ΑἸ] ο 8118. βῥουίοα ὁ οἷδβ- 
δῖοα ἀἰβοιββίοπθ ἀϊ ὙΊΡομονν 5.118 ὑθουτία 4616, “ ογϑβὶ ΒΘΠΡΘΊ ΠΡ,» Θ. ἴῃ βΡΌΠΟΓΘ 518] 
Μδπῦδο αἰ Απαξοιηΐα Ῥαθοϊορῖοδ αἱ ΠΟΙ αμβϊτῖ. Ῥπνα ἀαθβῦϊ ἴῃ ΔΠονα 1᾿ ἀπαίοπιο-ραίο- 
Ἰορὸ ρἱὰ Βιδηᾶθ 46] β60010, 6 ροᾶθνα τη. ονϑηάίβδίμηδ, δαθουι δὲ ἴα δαδίο, 1 τποπᾶο, 
ϑαΡΘΡΙοσΘ ἃ 4001]. βύθαβδ αἱ Ονοσν 6116, οαροὸ 4611. βοιοὶα ἔρϑποθβθ. 
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ὕὍπ ρἱογίπθ ρδύοϊορο ποὴ ϑποογα τηο]ῦο οὐποβοϊαῦο βρίηρθπάοϑὶ 811 αὐὔβοοο 4611 

ὑθοσῖδ Τοπαἀδηηθηύαϊθ ἀ0] οΌ]οβ8οὸ αἱ γίθημδ, βϑιι γὸ ρθοοδιο α᾽ Δα δοῖα 6 ἀοϑὺο Ἰὼ πιθρῶ- 

ἰἃ 461 βϑρίθηθ 49] βᾷὰὺ ὕθῃιηρο. Ὑ]ΡΟΠΟΥ ΡΥΓΘΙΏ186 ἰὰ αἰ ΟΠ] Ζίομθ οἢ6. ΘΟ] ΠΟ 

οὔ δοαγῶ 11 Το ϑηβικὶ οομηθ δπδίομηο- ρ ύο!ορο, πὴῶ 5010 π0118 ραῦίθ βὰδ΄ ἀού! 86 

5.118 ραύοϊορῖδ; οἱοὸ ἴῃ ἀπ6118 ραρῦθ οἢ6. οἰ ύγορδββᾶνα 1 βΘῃΊΡ]106 τϑοοο!ύα ἀθὶ ἰδυνὶ 

ϑιηϑιίοχηϊοί, 6. οἢ6. 8118 Ῥα86. βο 1 (οὶ ἔδυ βοβϑυϊθαϊνδ, 1᾿Ἰρούθϑὶ τη8] βίοαγα. Βοκ  ϑηβικὶ 

ϑσονῶ ὑθηύαϊο 4] Υἱτὴθ ἴῃ ψίσογθ ἰὰ ρϑύοϊορια ἀπιόν 19, βοσύθηθηαο 1᾿ θϑιβύθηζε αἱ 

ἀπὸ Πρτηα 6 αἱ ἀπ᾿ ΔΙ Ραμηΐηδ Π6] ρ᾽δθηηδ 49] βϑηριιθ, 811ἃ οὰἱ δἰ θυδζίοπθ ρυϊ πη ὑϊνγῶ 

(ἀἰθοῦα518) ούᾶπο ἀονσυῦ ὑαὐδὶ ο αὐυδϑὶ 1 1π18]1 46] οοῦροὸ ἀπιᾶπο. ὙΙΡΟΠΟΥ ο]1Ϊ ΟΡΡΟΒΘ 

Ὁ.6. ορῃϊ γϑυϊδΖίοηθ 46] βϑηριιθ ογδ πη οἰουθο βθϑοοπάδυιο 4116 Δ] ὑθΡ δ Ζίομἱ 1008] ἀ 6611 

οὐρϑηΐὶ. ΒΟ κι ϑηϑ τ ἀνόνὰ ἰηὐροδούνο 6118 ραῦῦθ βρθηῆθιθ!6 46] 50 οΘΙΘΌΓ6 ὑγαύναῦο πππϑὶ 

ααδηὐ ὰ, αἱ ΘΒΒΘΓΖΙΟΠΙ ἔθη αβθϊοθ, βθηζα ϑίοσπα ρηόνῶ αἱ αὐ], 6 νἱ νονὰ ἰαύϊο [ἃ 

ΘΒΡΟΒΙΖίοηθ ἀἱ ἀπὰ ᾿ἰβίοϊορία ἱπιρογῦου ββίπια 6 ὑαῤύα Βοϊαραῦα, ἀα ᾿ρούθϑι 1]ΟΡΊ 6. 

ὙΙΡΟΠοΥν, τθοϊδπηὸ 1᾿ ΔΡΡΙΙοδΖίοπθ 46] πιθύοαο παύατα βύϊοο θϑαῦϊο, 6 ὑθϑρίπθθ 18 [8]88 

ΒΙοβοῆῖθ οθ θθθθ ἅ8118. ὑθϑύα 461] δαΐουθ, βθηζῶ 8 ργονϑ πϑοθϑβδυῖδ ἀ6ὶ ἔαύθ. 1,8. οΥ]- 

ὑϊοῶ αἱ Ὑιρομονν ΘΟ Ό6. ἀπ ὑτοηΐο, ἰὼ ἀούπα 416118, οὐἂθ1 χὰ Δοθθηἀοπδύα ἴῃ ϑθραϊΐο 

4110 βὔθϑβο οἰ ὑϑηβικῖ, σμθ. στ θοθμοθΡῸ 1Ἰπηρουύϑηζε, 6118, ραίοϊορῖα 661] α]ὰγ6. Θυθδύδ 

νοτίδα, βοϊθηὐ σα, πῃ γι βδ] ππθηῦθ τἱθοηοβοϊαῦα 6118, βοιοΐω αἱ ΒΘΥ]]ΠῸ 511116 βοθο]6 αἱ 

γιθπμηδ 6 αἱ Ρδγὶθὶ, ρᾶῦὶῶ ογὰ 8118 ποβύλδ ἔϑηθαβὶδι, ΘΟ Π16 ἴοϑθ6 Ῥγθ οἰ ὑγ106 αἱ νἱϑύον!θ 

ξαθατο 5 Δ] Ὁ] ΟϑΙΏΡΙ. 
« γΙΡΟΠΟΥ αὐ816 δούθονθ ἃ] “ ΟἸιδυῖῦό., 6006 τπὰ αὐϑηςὰ, πούθνο!θ αἱ τηδύῦθυ θα] ἃ 

518, αἸΒΡΟΒΙΖΙΟΠΘ 6 ἴϑοθ 46] 810 ἰδθογδύοιο ἀπ σθηύῦρο αἱ βύμαϊ Ῥ6 1 πιο] δὶ νο]οη θιΟ81. 

ΝΟ] οϑίαίθ 461] 1847, ΊΡοΠοΥν βοβύθηηθ 16 ῬΓΌνΘ Ρ61 1᾿Δ01ΠΠΙ αΖίοη6 διἃ ᾿ΠΒΘΡΊΉΒΓΘ, 6 1] 

ὕθιηδ, 4611 βι8, ρυῖτηδ 16 Ζίοπθ ἔμ 416110 4618, ᾿η δια πηδιίοπθ 46] τη80011. Α116 ῥγονθ 

ΡΥ ἰϑᾶαίο δ᾽ 5101 θβϑτηὶ αἱ ἀούονδίο; 

ΘΟΒῚ Ρθ1' ἰἴὰἃ βϑοοπᾶδ νοϊύα ογϑ ἀδύο 811 Δ]]11ϑνὸ ρυθαιπϑυῦο ἀ1 ὁομρΊαπρογθ 1ὰ ΠΙΘΙΠΟΓΪΘ, 

ἰθᾶθνω α. ΜΏ]Π|ΘΡ οἷιθ πὸ] {848 ανϑόνῶ ἃποῖθ ΡΓ6 

461 ἔαύθ! ργίποιρα! ἀ6118. 518. ΟΡ ΤΊ ΘΓ 8] ΠΟΙ ϑιηδύο 46] 50 σγυϑπᾶθ τηϑϑϑύγο. ΊΓοΠονν 

δρρδυῦύθηπθ 8118 βοηϊθνδ αἱ ρ᾽οναηὶ νὩ]ΟΓΌΒ] 6}. 5] ΘΡΆΠΟ ῬΓΘΗ͂ΒΒΙ 1] Τἱππονϑιηθηΐο ἀ66]] 

βύσαϊ αἱ τηθαϊοῖπδ, 6 Τογιηᾶναπο 1ὰ οοϑὶ ἀθυθα, βόιοϊα ἀϊ ΒοΡΉπο. ὈῚ αἀπθθῦα ἔμ ῥτϊμηδ 

ἃ οδρο0 Ταᾶνίρ Τυδαρο; ρἱὰ ὑαγαϊ 1 ἀΐνοππθ ΒΟ ἀο] ο ὙΊ ΡΟ ΟΥ 6 ἴῃ ὈΥΪτηδ ΠΠΠπθδν ΘΓΒΠΟ 

Ανύῦασο Μοπάθίβομη 6 Βθῆπο Βοιπμδγαᾶῦ. Π| ῥυίπηο ραρθοιϊρὸ 60] Τυθαθθ ἃ ἀπ 6511 αὑπά!ϊ 

αἱ ρϑίοϊορία βρϑυπηθηῦθ]θ 6 ΓΌΒΘΙῸ ὑδηῦο ΟΘΙΘΌΤΘ 1] ποηθ αἱ ααρβύ᾽ αἰ] πο, 6. 616 

Θῴδημο ἀπ᾽ ἀϑϑοϊαύα, πονϊδὰ ρθ1 1 Οϑυτηϑηϊδ, 6. 50 0586. 85.118, τηθοοδιπίοδ 61 τηον!πηθηὔὶ 

γοϑρίγαθοσῖ; Πα] δὶ αἰνίβθ ἀδ Ττᾶαθθ 6 ἢπὶ ἱρπογαΐο ἃ Ραυῖρὶ ἄορο ϑββϑῦθ βύϑθο 1η1ρ}1- 

οαὔο ἴῃ δαὶ ρο οὶ. Παρ αὺ πὰ ρυθϑῦο 1πὐϊπηο ἃτηΐοο αἱ ὙΊγοιον, 601 α8]0 ΘΌῸΘ 

οομηπηΐ ΡἹΪ ἰηὐθηῦ ϑα 1] τηϑύοᾶο; 6611 ὁγὲὰ οἱὰ ργογνϑῦθο η61} Ἰβύοϊορα, ὁ Ἰούδαν ἕουύθ 

σοπῦγο ἰΘ ὑθηάθηζθ ἀοιηϊηϑηῦὶ 416110 5011016 πιθάϊοιθ 46] 8ι1ὸ ὕθιηρο. ΑἸύγο ὀοιηΡΆΡΠῸ 

ἔα Βοάο!ο ΤιθΘ θαβομθ ν᾽ οἢ6. 5] οὐ οὐοαραῦο αἱ ρϑιϑῃϊαύγί 6 νῸ 116 ἔαγθ βϑυμαὶ ἀϊ ἃπᾶ- 

ἰοπηΐα, Ῥϑίοϊορίοα. Α 1αἱ ὃ ἀογαύΐα [ὰ εἰ ότι 461 ὑνα ναιηθηῦο ἀθ6}1 ΔΠ16Π8 Ὁ} ἴῃ Ρυιιββίδ, 

ἱ 408}1 ϑρᾶπο ἃ απθὶ ὑθιηρὶ ὑθησνὶ ἴῃ ΟΟϑὶ θᾶ θδτΟ τποᾶο, ἀδ γἱοογᾶδγο 16 ἀθβουι Ζοη] 

αἱ οἷὸ ο6 ἀννθηῖνδ Π6] τηϑᾶϊο ονο. 1.8, οαϑα ἀἱ Ἰᾶνοτῦο ἀϊ Βου]πο τϑοοορ]θνα ἱ ἀθ]π- 

ἀπθηδ! 6 1 ΠΒΘΓΡΘΌ]1, 1 ταρϑχχὶ ἀΡαπάοπμαν ἀδ σϑηϊθουῦ! ἀθ᾽ πα αϑηὐϊ, 1 δ. 41] 6 οἹ] ομϊ- 

Οἷἀ1 ὑαύϊ ἰπϑίθηηθ, 6 ἔγϑ ϑϑϑὶ π6110 βὔϑϑϑο {αγϊοαῦο; ἴῃ ἢ αἰύτο ρίδηο, τηᾶ ΠΟῚ 56 ηΖϑ, 

ΤΆΡΡΟΡο 60] γϑϑῦο 4161}} ϑαϊῇοίο ϑύᾶπο 1 ραᾷζζὶ ἀθιηηθηῦὶ, θη ΒθρδΡζίοη6 αἱ 56580, 

το δὶ πῃ 5810 ΟΥΘ ΘΙ'ΆΠΟ ρϑύβίπο 90 Ἰούθὶ. Οοβὶ ϑύᾶπο 16 086 ἴῃ Βου πο η6] 1847. 
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ΤΡδαθ9. θιδι 1] ρὲ δηχίαηο 9118, ἤπονὰ βοοϊθίδ; 6011 ἄἀνϑνϑ δὰ ὑῃ Ποπ]Θ. Π6Ι]8 
Βοίθηζϑι, 5᾽ Δοοοηὐθηΐαγα, 46] Ἰθσοτο βοϊθη ῆσο, 6 ποὰ αῇτοπίανα 16 ααθϑῦιοηι αἱ [πἰ6- 
ΤΘ886 ῬαΡΌ]ΠοΟ; ἀνόνὰ ΡῸ 1] ρυίπιο ἰηὐγοάούθο 1] πηϑύοᾶο 4611 ἀβοοϊψαζίομθ 6 ἄθ]1α 
ῬΘΡΟΆΒΒΙΟΠΘ. οἷ9 ἄγϑνδ, ΔΡΡΙΘΒΟ Π6110 816 ἔρθαιθηθὶ Θβουυβίοηὶ ἃ γΊθηπα, δ ἄνθνᾷ 
ἰηὐγοδούίο 11 πηθίοο 4691} δβρουπηϑηδὶ ἀἱ Ῥδίοϊ!ορία, 5.5}} διῃϊη1811. 

Γ ρίοναπὶ ρϑίοϊοσὶ θυ] ηθ51 βϑηθίρομπο 11] θίϑορμο αἰ ὑπ ΡΓΟΡΙΪΟ ΡΊΟΓΠΔ]6 ΡῈ ρὰ}- 
ὈΠΟΘΓΘ ἱ ῬΓΟΡΙΙΪ ΙΔνοΥΐ 6. Ρ61 ὁοοιηραύδοιθ ἰπ ἴανουθ 46116 Ιοτὸ ἰᾶθο. 

ν΄ Γομονν τϑοσοηΐα ΘΟ. ὯΠ ΘΊΟΓΠΆ]0 Αἱ τηϑαϊοίηα ἀϊ αποὶ ἐθπιρὶ ΓΘΒΡΙΏΒΘ 1] 510 6185- 
5160 ἰθγοῦο 51.118 “ ΤΊΟΙΙΡΟΒὶ, δι πᾶο οἢ6. νὶ δᾶ ἀθηῦνο ὑτορρα οἰϊηοα; τἀ 
ΙΌΡΟ βΊΟΡΠΆ]Θ 10 νοΐθνα γϑοοοροίαθο πούθνοιπηθηΐθ, 6 ἀπ ἔθῦζο ΒΙ1610. τηνι Θ0]1᾿ ἃ ρ- 
Βιαηύα, αἱ Δι ΟΠ 1 οββουναζίοηὶ ὁ αἱ ΘΟΠΒ]511. ΤυδαῦΘ ἴοπᾶὸ ἱ βποὶ: Βοίέ"ἄφο 2247 
θα ρο» θη οἰ 6 Ῥαϊμοϊογία τινὰ ΡΠ γϑἱοϊοσίθ, ὁ 5] ρυΐπιο πατηθσο δἱ ἐγτοναᾶνα ἔνα αἰγὶ ἢ] 
ΟΘΙΘΌΡΘ ἰδνοιὸ 5011 οἴϑυυ ἀ61 ἰδρ]ο ἀθὶ νδρῖ], ἀἱ Τυδαθο βέοββδο. ΝῸΪ 99. ξμβοίθοϊο 
γᾷ Ῥυ ΡΠ οαύο 11 ἸΔνονο αἱ ὙΊΡΟΠοΥν 501] οοοϑίομθ 611 αρθθυϊα ροπηοπανθ, 6 ἀπὸ ἀἱ 
Ἐριπμαρ αν 5.11 σϑηθϑὶ 4061] οἱ θιηθαθὶ τη] ΟΡ ΟΒΟΟΡ οἱ Π61}᾿ 1 Πϑτητηδζίομθ. 5ἰουθαπαίατμηθηΐθ 
ἃ απθδῦο μαπίο 1] ρϑυϊοάϊοο ἀονοίθο οθββᾶγθ 19 8168 ρα] οδΖίοπὶ ρο: ἀἰβοο]ὰ ἱπβουίο 
ΘΟ] ΘαϊύοΡθ, 6 ῬΘ1 τπ 8 πΠΠῸ ἰἃ οἱονίμο βοιοΐα αἱ Β ΘΕ πο υἰπιδϑθ βθηζ 1] ῬΓΟΡΙΙΟ ΟΥ̓σ8 ΠΟ 
αἱ ραθὈ]!οασίοπθ; ροβοῖα Ὑίγομονν 6 Βοίμμπαταν ἐτονᾶγοπο ἴῃ Βοίπηθν 1 Θἀϊξουθ ῬΘ1 αἢ 
ΠΌΟΥΟ ΒΊΟΙ Π819 6118 ἔα 11 ἕϑπιοβο “γολέυϊο, Ἰαϊη θουτούϊςαιπθηΐο ρα] οαίο βἰπο αἱ πού 
ΒΊοΤηΐ, 6 αὐνίναῦο ογϑμηδὶ ἃ] 1709 γοϊαπιθ. ἴ Ῥδϊοϊοβὶ αἱ Βϑυ]ηο ἑοπάϑιοηο ρὰγ6 ἃ αποὶ 
ὑθηιρὶ [ἃ (ἰ8οιϑολα Ὁ Κν ἩΙ 5 ϑορβοϊα εἰϊολα ρα οί, ἄονο βούβοσο ἀϊβουβϑίοπὶ ΟΘ]ΘΌΤῚ, 
9. ἀ᾽Ὀπθ ἀβοίροπο ἰᾶνουὶ 6 δοποϑῦθι ὁΠ6. ὑυϊοπίαγοπο ἴῃ δπδίο 1] τπομᾶο βοϊθηὐίῆοο. Ὀὶ 
406}18 βοοϊθὐὰ ἔὰ ὈΘπθπιθυῖθο 1] ργοΐθϑβουθ αἱ ζοο]αίνία Βϑάθιῖοο Θαν], 1 4816 Το ΠῚ 
1] Ἰοσδ]θ. 6 ο]1 ϑῃΐμηα}} ἀδι Θθρθυϊπηθπίο αἱ ρἱονδηὶ Ρϑίοϊοϑί. ἃ ααθϑὶ ἐθπιρὶ, Ρ]Ϊ ἰδυϊδαθὶ 
αἱ ἢβίοϊορία ὁ ἀϊ ραίοϊορία, α18}} ορϑὶ ἱ ὑγονϑπο 8πῸη6. Π6118 Ρὰ ῬίσοοΙθ Τ]ηϊνϑυβιὰ, 
Θύδηο αἸοαυαῦ ἀἢ [ι580, 6 απϑπᾶο ΡαΚίπ]6. οἰΐθ8θ ἃ Βυθβίδνίδ, ΘΠ8 ρ]Ϊ γϑηΐββο θοη- 
0850. ὅῃ ἰδρθογαύονϊο, 1] σαγταύορθ αἱ αι6118. ΤΠπϊνονβι θὰ 611 σΠ1686 βρανϑηύαΐο, ἄονϑ 5ὶ 
ΒΔ ΘΌΡ6. δηᾶαν! ἃ ἤηῖρθ, 58 ορῃΐ ργοΐθ ΒΟΥΘ Υ̓́ΘΒΒΘ ὈΡΘύθβο ἸῺ ῬΙΌΡΙΟ ἰδροιϑίουϊο. 

Τὰ ϑοθοοὶ ΔΠ᾿ ΘηπῸ οὐἰδΐοο 1848, ΕἾπο ἃ απθϑύο ἃππὸ ὙΊΓλοΠον 5ὶ οὐσιρὸ 5010 αἱ 
ἰάνοτο βοιθηἐῆθο, 6 11 βὰο ποπὶθ διὰ οοποβοίαξο ΡΡΘηδ Π6] οἴγθοϊο σἰβύγουθο ἀϑὶ βιοὶ 
90119ρ}}1. 611 ἀννϑαϊπιθηδὶ 46] 1848 [ὁ ρογύαγομπο 5.1] ἌΡΘΠδι ΡΟ] Ιοδ. Ν 6118 5] θβῖδ σαρθ- 
Τίουθ ἱπῆθυϊνα πὸ 4811 ϑδύαίθ 46] 1847 ἢ] εἴο οϑαηἐθιηδίϊοο. ΠῚ Θόνθιπο Ῥγαββίδηο, 
β60580. ἀδἱ οἰδηηονὶ ἀ6118,. βύδιηρα, ἀθδίρπὸ 1] πηϑᾶϊοο ὁᾶρο ΒΆΓῸΖ ὁ0π ἃ ἤἥδποο α8]6 

δἴαῦο ρθ ἴὰ ρᾶγύθ βοϊϑηθῆσα 11 Ὑίγομον,, ἃ πομὸ τ θυίθθθυο 5810 βδύαθο 46116. 0086 8 
Ἰπα Ἰσαδθθιο ἱ ρρονυϑαϊπηθηδὶ πθοθϑβαυῖ. ἀπο ἀθθραθὶ ραγθίρομο 11 90 ἐϑοθναῖο 6 γί σομον 
Τδουπὸ 48] 510 νἱαρρίο 11 10 Αἱ πιᾶγΖο, 6 θοπιπηϊοὸ 8118. Βοοϊοὐὰ ρον ἴὰ Μοάϊοίπα βοῖθη- 
υ1ῆσα ἱ τἰβαϊθαῦ! ἀ6110. 5ὰθ ἱπάεαριηὶ, ἘΠῚ νἱᾷθ διηπιδϊαυ, 6611 ἴθοθ δια ΟΡ 519, 6511 ἀϊθᾶθ 

ΟΟΠΒ1511 ὑθυαρθαῦ!οὶ, 6611 βνοΐβο ἰπβοιηχηδ, ἰὼ ααθδύϊομθ 8] Ἰαΐο τηθάϊθο, τηϑ ποη εἱ 
ϑΡΡοϑῦύδ ααϊ;, Θ611 ν0116 ἴϑγ6 11] ῬγΌΘΘ580. ἃ] βἰβύθιηδ, ἀοπιπϑηΐθ ἴῃ Ρυιβδίδ. 

ἘΡῚΙ ὑγαῦυο ἀθὶ “ἔδυ! βύουϊοὶ, ϑοοποιηϊθο-8οοἶ}} 6 ἀϑὶ τρρουῦ! ἰρίϑηΐοὶ ἀ6118, Β]θβία, 
0 ΒρΙΘρὺ ρϑυομῃὸ ἀπὸ γοϊία βοορρίαίο 1] {0 ἴῃ 4116] ρᾷθβθ ἄονϑϑθβθ ϑδύθπαθυν δὶ τϑρΙ- 
ἀδιηθηΐθ 6 τηδηὐθηθυν δὶ ἃ ᾿ΠΠρῸ οοἱ οαταῦδορὶ αὶ ἀπ, δύδνθ ϑρί ἀθιηΐδ. 

ΤΡ αι θδυῦθ 6118, 5] θθία, πᾶργῶνα ὙΊγΟΠονγ, ποὴ 51 ἰᾶνανα αἴαϊδο 6 Ιαβοίανα 1] διὸ 
ΟΟΡΡΟ 8118 ρα 46] οἰϑὶο. ἴῃ βϑπθυδϊο 1ο 5]θθίαπο τὰ ἱρποιδηῦθ, τηᾶ ΠῸΠ ἱποᾶρδοθ αἱ 
ΟοἸδαγα, 5010 ὃ ὁ[6 δἱ ἰηνίανθηο οο]ὰ ἀϑὶ τηϑϑϑὺγὶ ὑθάθβομὶ οοη. ἰϑοδῦϑδ ΒΒΡίθηζδ, ἴῃ 

᾿ 
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8.656. Ῥοΐδβοθο, 6 δὶ ὀοηοθᾶθνδ 8] πηϑϑϑῦγο 6 8611 50 1811 αἹ ρ8. 1806 οἰαβοῦπο 1ῶ ρτορτγίδ Ρ Ι ; ἕ ᾿ ᾿ 
᾿ϊηρτιδ, 601 τἰβα!θαῦο 6119. 11 τηϑθϑύγο ἱπηρᾶύᾶγνϑ 1] ροίδοοο, 6 911 Β6ο]δὺὶ ποι πραγ πο 

{ 11 ἐθάθβοο. 611 5] θβίδηϊ ορθ πο ΟΑΌ 8118 ἸΟΤῸ ἔθυσα οὐἹρίπδυϊα 1ὼ Ῥο]οπία οἱὰ ἀδ 

700 8ηηὶ, 6 ὁοἱ Ῥοίϑοομὶ ργορυϊαπιθηΐθ ἀθῦθ ποη ἀγθνᾶπο πα}18. ἰῃ ΘΟΙΏΠ6; ϑϑϑὶ ΘΡΆΠΟ 

ἔπορὶ αἱ αὐυϑίαπαθθ οἴγοοο 4] οοἸύανα. 5010 11 ΠΌΡΟ ἃ 6116 ρυθϑ ῖοσο ἃυτίνανδ Π6116 τηδηΐ 

46] ροόροΐο, ομᾶθ Ὑἱρομονν ϑοούθανδ ρου δδιηθηῦθ 18, ρονδγοιία οαὐθο]οα ομ6 ἴο ἔθπονα 

ἱρῃπογδηῦθ, ἰἴὰ Ὀαγοοναζία ἰπἀο]θηΐθ ο116 ἤπρον αἱ ἱρποσαγο ἱ Ὀἰβορπὶ ἅ9118, ῬΡορο]ζίομθ, 

Θ 1 βΓΌΒΒΙ ροββιαϑηδὶ 461] Ἰπορὸ οἷο αἱ βοο νίνθγαμο π61160 συϑηᾶὶ οἰδὰ ὑθάθβομο, ὁ 

ἴῃ ῬᾶΘ56 5γδηίθυο, βρθπάθπαονι 1] ἸοτῸ ἄδπδρο. Ρᾶτθ 4] ἰθρρϑύθ ὑπ ρϑρίπα αἱ Ταίηθ 

51 ὑθιηρὶ οἷ ρυθοθάθίθθρο 1 εἰν ασίομθ ἔγϑηοθβθ. πον σ᾽αάϊοὺ 1᾿ Θρίἀθιηϊα ἀϊ 

οθγδῦθουθ ΘΠ] 60 6 π6 ἀὰ ππ᾿ Θϑαύνα ἀθβουιζίοηθ, αὐυγ θαθπαο]8, 811 ΘΖ οΠ6 ΑἹ ταϊαϑηὶ 

Ο16. 51 βνοίρθνδπο βούδο 1᾿ δζίομθ αἱ ν]οθπθ δὐμηοβίθυομθ, 6 ἀρρυδνανϑηο 10 ϑύδίο τη1856- 

Γϑηᾶο οἢ6 1 οἰδύααϊπὶ ργθϑθηθανθηο Π6110 ἴοτὸ ρϑββϑίπιθ δἰ αζίοπὶ; ρογοϊὸ χυδπᾶο 1] 

ἔγθάδο 11 οοβύγϊηρ' 8, ὃν ΤΙΠΠΘΠΘΡΥΙ ΤΙ ΠΟ Ἶπ51, 1᾿ Θρ᾿ἀθτηΐα δοαυϊδύανα, 1] δὰ οαλαῦνονϑ ρἱὰ 

5τάγθ. [8118 τηΐβογῶ βϑηΐθ 1᾿ϑρι ἀθυηΐδι δὶ δμᾶδνδ ργοραρδηᾶο ρ6 1: οοπΐαρίο ΒΠΟΙΘ 4116 

οἷαβδὶ αρίαῦθ. 1.8. οαγθϑῦϊα, ἀομηϊπϑηῦθ 6 1] {ΠΠ 0 θύᾶπο οοϑῆδυν αἱ ὑπὰ βύθϑθα οδιβδᾶ: 
Ι ΟΥ̓ 51 αὐΐϑιι- 

ἄθνῶ Ῥο00 ὁ ππ|18 ; ἴηνϑοθ ᾿ῃηγοοᾶνδ, ππ8. ΕΠ ΟΡ πιὰ 5οοία]θ, ἀῶ οαΐ 5010 ροΐονβ [ἃ 5] δία 

οἰοὸ 16 συν! νἱοθπᾶθ τηθύθου!σμθ αἱ α06]]᾿ ϑηπο. Τὶ πιϑαϊοαπηθη δ, 1] ὙἹΙ 

ΠΠΡΘΡΘΡΒΙ 4116 5116. τη]50116. ὙΊΓΟΠΟΥ 50 1586. ΔΠοτα ααθδίδ γἱοοίία: Ρίομα ὁ ἐ{ ηυϊαία 

ἀονιοογαφία - Οοἴζιγα, οοἶϊ6 8546 μμθ Πρίδο: ἴα [ἰδογίὰ 6 1 ϑοηοβϑογο. 81 ὑνταϊίανα αἱ οἰθναῦο 
ΤΏΘΖΖΟ ΤΠ]]Π]0π6 αἱ θη] Οἷ.6. οΡθηοῸ 86]1 ἰηῇπηϊ ρρδαὶ 4611 βα]αΐθ ἤβίοα. 6 ᾿πογϑ]0. 
Φα911ἃ. θρᾶ ἃ ρϑγοϊα αἱ οοπι θα υϊπηθηΐο ; Π6] τϑϑύο, γἰθοπορΡο ὙΊτομονν ὁ116 51] ἀρ ρα μ δὶ 
ἄ6118, 5] 6518, θϑηο ἀοὶ Ῥο δ οι! ρ6᾽ Τ᾽ οὐἱρίπθ, ρθ1 ἴδ, Ἰἰηρτιδ, 6 ρθι' 16 δ δα πὶ, 6 ααθοία 
οορπϊσίοηθ ἄογονα βυάδνθ Π6116 ΚΓ ΌΡπιΘ ἀδ ἰπὐγοάπνβὶ ἴῃ 4116] ραθ586. 51 ουίρδηο 566010 
Ῥοϊδοοῖθ ο᾽6 ΠῸΠ 5:6η0 δββθυνὶῦθ 8118, σϑυδγ ἴα Θοο]θϑ αϑύϊοα, 6. δ᾽ ἰαβοὶ 1᾿18οὸ 6118 
Ἰίηρτιδ, πηδύθιμ8, ΟἿ Θ Πη66110 δὶ δάδύθα 8] πιοᾶο ἀϊ ρϑηβδιο ἀ0611 δριῥαηθ. Δργδπβὶ 
Β601010 ἈΘΤΆΡΙΘ 6. ῬΓΟΙΘΒΒΙΟ Δ], 1᾿ἸΠαἸΡΊΖΖο 4611, Θἀποδζίομιθ 518, 1[ΡΘΓα16. Θ΄ Δα Ρὸν 
ἴοπαάδιηθηθο 1] παύαγα βηιο βοϊθηὐῆσο, Π| τηοτηθηΐο ὁ Ορρογῦίμμο ρθ' ΦΙΠ]Θνατο ἀοὶ 
Βίονδηϊ οἷ6 1᾿ Θρίἀθπιῖα, ἄγθνὰ ϑὐβοοδῦο ἀδρ]] ΟρρΥΘΒΒΟΡΙ ΘΗ οαρὶ βρίνιθαα!!. Νοὶ 

720 66 Βιονδηΐ, 6Π6 5010 ορϑοὶ αἱ οοἰύατδ, 51 ἀθροπρᾷπο ἱ βουτηΐ ἀϊ ἀπ ππονοὸ πα 1] 
ΤᾺ] 10 ΒΡΙΡΙῦΟ 6 18 πιο 8}]6 6011 δρ  ϑηςϊ. 

Τπο]ύτϑ, γθοϊδιηαγα Ὑ]ροπουν 1 ΡΟ σίοπο ἀϑὶ αἰριυὑϊ ἔϑιιάα]1, 11 ρροριθθθο 4611 ἀρτὶ- 

οοἰύαρα, 1 ἀρουύανα 46116 νἱθ αἱ ὁοπιπη] δ χίοηθ, [8 οὐρ᾿ηΪΖΖδΖίοη 6 46] Ἰανοτο Π6116 ταϑηΐ 
ἀ6110 ϑύαδο, 9011 ΟὈ ΠΡΟ 4110 βύθϑϑο αἱ δβϑίσαγασο ἃ οἰδβοιῃ ΟρϑΡαΐο 11 τηϊαΐτηο πθ068- 
ΒΆΓΙΟ Ρ6Ρ 1᾿᾽ Θδβἰβύθηζε. Ῥγοβθριῖνα ὙἸΡΟΠΟΥν ἴῃ ΑἸύγΘ 8Π0}16 ῥἱλ Θβρ]οἱῦθ ἀμ διασίοηὶ 

αἱ οἀγαύθοτθ ἀθηιοογαύϊοο-βοοί ]θ, βοοοημᾶο ἴο βρίγῖδο ἀομπιϊπαηΐθ 6118. υἰνοϊαχίοπθ ἀἱ 
49] Θ6]ΘΌΤΘ. ἃΠΠ0 Π6118. βίου, ἃ αρορα. ΟἸὰ ὙΊΡΟΠ ον, ἴῃ ΒΘΥΠπο βδἱ ορὰ ἀρρτθραίο ἃ] 
Ῥαγδῦο ἀθπιοοναὐϊοο, 6 461] διηΐοο 50 ΕὙΘηΖία5. τ ουῖνα θϑβθῦθ οοβαᾶ 0Π6 5] ΘΟ ΘΠ- 
ἄονα ὈΘηΪββίτηο 616 6601] ἄγθββθθ δἰαύαῦο ἃ ἴατθ 16. Ὀαγυϊοαίθ ΠΙΡῚΪ βοῦίθθθ: [0 61Ὸ Ῥγθ- 
Ῥᾶνδῖο ἄορο 1] Ἰπῖο τἰύονπο 4811. 5] ϑϑία δα δἰαἴανθ πὰ βόοϑθθδὶ ΘΟμ ΤῸ ἢ] ποσῦτο δηδίοο 
ΤΘΡΊπι6, θα ΘΒΡΟΒ1 ρα] ]οατηθηΐθ 1] τηΐο δϑηθίπηθηῦο ἴῃ ὑγθ ῬΆΤΟΪο: “ ΡΙοηὰἃ, {Π|πηϊ αΐδ, 
ἀθιποο οζίθ, ,. Αὐῦθθθ 8]]οα, 8110 σὑπαίο ἀ᾽ πα τἰξουτπδ, 46] οοῦρο βαηϊψατίο, 4611 Ἰδίσα- 
Ζίομθ Βαρθυῖονθ, 46] βουνίσίο ἀ᾽ δϑϑίβύθηζα, 46110 χυδϑίϊοηϊ οϑρίψα!θτο. ΒΌπᾶὸ πρὶ 

Ἰαρ]ῖο 1848 00] 8110 ἃπηΐοο ΤΘαθιβοῖον Τὰ ΤΠ ήογθια Μοάΐθα, ὁ ἴῃ ἀπ ρυίπιο ἀγῥίοοο 
ΒΟΡΙΒΒΟ: 1 Π]Θ(1Ο1 50Π0 1 παίαγα!! ἀννοοαθὶ ἀθὶ ρονοῦὶ, 6 18. αιθϑίίοπθ βοοία]θ ϑπίτα 
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ΒΘΡ πηδ ῬϑΡΐθ ὁοηβί ἄθγθνοἹθ Π6118. Ἰορὸ οἱατγβαϊχίομθ. Τυδοοϊὸ ἱ ἀονουὶ ἀ6Π0 5έδξο ποὶ 
ῬΡοννϑάθιθ 41ὰ. βαϊαῦθ ἀθὶ οἰδυδαϊηὶ; οοπηρα ὸ 1] ῬΡΙΠΟΙρΙο Θβοιβῖνο ἀ6118, οανί θὰ ρυὶ- 
γαΐδ, 6 δῇθυτηὸ οἷ δοοδηξο 81 ἀἰνιθο ἀϊ δα ΡΟ ἴὰ βανϑηχία 46118 Ῥγορυϊϑίὰ ἄδ 
Ῥᾶνύθ 4610 5ύαῦο, ἄογονῷ βόυρϑρα ἢ] αἰνιδο 411 ϑέθαβϑϑ ΒδΙΘΠΖίδι ΘΓ ἴὰ βαϊαΐθ 46] 
ΤΌΡΡΟ, οἷθ ὃ 1ὰ Ῥυϊμηδ 9 1ὰ ῥἱλ παύαγα]θ 6116 ῥγορτίοίὰ. Ῥιοραρπανα ρουίϑηϊο ἴδ ἔον- 
Τηδιζίοηθ αἱ ὰη ΜΙηϊδβύθσο ἅ6118, βϑηϊθὰ, ρα ΡΠοα, 6 ἱππδηχὶ α' ξαξέο 6116 Ἰθρϑὶ β}]8 
τη! οἴη, να]θν οὶ ρον θαύθα 186. Θϑετηδηΐθ, 6 18 οοβυϊξασίοπο ἀϊ πη Οὐ ΒΙ 511. ϑϑηϊ δυο 
ῬΘΡ ἴω αἀἰγθζίομθ ἐξ ΐοδ, 46] αὌνοῦπο. ῬΡΟρΡαρπδνδ, 1᾿ 55 ΘΌΤἈ ΖΙΟΠΘ 461} Ορϑυιῖο ἴῃ οθβὸ 
αἱ τηϑ]αὐθία ὁ 1ὰ 1ἰπυϊθαχίομθ ἅ6116 οὔθ αἱ Ἰδνοτγο. ΝΘ1} ᾿Ἰπβορηδηηθηῦο γθοϊθπιδνα, 1] ραὉ- 
Ὀ]ΠΙΟΟ ΟΟΠΘΟΓΒΟ ῬΘῚ ἴὰ ποπιίπ ΔΟΡῚ] Ἰμβορηϑηθ ἀδ αἰ ἀαγϑὶ ἃ ὰῃ ροἰατὶ ἀὶ ῬΓΟΪΘΘΘΟΥ, 
γΟΪθνα ΘΡοΙ δ 11] “ ΟΟ]ΙΘρίθη- ὁ] 4.,, Ιϑναῦὶ ἢ ΡΓΪνΙΠΘΡῚ ἀθ6]] 8116] 81 “ Ομεανιθό., 9 
Ἰἴθογα ἃ δα ϊ 1᾿ ΔΙ ββίοπθ ἈΡῚ] Ἰδυϊσαῦ! ΜΊΠΠὐΑν]. Τ  Ἰπβίθτηθ 461} ορθγα αἱ ὙΊ ΟΠ ον οοτη8 
Ῥαθθ]οἰϑῦα. ὁ ὁοπιθ οἰδῥαάϊπο ἴο ἄνϑνα βορῃαὶαῖο οοϑὶ 8] Ῥαγύο ἀθιηοογϑίϊοο, οἢ6 
ἢ ΟἴΡΟΟΪΟ οἰούθογα]9 10 ἀνγθθ 6 ποπηϊπαῦο ἀθρυθαῦο 856 ΘΒ ἀνθββθ ἃναῦίο Ἰ᾿᾽ οὐὰ νοϊαΐα 
4818, Ιθρρ9. 

ΝΘ116 5έθγθ βιρθυίορὶ ἰὰἃ βὰ8 αὐυϊνι δὰ ροΙ ἶοα, θτα Ῥογὸ βϑνυϑυϑιηθηΐθ οἱααϊοαῦθ. 
Θυδηΐο ρῥἱλι 6511 οοἱρίνα ροίαβίο 6 δηΐο Ρ᾽ὰ ρϑββίονανα ἰὼ βαϑ ροβίζίοπθ. ΟΘἰὰ 16] 
ἸΏΔΓΖΟ 1848, απϑηο ἃποογὰ ϑδηριίηανᾷηο ἱ (ΟΡ δ, οτὰ δὐαίο ἃ ἑουξο δοουθδίο αἱ ανΘΡ 
ἕαδδο ἀ611α ροϊ τ ΐοα, π6] υϑοίηΐο 491} Οβρϑᾶδ]ο “ ΟΠαριθό.,,, τὴὰ Ροὶ 611 ογὰ βύαθο ρογοπαῖο. 

ΝΟ] ἔβοθγαῖο Ὧ6] 1849 5ἱ γἱπηονδῖοπο 16 Θἰθσίοηϊ, 6 ἴὰ Ὀίζζανγα βϑοχϊηθίγία οἱϑί- 
ἴουϑ]8. ἄγονα Ῥτορυῖο ἔαύθο ἀπ οἴγοοϊο οἱθέξουα!θ 4611 Οϑρϑᾶδ!ϑ “ Οπαρίθό., 6 ἀϊηϊογηΐ. 
Ῥτροιηΐπανα ἴῃ 486] οἴγοο]ο ἢ] Ῥαρ θο ἀθηηοογαύθο, τη, οἷὸ ποὴ δ ππηρϑᾶϊδο ἃ ὙΊ ΡΟ ον 
αἱ ραθὈ] σατο αποϑῦθ ρᾶτοῖθ: Νοὶ ποη γορ]ίαπιο 66 ΤΟ βρϑᾶδ]ο ἀϊνϑηῦὶ πη ἰδυϊσαθο ρο]]- 
ὑϊθο, ὁοβὶ ΘΟ ΠῚ0 ΠΟ ἈΠ μΘὑθ δ Π10 ΘΠ. 6580 58 αἢ Ἰοοοϊαΐο ῬΘΓ 1ὰ ρτορδρϑηᾶδ τϑ]]ρίοϑϑ. 
ΜΆ 

βϑύνουθ, ΑἸἹουμὶ ϑιηϊοὶ οἢ8. Θρ]] δὶ ϑύὰ δοααϊδύαθο 601 Ιᾶνογο βοϊϑηψίῆθο ῬΘΡΟΓΘΓΌΠΟ Ρ6 1 
δι 588 ὀδιιθᾶ, 6. ἀΌ8]Οη6. οοπμοθβϑίοπθ βὐθηξαξαπιθηΐο ἔπ [αὐῦα, τὴ ὙΊΡΟΠονν τἰτηθβθθ ἴῃ 
οἰρροβύδηζθ Αἰ ἢ 6111, 11] ροδίο βὶΐ ορᾶ ῬΓΟΥ νου πηθηΐθ βουθαΐο, πᾶ ΟἹ ἕὰ ῥο]ο Ιὸ 
βύϊρϑηαίο. 

80 οἷὸ 51] ὃ ἔαλίο ἅπ ῬγΌΘΘθβο ἃ ὙΊΤΟΠΟν,, 6 5] νοΐονα (ορ θυ] 1] Ῥοβίο αἱ 

Ῥϑν ἴουύαπα 1ὰ ὁοϑᾶ ποὴ ὃ ἀυγαύα ἃ Ιπηθο, οπὸ ἃ] 19 αἱ τηϑρΡρΊο ὙΊΓΟμονν ΔΡΌδη- 
ἀοπὸ 1] “ Οματιό,, 6 8115 ἤμπθ 6110 βύθαϑο τηθ86 ἔχ ομίδιιαξο ῬΓοΐθθβουθ οὐ Πα γ]Ὸ 
ἈΠ ἸΠηϊνουϑι ὰ 4] Ὑγύνζθανρ. 1.6. οβϑ δὰ 46] Θονθυπο ῬΥββίδ πο Ρ]1 ἀνθνᾶπο ἔδγουῖθο 1] 
ΘΟΠ]οοδιηθηΐο ἴῃ Βανίθρα, 6 απδηᾶο ὙΊΓΟΠΟΥν 5ὶ ῬΡθδθηὐὸ ἃ ργθηᾶορο οοηρϑᾶο 44] ΜΙηἰβέτο 
6] οα]0] ρυιδβίδηο, ααθϑῦϊ οἹΪ ἔθοθ ἀπ᾿ ὩΠοοαΖίοπθ αἸρΙοτηδύϊοθ ἴῃ οαἱ 5}1 ἀΐοονα: “ ΒΪοο- 
ὭΟΒΟΟ οἷθ 1Ἴην ῦο 6116 16 ἔπ ἔαύθο αἰπιοδύνε, [ἃ βὐΐπηα οἷ᾽ 8118, δἱ ὃ τιϑυϊψαΐα 60] βᾷο 
ἰϑνονρο βοϊϑηξίβοο; ἐβηΐο ΡῬἰὰ ἀθρίουο οἷ 16 οἰ "οοβύδῃζθ ποη τὴηΐ ρογπηθύθαπο αἱ ρυθρϑυῖε 
ἃ γΟΪΘ᾽ ἀθοϊηδγθ 1᾿ΟΠΟΡΘνΟΪΘ ἰηγιθο οἢ6 16 ἔμ ἰαὐίο,,. ψιρομονν αἱ οοηροαὸ ἀφ] Ἰοδξοτῦϊ 
4611 Πῇονηια Μοἄϊοα, ἴῃ δαὶ βουίβϑο ἔνα 1 810γο: [8 υἱουιηα ἄ61α τηϑάϊοίηθ. ΟΠ 6 ΠῸΣ 
ἈὈΡίδιηο ρχοροβύο ορὰ ἀπᾶ ΕἸ οριπα 4611. βοίθπζα 6 ἅ6 118, βοοίοίὰ. Ορηὶ ᾿ἰϑβύηξθ οἱ ὑνὸ- 
νϑυδ ῬΓΟΩΙ ἃ ἸΆνΟΓΡΘ 6 ἃ ΘοΙηθαθῦθ; ποὶ πο οδιηθίδιπο 16 Θ086, τηϑ, 5010 [δὰ Ἰοοδ- 
Ἰϊθὰ. ΒΑΡΘΌΡ6 ἄαι. ραζαὶ 1] νοἱϑι ρϑῃϑίγαρο 16] ἔθιῦθπο ἀπνδηΐθ ῬΊηνοτμο ; οσμὶ οοβδ ἢδ 
ἢ βᾷο ἔθιηρο 6 οβῃηὶ ΠΏΡΡΘΒδ βούθο 11 οἷθῖο ἃ 1ὰ βιδ ογᾶ. 

Τὰ Ῥδοοιὰ πηράϊοα αἱ ΥΥ̓ἀνΖθυνρ θτὰ ἅα, ἔθηρο ἴῃ ἰϑίαΐο ἀϊ Βνδηθ ἀθρυθββίοηθ. 
Οὐμηϊποίὸ ἃ υἰα!σαιϑὶ 60118. ομϊδηπαία αἱ ἰΚ νίβοι, ὁἢ6. ἰπβίθμιθ ὁοη Οδγ]ο Μάγοι ἰδυϊυὰ 
6] 1845 10 αὐπᾶϊο 4911, ΟἸ πϑοοϊορία. Απθοσϑ Ρἱὰ πὰ σαθάερπαίο 1ὰ ΕδοοΙὰ ἀπ6 δηηὶ 
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[ξ ἄορο 6018, οΠδπιδύα, ἃ ῬΓΟΐθθβουο αἱ ἀπαθομηΐα 6 Πβιοϊορία ἀϊ Βοδοϊέο ΑἹβοιίο ἢ 
1Πκον, βἱὰ βϑύθογθ ργθββο 9800} ΗΘη]6 6 Ὁ]Πονὸ ἀϊ Θ. ΜΏΠΘΡ, 6 οἢθ. ἑαξξογτα οὔνθ ἢ 
οοπίονύθηὐθ βρϑύθαοο!ο αἱ ἀπὸ ᾿ποῖᾶα. 6 νἱρογοϑε βϑηϊ πὰ. Οὐδϑεϊ ἴῃ ῬΟ60 [θιηρο 6861- 
οἰδὸ ὑη8 τϑπθ ἰηἤπθησαι 5118 ρίονδηθ σϑηθυ ζίοπο 4691} σἰαάθηθ, ἀνοπᾶο ἐγὼ οϑϑὶ 
Ρορίαϊο 10 βρίγδο πῖιοσο. ἃ οοπηρίθύανθ ἴδ οἱ ϑῦδα οοιηραρπία 6911 ποπηΐπὶ παονὶ ρὲ 
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ὯΞ5Θ 

Ππαϊπηθηΐθ Βοάο!ο ὙΊγοθονν, ἰηγαποὸ οοτηραξίιθο δᾷ οἰ γϑηζε ὃ. Ῥϑυθο ] γϑηηοηΐδηο 
Οἢ6. 511 τυἰπέβοοϊανα, 1ὰ. τ] αζίοπθ 58] {0 π6118. 5]οβία. 

Τ ᾿ ὀθηθοβίο ἔπι ουθαῦδ, [ἃ ΡΠ δια ϊἼ801,6-ηνοϊογυέδοῖιο Οὐ οβο]8ογα Έ, αἰ οαἱ ἔατοπο ῬΥΘϑΙ- 
ἀοπίθ 11 ΚΟ] 

ΡΙΓΟΡΓΡΙΟ οὐβᾶπο πῇβοϊα]θ π61 Ἡ γοδιγον Τ ον] ἀϊιιησονι. Τι ἀπίοπο ἄθὶ ταϑάϊοὶ οοἱ οἢ!- 

γἱοΘ- ῬΡοϑί ἀθηύθ ΚΊνίβο. 6. βθρυθίαιο ὙΊΡΟΠΟΥ, 6 απθϑίθ ΘΡΡ6 1] 

ΤΩΪΟΙ 6 ὁοἱ ἤδβίοι μὰ ρογίαϊο ἱ σοὶ Ῥαοπὶ ἔραν, ὁ. Βαβέα, τἱοοράδγθ 8 816 Ῥτοροβῖίο 11 
ΤΆΡΡονίο ἔτ 611 δὔπαί αἱ ΒΟΠθηῖκβ, δἱῦρο ἀθὶ τηθηιρτὶ 4] ἀ6118,. δοοίοὐὰ,, 5.110 ΒΥ ΠΠῸΡΡΟ 
ἀθὶ ρ ΠῚ α᾽ δηλ, 6 1] Ιανοῦο 4ἰ ὙΊτομονν 50118, ἀοσ θυ ζίοπθ ΔΙΉ]]οἾ 46, ἔαὐο ἀρραπίο 
ὃ 416] ἔθηιρο. 1 αὐθ νὰ, ποϊοηθῆοεα αἱ Ὑ γομον οτϑ Βύγϑου αἸΠατῖα; αὐδδὶ δα ορη βοάπαίδ 
Ῥονύανδ αἀ0810}}0 πούδ οΥἿἽΡΊπα16. ἘΠΡ]1 δὶ οσσπρανα αἱ Ἰανουὶ δπδ οὶ 4] ἀπαξομιία Ῥϑίο- 
Ἰορίοδ, αὐδδὶ ἃ. ΤϑΟΘΟΡΊ ΘΓ. ἀπ᾿ [ΠΕ ηΐθ οορία αἱ πηδύθυ 811 ρον 16. ἐαθαλθ οοβυνιΖίοηὶ 

αὐθύϊομο. Τταύθὸ ἀ6 ὃ ΤΙ ΘΘΠΘΡ ΖΙΟΠΘ 416] τηϑ 06 1181 0 Ἰηΐοτΐοτθ ἄορο 18 οὔθ δι ΤΌΒΓΟῚ ὯΝ 
θ᾽ Ὑϑρρουθ! ἔνα ὑπ ΓοΟ]οϑὶ 6 βοροίοϊα ; ὑἐγογὸ οῃθ 11 ξαθθυθοο ῬΙΟνΊΘΠΘ. δ πηϑύδηηον- 
ἔοϑὶ ΑἹ Θἰθιηθηῦ! οὐρϑηΐζΖειϊ 6. πο “δι ἀπ᾿ Θβϑααζίοπο ΠΡοτᾶ ΟΟΙη6 ῬγΡοίθπᾶθνα Βοϊῖ- 

πα ]ὸ Τ᾿ Θιηδίοϊἀϊπδ,. 6 1ᾳ. ΠῚ ἑα]νίηδ, 11 ὁ πονοΐ 46, 1᾿Θομίποοοοοο, ἢ] Ἰγίορϑάϊοῃ 
γιάδησε, ὑπρθανῖα. ΝΟ] 1851 ΡΌΡΡΙΙοὺ Ὑίγομον 11 5π0 ἐοπάδπιθηξαϊθ ΙΆσοῦο 5.118 

Ἰἀϑη θὰ ἔλα 16. 96111]6 οανἐΠ]αρίπθο, 6 ὁοπηθοίζίνο 6 1 Βοϊγῶρο σιν Κοηηέγιῖ85 ΟΥ̓ 
Ο΄ὐιυοῦο ἀ6ν Μιρμαθϑι ϑίαης, οἴθ ἔροπο ἀπὸ οὶ [οπἀδηηθηθ! 46118, σαϑ, ο Θ. ΟΡθΓΆ 
ξαδανα. Τπο! το αἰ ύτθ οοπύν  θαχίομί ἔατοπο ΡαΒὈ]]οαθ ἀα ὙΊΡο ον ἃ 4116] ἔθπιρο, 6 ἔτ 16 
Δ]γΘ νὰ βορῃδίαῦδ, ρον ἴὰ ρτϑπᾶθ τηδθϑῦ τα, ἀἰπποβίτ αὔθ, 481] δαξουο, 6 ρϑιομὸ βθρηδ ἴδ 
Ρτΐπιῶ ὑθηᾶθ Ϊ 28 αἱ ὙΊνοΠονν ἃ ὑπαὶ 4] δηίγοροϊορία, {ΠΟ ἰᾶγογο 80] ογοξί πίθπιο π611ἃ 
Ῥτδποοπίδ, ἰη θρίορθ. ἘἸΡ11 ΘΌ06 ἀϊ πόνο οοοδβίομθ αἱ ἔδγθ ὑπ αἰ ἐγῸ βέπαϊο Θρι ἀϑηηϊο- 
Ἰοβῖσο 8.1 {10 ἴπ πῃ ρᾷθ86 νἱοῖπο, 6 ὑγογὸ οοπιθ ἴῃ β]θϑία ὁΠ 1 1πέδζίοπο οἱ δύ "ΠΝ 
ἴῃ ἀηδ ἀδύδ, αἰ αιζίομθ ἄγ πθϑϑαπηο ΟΓΒ, Τὶ 
Ἢ 

Ῥϑίοϊος 

Ρϑιτηϊδῦο, 6 πὸ ὥνονα ἰθηάθηζα ἃ ΡΙῸ- 
Βύ ΘοΥ αἸ Π ΡΙδ, ΑἹ ἸΛΟΥΡῚ δη]]οἱ αἱ ἀπδίοιηΐα ἸΡ 151 8] ΑἹ ἔποτί. ΤΠπ᾿ αἰόρα ααδηθ 

2 ὁα ΡΒὈ]οὺ ὙΊΡοονγ πΠ6] 1852. 6 68, Α ἀυθβίϊ ΟἽ ΠΏ ΡΘΥϑ8, τη8, [0118, 41 Γϑοθη- 
Β10Π1 6 ΑἹ ὑγαὐξαζίομθ ἀϊ ργο ]θιΪ ρΘηΘΡΆ]1. 11 σὺ Ποπὶθ θὰ ἀϊνοπαίο ΡΟΡΟΪαΡΘ, 6 
ἀ411 Οἀϑυπιδηΐα 491] Νουα νϑηΐναπο δὑπάθηξὶ ἃ ὙΥἀρχθαγρ ρον ἐγθαπθηΐαρο 1] σιο ΘΟΥ80. 
ΜΟΙ 5ποὶ 8Π|ὸγ] Αἱ Ὑ͵άγσρυνρ ἐοοοδτοπο ἀπ αἷΐο Ροβύο π6}18 βοίθηζει; τῷ αἀποϑῦϊ 
ΒυΙθάγϑί οι, οἢ6. οοπίθθθὸ δηοηθ πορὴ δἀππὶ ΡῬἱὰ τηδίπιρὶ ἰὼ συϑηᾶο ἰηἤμπθησε, οβϑγοί αίο 
ΒΟΡτγδ αἱ 1] 4411 Ἰπβϑρῃηδιηθηΐο 41 Ὑίρομον,. ΑἸΌΡῚ ποταΐ, ΘΟ ΠΊ6 4|6110 αἱ Ἡγηθϑῦο Ηβθοῖτοὶ, 
Οαγο Ἠοβιηδηη, Βιηαήοίθοι, αγοῖθ, Βϑοϊςηιθηῃ, Οθρθηρδιι;, Οζθυτηβοῖς, Καβριηδαῖ, 
ἔστοπο Ἰθραῦϊ 8118. 5οιοὶα αἱ Ὑίρομον. ἣδ αἱ αῸΘΡῚ] δππὶ 1᾽ Θπύταῦα αἱ ὙΊΡΟμονν π6118 
Ῥϑαδζίοπθ ἄθὶ ἐβιηοσὶ «7α]ιν"οϑδογίοϊιέθ, [ουιάδ!! ἀα, Οὀἑηδίαας, ὁ ῬΓοβθρτ ἄδ ΕΠΒΘΗΤηΘ ΠΏ, 
ἀα ΥἸγοθον 6 4α ἨΪ ΒΟ, ὁῃ6. φαῤξογα βὶ ΡΒ σαπο, 6 ἤϑηπο αἰ ἶαβο πὶ ἑαϊίο 11 πιομᾶο 
ἴὰ τπηοᾶθυπδ, τηθαϊοῖπθ, βοϊθηξῆοα. 

ΥΊΡομονν, ᾿πο]ἐνθ, ἀΐτθθθθ ἃ. αὰ6] [θηρο ἴα. ΡΒ] Ἰοασίομθ 4611 Παραδιιοῖ, ἀον 56- 
Φιοί ογη) Παἐδοϊογίθ ἴῃ ουϊ πουῖθθθ ἐβηξὶ ΟΒΡΙ ΡΟ] ὁΠ6 οοϑυϊδαιίβοοπο ἢ Ῥγογο ἐγαῤίαθο 4] 
Ρδίο] βία ΘΘΠ018}}6, Π6] χι8]0 μον 1ὰ ρυΐπια νοϊξα ΒΡΡΘΙΟΠΟ τἰπηθ 6 ἔπ86 ὑβηΐθ ο5561- 
νΆΖΙΟΙΐΪ οἷ6 ἤπο Δ]ΠΟΓὰ θύϑᾶπο βύαίθ βϑραιδίδιιθηξθ ῬαΡ ]Ἰοαίθ. Π| τηδηαδῖθ ργθαοίο ἔα 
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Ἷ Ῥυΐτηο 491] βρθπϑῖο, ἰπ ααδηΐο οοπδίανα αἱ οαρ 011 βουἱϊ ἀδ' ἀϊνουθὶ δαξουὶ βθοοηᾶο 
811 βπαϊ βρθοῖϑ! ὁ16. οἰδβοιπο ΑἸ οϑδὶ ἄνϑνα ργυθαι]οῦδο; θ580 πὰ 11 τηοᾶθ]ο ἀϊ τη0]- 
ὑἰββίπηΐ 8] 1 6116 51 ρα ΒὈ]ΠΘΑΓΌΠΟ ΠΘΡ]Ϊ Δ Ππὶ βιοοθϑϑῖνί. ΟἿ ὀββοῦνα 1᾿ αὐθἰν δὰ αὶ Ὑ ρομονν 
ἃ Ὑγὔνζθανρ, βοῦν 11 ΒθΟΠΘ, 6 ἰῷ ρϑγδρόηδ 60η 41|6118, οβδγοϊνανα ἃ Βου] πο ποὶ 

ῬΕΪπη ἃπηΐ ἀ6118 ϑὰδ ΟΔΙΤΙΘΙα, ΒΟΟΤΡῸ ΒΟ] θη 6. 6η6. 18, ῬΥΪπηδ, δὶ ἀϊβέϊπριιθ 4818, 

ΒΘΟΟΠἦδ, ΡΘ ὑπ δ Ιπηθηῦο αἱ ὑθηιρουδπιθηΐο. ἴῃ ΒΘΡΠΠΟ οτὰ Τ᾿ ποὴο Αἱ οοιηθα  ϊ- 
τηθηΐο, 6116 ϑῆνοπίανα οοὴ ἱπηροῖο 6 β5ἰποοιϊὰ 1 Ἰούία οοηΐτο 16 146θθ ἀουηϊηθηθ ὁ 
ΘΟ ΤῸ 16 δαςξου! δὰ ἀορτηδυϊοδιηθηῦθ πηροϑύθ ἀρ] διὸ ἰθιηρο; ἃ ΥΥ̓ ΖΡ [ο βὔθθβο 
ἰηὐθηΐο, οἷοὸ 18. τἰδουιηα ἄθ]1α τηϑάϊοῖπα, ὃ ρτοβθρυίδο ἅδ ὙΊΓΟΠΟΥ οοπ οα]πηα 6 ἔγδπ- 

αα!]Π10ὰ. 5010. ππᾶ νοϊύα τίδρραῦνθ 1᾿ ϑμύϊοο ἕποοο π06}1 βου! ὑοϊ αἱ ὙΊΡΌΠονν, 6 ἔὰ ἴῃ αηδὶ 
ῬοΪΘη θα, ΘΠ ΒΙΠρβθῖβ, ἀπ Οδιηρίομθ 4611 αἱ τ αιηοπίδηίβιηο. Οαθϑύϊ οοπιθαύνονα ἴῃ 

Βανίθνα ρον [ἃ βϑγαγοηἶδ, σα θο θα, 4 π6 511 ροι" 18 βοΐθηζα 11 ουδ ἱπαϊ]ροπάθηΐθ. γΊΓοΠ ον 
βοῦῖνονα: Ασοδηῦο 8110 ϑύαϊο οαὐθο!οο, 11 Εϊηρβϑὶβ σαο]θ. 8 Π 666 [δὰ βοίθῃζϑ 6 18, τηϑᾶϊ- 
οἴη, οαὐο θα, Ρ61 ΟΥΘΔΡῸ 8116 ἤπθ ἀπὰ ἰθοοιαχία, αἱ οἱ 1] 5ἰρ. ΒΙΏΡ 5615 ΒΆΓΘΌΡΘ ΠῸΠ 
5010 11] ρυϑῦθ, τηᾶ 11 ἢο. Νοὶ ρὰγθ ὀϑγοίδιμο [8 ρα] οἰ δὰ 6 18 ἀἰἴαθδ, Θομοβοθηζδι, ΠοῚ 
ῬΘΡ ἰὰ ποβύγαι ρϑυβοηδ, πηᾶ ρ61. 16 ποβύγ ἀούψϊηθ. 518, 1ὰ ποβύσγα, οὔβα, ἃρουία ὃ δα εϊ, 
Βίδηο 16. ποβίγθ πιδββίπιθ Ομ αρϑιηθηΐθ Τἱοοποβοίαθθ; ποῖ ΠΟ ὑθιηϊαπηο ἴα ἰὰ66] ΡΘΡΟΪΘ 
ΞΘ ΘΥΘ ΠΟῚ ΤΏΘΠ0 66 ΘΟΥΒΡΘΊΟΒ6. 8 ἀα61 ὑθιηρί, 6 ἴῃ 4.6110 δ αθο; ρΆΓΟ]6 ὁΠ6 τἱθογάθῃο 
θρβο οββθυυϑζίοπὶ ἕδτύθ οἷὰ ἀδ ὙΊΡΟΠΟΥ 5.118. οοΙ αγα, Π6118 5]θδία ᾿δππο 1847; ρᾶγο]6 
6118 ἕδηπο Ῥγθβθηθίγθ 1] ογθαΐοσθ ἀϊ ἀπ ουίᾶο ἀϊ φιθυτα οἷθ βυοποιὴ αδο ἴπ ἑαϊίο ἢ 
ἸΏΟΠΟ ἴῃ ἀπὸ (δὶ τηοιηθηδὶ ρβίθοϊορίοὶ ρἱϊι ἀράπι! 4611, βὐουΐα τποᾶθυπα, 406110 46] 
“ Καϊδυνκαιηρῇ,,. 

Τύϑηπο 1856, 6. ΜΏΠΟΡ ῥῬγόροβθ δ] Μιπίβύγο [δὰ ογθαζίοπθ 4] ἀπᾶ οαὐἐθᾶγα, ἀϊ Απὸ- 

δουηΐδι, Ῥϑίοϊοριοω 8] ροβύο ἅ6] βϑύξζουθ 46] “ Ομαγιθό,,, Η. Μϑοῖκϑὶ, 8]Πογῶ ἀθίαπίο. ΒῚ πο 

Δ]Π]οτα, ΜΏΠΠΡ 1ηβθρηδνα 8 τἀπὶ ἔθηρο 1᾿Απαίοπηϊα ΠΟΙΊΠ816, [ὰ ΕἸΒΙΟΙΟρΊα 6 1᾿Απϑῥοτηϊβ, 

Ῥϑίο]ορίσα; πᾶ 6611 τἰθοποῦθ9 686 ααθϑύδ ογὰ αἱ ῥαπύο δοογθβοίαθα οἣθ ἄογθνδ θββθῦθ 
ἰπβορῃδία, ρου αιηθηῦθ, 6 ῬΡΌΡΟΒΘ ἃ {ϊο]8γ ΤΠ. ὙΙΡΟ ον. 

Τὰ Ῥγηοροβύα, ἔμ δοϑοῖδα 811 πηϑηϊτηϊ δὰ π6118, ρυϊπηδνοτα 46] 1856, 6 οοβὶ 1] ἀθϑύϊπο 
τδι γοϊαῦο ὁΠ6 1] ΡΙὰ ρυδπαθ τηϑϑϑῦγο αἱ ὙΙΡΌΠονν ΙΘρᾶθθθ ΡΘῚ ἴα ἔθυζε, νοϊύα 1] 510 
ΠΟΠῚΘ. 8118. ΟΑΡΡΙΘΙ ἃ, 50 θη ῆσδι 46] 50 8ΠΠ|6γὸ ργϑαϊ]οίδο. 

Ὑ ρον ἀΐνθηπθ ργοΐθβθουθ οραϊπδτῖο ἴῃ 4116110 5έθ550 ροβίο οὐϑ γᾶ βύαθο βϑύδουϑ, 
Θ Β[σ[Π86 Τρρου Ὁ [811 001] “ Ομανῖό.,, οἰὸ 1 Ἰβυίδαθο ἀϊνθππθ δᾶ ὑπ ἔθιῃρο οοβϑᾶ (6110 
δίαϊο ῬΘΡ 1 Ἰηβορηδιηθηῦο, 6 οοϑα 4611 Οβρϑᾶδιθ ρὸν 11 τηδῦθυϊα]6. οἢ6 αποϑύο ἰπνίανδ 
Ἰηθονδπηθηΐθ 81} Ἰδθυϊθαῦο, 6. ο9 γᾷ αὐπιχχαίο ἄἀα. ὙΊΓΟμονν οοπιθ βϑύξογθ 461} Οβρϑᾶβδ]θ 
δύθββο. Ῥορο 18 Ῥδγίύθηζε αἱ ὙΊΡομονν Ρ6᾽ ὙΥ̓αΡΖΌυτΡ π6 1 1849 ἔπ βϑίξογθ 1] Βοηπαγαὺ 
0110. τηρτὶ Βίονίπο αἱ θα θγοο]οϑὶ π61 1852, ὁ 1] πιθάθδίπηο ἀθαϑδϊπο ὃ ἐοοοαίο ἃ] ἀϊ Τα] 
δαῤοθθθορο ᾿ϊηγῖθο ΝΙΘΟΙΚοΙ, ἀἱ ἐδιηρ]α ΠΠπδῦγθ π6118, βοίθησε, τηδὶ ἴῃ οαἱ Ῥὰγ6 1ὰ ἀἴβρο- 
βἰσίομθ 811 ἐαθουοοοϑὶ ον ουϑαϊ μανία. ὙΊρομονν οὐσαρὸ 410] ροβίο 6 ἴο ἤθηπθ ρθὺ 
406 δηηΐ, τηὰ Θ511 ϑγὰ 816 8 π6}6 ἢδϑίοδπιθηΐθ 616 8Π᾿ Θροοδ, 46118, βὰα δοοϑύψαζίομθ ΘΟ ΠΊῸ 
ἉΠΊΘγο π6}1 Ἰδυύϊδαϊο Εδάοιϊοο ΟΡΊΙΘΙπηο, 11 τηθᾶϊοθο τ] οἢθ ἴοὸ πα νἱβίψαῦο, πᾶ 
βορῖδῦο 5] οουθβοαίο ἀϊ δοοοινακίοπο: ἘΡῚΙ ὃ ἀούαϊο αἱ ὑπύιθ 16 ἀϊβροβί ίοπὶ, ϑοοϑῦδο 
{89}18, ΑἹ διητη αν ! Τ  Ἰδυϊδανο Ῥαζοϊορίοο ἀϊ Βου!ῖπο ἔα ἢ] ῬΕΤΊΟ 46] β;θηθιθ 6 ἀἴνθῃηθ 
Ι τηοᾶθ!]ο αἱ ἐξα 4611} 6η6 ἴᾳροπο ροβοῖδ ἰβυϊ σα] ρὸν δαϊία Ἰὼ Θϑιτηδηίΐα. [0 βὑπαϊο 
4011 Απαβοιηΐα Ῥαϊοϊορίοα οια τἱοθυοα ββίτηο ἄα τα 4611 ὁπ. γοϊθναπο ἀδυϑὶ 810 
ΟἸἸπίσμθ, 6 ἃ, ῬΟΘῸ ἃ ῬΟΘθῸ ἃποῃθ ἀ8118. συᾶπᾶθ τηϑδϑβα δὶ πιθᾶϊοὶ ποβύγα!! 6 ἤουθϑυϊουί. 

Βπῆῖα Πν Τὸν. {Π|. 

ἕ 
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Ευροπο 5ποὶ ἀϊγοῦθι 81Π|ὃνἱ ὁ δϑϑίϑυθηθι, ατοθ, ν. Βϑοκηηρηδιβθη, Κ]ΘΡ5, Ἡπθίθγ, 

ΟΟΠππμοϑίπι, Βοῦμ, Ὑ͵θρπθν, Ῥοηβοῖς, Οὐ, ἀϊνθπαῦο οὐ 11 βίο βιισοθββοῦθ, ΠΓΡΘΠΒ, 

Θταν να, [5γ861: ἀπ᾽ ϑοοοϊία ἀΪ ποπηΐ, 4] ου ρδύθο οὶ ἀϊνθπηθιο ΘΙ ΟΡ ἴῃ ὑαθίο 1] 

τποηᾶο βοϊθηθῆοο, 6 Ἰαβοίδι πο. ἀπ᾿ πηρτοπῦα, ᾿πΠοΘ Π 06 1180 116 π6118. σθονῖα 4618. Μϑαϊοϊπδ. 

Ουδηᾶο 51 Ἰθρρόπο ἰπβίθμηθ ἱ ποῖηΐ αἱ ΘΟΪορο οἢ6 ἤϑηπο ἤρυτθίο ἴῃ ἀπ ἀαύο ἰθπῃρο, 

ὁοπῖο α06}11} ἀϊ 6. ΜΆΠον, 1. θηϊο, βοηδηϊοίπ, ΒΟ] οἱ ἄθῃ ὁ βοθνγαπη, ἩθΙ πο] ἔχ, Υ ἸΡοοΥν, 

πα Βοὶ5- πϑγιμοπᾶ, ο ὁοπηθ 41161}} ο116. πὸ ῥἱὴ βοριδ ἱπάϊοαῦ!, 51 ὃ ὑθηύαθὶ αἱ οἰ! θάθιθ 

86. οβδὶ δρραγίοπρδπο ὑαθυϊ δ ΠῸ ϑύθθβο Ῥϑυϊοάο βίουϊοο, 6 ὑαυ! δ ἀπ Ῥᾶθδθ, ὁ 80 

ποη βίθῃπο ννίοϊπαῦ ἄ811ὰ [απύδβία ἀϑὶ ὑθηιρὶ ροϑύθυ!ουῖ, Θ0Π16. οἿ] ογοὶ 46116 ἰθρρϑπᾶθ 

δυθόμο. γίγομονν ἃ ΒΘΙ] πο αὐΐθθθ 8ΠΠ᾿Ἰπογοιηθηῦο αἱ 0611 ΟΟἸ]ΘΖίομθ ἀϊ Απϑίομηίδ, 

Ῥαβοϊορίοα, οἷι6 ορϑὶ οοιηριθηᾶθ 23.000 ργθραιαῦ!, 6. 616. ῬῸΡ 'πηθ9Ὸ ἴθιῃρο ἴὰ ϑοοδίδ- 

βὐαῦα ϑθηΖᾶ οὔ αἰπθ ἃρρᾶγοηῦθ ἴῃ [δ] ρυΐθα σ1186 5010 1] ργοΐθββουθ βᾶρθνα πιϑύζθυθ [8 

τηϑο Θορτῶ ἱ ὑθβουῦὶ ὁ ροββθᾶθνα, 6 αἱ οαἱϊ 8] νϑίθνδ θ0η. β᾽6] β᾽ ΒΒ: Π|ὃ, οἰτδν Π6110 580 

Ἰοχίοηϊ. ΕΙΡῚΪ θΌ06 1ἃ ἐϑ!1οἰ δὰ ἀϊ σϑᾶθυθ 4611 σιδ ογθαζίοπο ργθα!]ϑῦλα τϑοοοὶα Π9] 

πῦογο Ναβθο, 6 ἅδ [αἱ ὁοπ ορῃὶ αἰ] ροηζα οτἀϊηεύα, ὁ οοη ᾿π α ]08.0116 ρα Ζίθπζδ αἸπιο- 

βἰναία αἱ ἀούϊ οἰ 1ὰ νἱϑίθανϑηο, ρ6 1 ̓ππρῖθ. οὔθ αἱ βϑρυῖϊδο βθηζδ, αἴ αν Βὶ, ἃ Π 0] 16 

αυδπᾷο βύανα Ῥθ1 ΘΟΠΊΡΙΘΡῸ [809 ϑηηο 6118. σὰ νἱῦδ. 

ΝΟΙΪ 510 πῦᾶονο βορρίουπο ἃ Βϑι]ηο, γιροῦον πᾶ Ρα Ὀ]]οαὔο 11 580 Μηδ θίθο αἱ 

ἰθοπίοο, 46116 δαϊορδθῖθ, ὁπ ἱπάϊοὸ 11 πιοίοαο, βϑριυὰτο οὐ πηδὶ ἴπ ῥαξίο {1 τιόπᾶο. 

ΝΕ] 1858 Ὑ᾽γομοΥν ὕθμηθ, ρον ἀθϑί ἀθυῖο ἀθὶ τηϑάϊοὶ, 20 Οοπἤθυθησθ δαὶ ἔα! 6 βι]]8 

ἀούτίπδ, οἢ6. 6911 ἄγονα υϑοοοὶύδ, 6 οὐθαῦδ ΠΘΡῚ αἰδίπηὶ ἃπηὶ ἀ6118, σὰ βγθου αἸ πδτίδ 

αὐὐιν τὰ ποϊοηθῆοα 8. ὙΥ ἀγχρανο, 6 ὁ ρυθ]οαῦθ ἴῃ ἀπ νοϊαπιθύῦθο 60] ὑϊοϊο ἀ]  αΐο- 

Ἰοφία οοἴϊιίαγο 5ἱ αἰ ιβθυο θα ρυθϑίο ἱπ ὑαὐῦο 1] πιοπᾶο, ἀϊνθπθπᾶο 1] ὑθϑῦο οπαδηηθη- 

ὑδῖ9 4611 Μοαϊοίηδ 86 

ψιτομον ἀνονα πιϑύαλαῦο ἃ ρο60 ἃ ρο00 ἃ σοπν]ηΖίοηθ 461]᾿ οὐ βἵπθ ϑβοϊπϑῖνα 46]10 

ϑῃὐῆοο, οοπύοιηρογηθα. Ὀαγθηῦθ 1 5101 8πηὶ αἱ ΥΥἄγζρανρ, 

66 1116 48. ὁ611π16 ρυθοβίβυθηνι. ἘΠ Ὡ6 118 παύατα ἅ61160 οΘ0586. ὁῃ6. ἅπᾶ Θοποβοθηζα, ἔομαδ- 

τηθηΐα!θ 18. αα8}}0 δία ἴπ οοπύνδἀαϊχίοηθ οοπ ὑαῦίο οἷὸ 616 θὰ π61}᾿ Ορί πίοπθ βοιθηἑ]ῆ δ, 
᾿ 

διοοροάϊαύδ, ἀω Ιᾳπρὸ ὕθηιρο, ποι ΘΡΡία ἃ Βούροσθ ὑαύδα Ἀ11 ̓ πηρροννῖβο. Οοβὶ ὃ οἷθ 

168] 1847 Μίτομον δπιπιθύΐθνα οἢ6. ορηΐ οὐρϑηϊπζαχίομθ ἀθυίναθθο ἀθ ἀπ Ὀ]αβύθμηθ 

Θιπουῦο. [8 ρτίπηδ βόοβϑδ, 8118, ὑθουίδ ἀοιηϊηδηύθ ἕὰ ἀαύδ, ἀδ ΚΌ]Π|κοΡ ὁΠ6 πῶ ἀϊπηοθύραῦο 

Τ᾿ οτ οἵπο 41 δαύῦο 19. 6611116 4911 οὐραπίβπιο ἀδ ἀπ᾿ ππΐοδι 6611], Ππονο. Βυοηηϑοῖς ἄθβου 880 

Ὦ φγόοθβθὸ αἱ βοϊβϑίοπθ 40] πιιοῖθο 6 6] Ῥγοίορίδβπιδ Ο6]] 1870, 6. ῬΟ86 ἴῃ ἀπ} 10 

Του ρίηθ 4661] οἱθπιθηθ ἄἀα ἀἢ Ὀ]αβύθπια. ἀποῖθ ὙΊΡομον βοργαύαθῥο ἄορο ἰδ βοοροιύδ 

6116 6611ὰ16. οοππουύθινο ρουπιδηθηδὶ δ ορηὶ οὐὰ 491] ὑθϑβαῦο σοηπϑύς γο, πὸπ βοὐδ ΡΠ 

Τἰ ΟΠ ΟΘΟΘγΘ [8 Τονπηθσίομθ Προγὰ 4616. 6611ὰ16,. 6 Π6]}᾿ ΘρΥΪ6 461] 1885 ἰουτηαϊὸ 11 500 

ΘΘΙθθτθ δἰουίϑιηα: Ονημηὴβ οοἴϊμϊα α οοἰϊϊα. οπ αποϑῦο ἔμ βυαθ!]Π1ῦ0. ΤΟΙ ΒΘιρι6 1] ρτῖπ- 

οἰρίο ἅ6114. οοπυϊπαϊθὰ 4611. γίθα Ῥοὺ Ἰϑϑιυυϊτηδ βαοοθϑδίομθ 4611 ργοδαζίομθ οθ] ]Πα]Ά ΓΘ. 

Τι8. Θ611π18. ἕὰ τἱοοποβοίαύδ, 1 ΘΙθπιθηίο γίθα]θ ἰὼ οαἱ αὐθνι δὰ ὃ αἀϊροηάθηῦο 8110 βὔαϊο 

4.6116 ραυθ!66116 οἢθ 1ὰ σοιῃιροηροπο. Ταῦ 16 τη] υθ 5] ΥἸΒΟΙνΟηΟ 4118, ἤπθ ἴῃ 8106- 

τΤϑσίομὶ αὐϊνθ ὁ ραϑδίνθ αἱ ἅπ ΡΤρΡΡΟ Ρἱὰ Ο τηθπῸ συϑηᾶθ αἹ [8}1 Θ᾽ ϑπηθηί. Π| Ἰθρᾶπιθ 

αἱ αύίο αποϑῦθ ραῦϑϊ ὃ ταρργοβθηΐαῦο ἀδὶ νϑβί, δὶ ποῦν, 6 484] σοηΐαῦίο ἱπιπιθαϊαῦο ; 

40.911 “ ἰρΡΙ ΘὈΠὰ, οἷ6. ἩΆΠ1ον αὐὐυθαΐνα, 5010 δἱ πϑυνὶ 6 δ΄ τηπ|50011, 6 ΟἸΙΒΒΟῚ 6 

Βιονη Εἰ θΠηΘΓῸ ἀπ ρτοργίϑὐυδ, ρϑπουαϊο αἱ ὑαθϊ 1 νἱνθηῦ, Ὑίρομον 1᾿ αὐὐεϊθυὰ ὦ ὑπῦῦθ 

16 6611ι16. 6 8ἱ Ιοτοὸ ἀουϊνανι. Πθβθα δ ἀϑῆηίβοθ θοπιθ 1ὰ ργοργι θὰ, ο116 91] θ᾽ ϑιμθη ὁ6]- 

Τυ]αῦὶ μϑημὸ Αἱ Τἰβροηθ 16. Δ6]] 50ΠΠ1011 06 νΘηΡΌΠΟ ἰΟἹῸ 48] αἱ ἔποτὶ, ο ἀδ ΑἸΟΣῚ 
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Θ]θιηθηὐί, ο ἀῶ αἰΐγθ ρα! ἀ6110 βῦθϑθο οὐρϑηῃΐβηηο, ὁ 48 βοβύδῃζθ ϑύθ ΟΡ θη66, τηθα ]δηΐθ 
δΖΙΟΠΙ 6 τϑασίοηΐϊ ραυ ϊοο αν. 1 αὐθ γιὰ ρὺ Θ586Γ6 ἔπηχζίοπδ!θ, παὐρὑϊνα 6 ἐουταδεϊνα; 

Ὁπ᾿ Ζίομθ Ρἱὴ ἕογὺθ ἀθύθυιπ! ΘΓ 06. 58} ΘΙθιπθηΐο αὶ ρϑράϊθα ἅ6118 βιιὰ νἱδα θὰ. 

ΟἿ οἰθιιθηθὶ νἱδα]} βοπὸ ἀούαθ! αἱ ἀπ οορύα ϑαθοποιηῖδ, 6 ἱπαϊροπάθηζε, ἃ ααδ]6, 

Ῥϑγὸ, ρυὸ θϑβϑῦ ὑοβύο αἰύθγαία 48116 ρυοργϊϑυδ 4161 τηϑύθυ δ] αἱ παύ᾽ Ζίοηθ 6 8] τ8ρ- 

ῬΟΡΟΙ ΘΟ}: θ᾽ ϑυηθπθϊ νἱοϊηὶ. Τα ἀϊρθπάθηζε ὑγα Θ᾽ θπιθηὐ ο ΡΥΌΡΡΙ 4] θ᾽ θῃηθηθὶ, ὃ α16118 

ο.6 βρίϑρϑ 1᾿παἰνὰ 4611 νἱδα ἀθὶ βίπροι ἱπᾶϊνι απ]. ϑθηζα αἱ οἷδ, ϑββὶ βδΡΘΌΡΘΓΡΟ ΟΟΠῚΘ 

16 ρίαπίθ, ἀθὶ βϑιῃριϊοὶ ἀρρνορϑῦϊ 41 661116. Ιηνθοθ, 4810. ἃσίομϊ 6116 ϑϑϑιροϊῥβῃο τϑοὶ- 

Ῥγοσθιηθηΐθ ρ]] οὐΡϑηΐ5Π}1 Θἰθιηθηθαυ! ΠΘ]18. ἰΟΓῸ βθηη!-ϑαθφοποιηῖα, τἰβαϊῦθ, 1 Ἰπβίθηηθ αἱ 

48.6110 τηϑηϊ θϑὕθζιομι οἤ6 ΠΟ] ἰηα]ομΐϑθηο 60] ΠΟΙῚΘ βΘηΘυοΟ αἱ νἱΐα. 1,ἃ γϑοομῖα οοη- 

ἴθβα ὑγϑ 16 ἀούίγ!πθ ἀΙπου 8} 6. 5016 5016 }}8. ΒοοΙηρδγθ, ρΘιῸΠὃ ἱ ῬΓΌΟΘβϑὶ ρϑθο]ορίοὶ πΠῸα 

80Π0 Ἰἰσρδύϊ, πὸ 5010 8911 ππηουΐ, πὸ βοῖο 4116 ραῦῦϊ 501146. 461] οοῦρο. Οἷὸ οὔθ στἰπιδηθ 

6119 φιηθίομθ ἐθουῦῖθ, ὃ τἱπηῖθο π611ὰ Ῥαξοϊορία, ΘΙ] Πα]1αγο. ΤΠπ ἔθπιρο ἴὰ Ῥαζοϊορία τίοου- 

σθγα, 18 5θθ ἀϑὶ τῃοῦἹ 6116 βίπροὶθ ΓΘ ΊΟΩΙ 46] ΘοΓΡΟ: οὐδ θα θα ἀπὰ ρα ΐδθ 460] ΘοῦΡῸ 

6119. 8] βαρροπονα ρυϊτα  ὀἰ γαπηθηύθ διηπηα]αῦα ; ρἷλι ὑαγαϊ οο Μοτγρδρηὶ ἃ 5689 ἔπ ἸΙοοᾶ- 

Ἰίσσαία, ἃ, βίπρο! σρρϑηΐ; ἀποοῦα ρἷδι ὑαρϊ οοπ Βίοπαι 5] τἱσθροὺ [ἃ βθᾶθ ἴῃ δ]οαηὶ 

ὕρρϑαθι, Ππϑὶτηθηΐθ οοπ ὙΊΓΟΠΟΝ 5] Ῥιθοϊϑὸ [ἃ 5046. ἀϑὶ τπουὉὶ πΘ5]1 Θ᾽ θῃχθηθ 6611 ]8 7], 

4.811 πηϊδὰ Θ᾽οηαθηύαν! 4611 ογρϑηΐδηηο ἰμίθρο. 

Π ρταπᾶθ ϑαϊβῆοίο νἱγομονίαπο πα Βα ιῦο 601 ὑθηιρο ἃ] γι δ ζίοπὶ, τηδν ΠῚ 

1ῦο 4119 ἴδ} 48. ἀἰδύγασθθυπθ 16 Π΄πθ6. ῬυΪποῖρα!; δησὶ ααοδίθ 5 ραὺ ἀἶνθ δ ίαπο τοϑίϑὺ 

ἰῃρίανίθ 46] ἔθιηρο. Οδτῦο, ορϑὶ ρϊι ὁῃ6 ὑπ νοϊδῳ φοποβοίθπηο β]Ϊ βυγοῦὶ γῶρρουοϊ ο116 

Θϑίβίοπο ἔγαι ἱ ργοοθϑϑὶ 46118. παῤγίζίοπθ 6 16 ᾿πῆπιθηζθ πθινοϑθ, Θ ΒΘΌΡΘΠΘ Ποῖ ΠΟῊ ῬοΒ- 

ΒΘαΙδη]ο. 18, Θοποβοθηζδ, αἱ ἀπ᾿ απ δὰ θην ]6 ἅδ. οαἱ θιηδηὶ ἰδ ἀἰ Ρθζίομθ 4611 ὐυϊν τὰ, αἱ 

δαῤίο 11 σοῦρο, ρᾷγθ ροββίδιπμο δβθυΊπατο 616. ἅ811ἃ οοποβόθηζδ, 46] βαδάθε!! ταρρουῦϊ 

Τ᾿ δυξοπουῖα, 46110. 661101]6. 6 ἀοὶ ὑθυυ θοῦ οϑ Πα]δυΐ πθ θ866. δαπδηΐο ἀϊτηϊπαϊῥδ. 

Τὰ δοορουΐα 4616 ταϊρυαζίοπθ ἃθὶ οἹορα] Ὀϊδπομὶ τ πηῖβθ ἴῃ ὉΠΟΓΘ 8 ἀο πᾶ 

γΆΒΟΟΙΆΡ 6. 46118, ἰῃη Πδιηπιδσίομθ 60118 Του πιαχίοπθ αἱ ἀπ οϑϑαᾶδίο; ροῦὸ 9} βύπαὶ βιο- 

ΟΘΒΒΙγ]Ὶ ἤϑηπο τἰθοποβοίαθο 6 οοπθνπηαῦθ πιοϊθθ νϑάπίθ αἱ ὙΊΡΟΠονν 5.1} πηρογίϑηζε, οἿ16 

δδα0. Αμοθθ 16 ἐδηθδβύιοῃηθ βαρροβὶ- Ἰδῆηο Π6] ργόσοθθο ἢορίβυϊοο 511 δ᾽ ϑιιθηθὶ ἀϑὶ ἐς 
ΖΙοηὶ ΑΘΘῚ οηὐαδίαϑθι, 51.116. 66110]6 βοιιονθηθὶ, 8116 αὰ8}} νϑηΐναπο αὐ αϊθθ ὑαθίθ 16 

οϑρϑοϊ νὰ ῬοΒβΙ 1} αἱ Τα ὈυΙοασίοπο ἀθὶ ἐθβϑαῦ, ἤϑππο ὁθαπίο 1] ροβύο 8118. σϑοομὶα ἀοῦς- 

ὑρίηδι ἀ6118 ὁοπϑϊπαϊ ὰ, ἰπἰπὐοννοῦνα 611. γίδα 465}: οἰϑιηθηθὶ ρτορυὶ ἀϊ οἴδβοιμ ῥθββαίο, 

ἀούαθ! οοπηθ ϑϑβϑὶ βόμὸ 4 Ῥτορυϊοὐὰ, βρϑοίῆθῃθ 6 οοβύαηνι. Δησὶ, 5] Ῥϑύ θηηθ ἃ ΨΟΪΘΡΘ 

ΘΒδΘΘΓΘΓΘ. ὁ ΘΟΠΊΡΙοίαγθ 11 ἔβιποβϑο ρυϊποῖρίο νἱγομουγίδμο, τη! ΠοδΠ010 οοβὶ: “ ΟἸηη15 

ΟΘ]]]8, 8. Θ6Π]α]. οἰ ιϑάθηη. ρΘπουὶβ ». (ΟἹ ὑγίοπίο 4611 ὈδύθοιἸο]ορῖα 5 ὃ ὑθιξαίο ἀξ 

ἰδπηο Αἱ ᾿ἀοποἤοανθ 16 οασθθ γίνη ἄ6116. πιϑ] δ θϊθ ἅα ἰηΐοσίοπθ, οο118. πϑύθτα σύθββ 

46 118, τηϑ] αὐ ὑ18,, τηϑ, ὙΊτοΠον τἰνθηᾶϊοὺ 60 ΤΆ ΡΊΟΠΘ 8116 66111]6 461] ΟΥΡ'ΔΏΙΒΙΊΟ ΘΟ] ρ1ο 

ἴδ βϑᾶθ 6 1ὰ παύυνα (6 ] ΤΉΟΓΡΟ, 1| απ816 τἰϑαϊθα ἀὰ ἀπ8 ΤΘΘΖίΟΠΘ. 416118 661116 βύθβββθ 
ΟΟΠδΡῸ 18. ολτιδα ορογϑηΐθ. Π6] ρϑιϊ 6511 πα οοηΐααίο οἰποδοθιηθηΐθ 16 ἀββϑϑυφίουὶ ἀΐ 
ΟΕ] ταννίβαγεα πθὶ ῬΡΙΠΟΙΡΙ ἀ6118 βἰθρούθγαρία πῃ ΤΊθου πο ὑγὶοπΐα16. 46118. ραἰοϊορία 
ὑΠΊΟΡΑΙΘ, Ρϑγομὸ ὑαθῦθ 16 ργοργιθίδ ϑοαυϊδιῦθ ἀδὶ βἰθυὶ ᾿πητηπηϊσσαηθὶ! βοπὸ ἀογαΐθ 8118 
ἤπθ, Θ0116. Οὐρὶ ΠΘΒΒΌΠΟ Ῥἰὰ πθρα, 8118. αὐθινιυὰ ἅ6116. 6611}16. βὐυϊπηοϊαῦθ ἅ8116 ὑοββὶπθ 
θδούθυίοιιο, Ὑίγομονν ἀἰἔθβθ ἤπο ἈΠ αἰ πιο δὑροπαδπιθηΐθ ἐπιθίο οἷὸ ὁΠ6 6511 ἀπ ἐθιηρο 
ἅγθγα τἱθοποβοίιθο ΘΟ π|6 οἰαβθο, πιὸ ΘΟΟΟρ ον ἀρΌΔ] Ἰθαΐθ οοπ ὁποῖῸ ἱ ἐαὐθ παονὶ 
γϑΓδιηθηΐθ αἰτηοβύγα. Α γοὶδθ ἔουβθ ϑβᾶρογθνδ Π6110 βοθύψιοίβτηο, πιϑὶ 6511 αύϑνϑ νἱβίο 
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ῬΙΔΌΡΒΙ ἃ πᾺ}18. ὑαηΐθ πᾶονθ βοορογίθ, 6 ἄνθνϑ νίβύο ποῃ τηϊρ]ογαῦὶ ἅδὶ παονὶ τηθύοαϊ 

Αἱ υἱοθροα ὑϑη! ΓΟρουῦ 66. 6911 ἄνϑν γϑοθοϊθο οοἱ ρτγοσθαϊπηθηῦϊ ὑθοηϊοὶ ρὶι βθιμρ! οἱ 

46] 50 ὕθιηρο, 69 5ἱ ρούθνα θθη6 υἰσοποβοθιρ 11 αἰρ ἐΐο ἀϊ ἀαθίθατο. 1,᾽ αὐὐινιὰ αἱ 

φίοθροα, ὁΠ6 ὙἹΡΟΠΟΥ ἄγονα βρίθσαίο ἴπ πιοᾶο βύγϑοι ϊημδυῖο ἃ ὙΥ ὕγΖριμρ;, δυπιθηὸ 

ΘΉΘΟΡδ, Ρἱὰ ἴῃ τη ἀο ΤΠΘΓΘ]Ρ]]ΟΘῸ ἄορο 1] 5110 χἰύουμο ἃ Βου]ηο. Ουϊ 1ο νϑαϊδιηο ὁ0]- 

ὑϊναγο αἱ ρϑὺὶ ρᾷβ8ο 18 Ῥαβοϊοϑία 6 1᾿ Δα ορο]ορία, 6. η6] ἐραδθθιηρο ρα] οαγο ἀθρ]] 

παι! βύουϊοὶ αἱ ϑρίἀθιῃίοορῖα, 4661} βύμαὶ β1]ἃ 514Π146. 6 σὰ] νϑίιιοϊο, 5] βόνοῦπο 

αΘ61]1 οϑρϑᾶβ!, 88 απθϑύϊοηιὶ αἹ ἰρίθηθ ρα Ό]Ποα, ᾿πΐοσπο ἃ οαἱϊ ογῶ οοπδαϊναῦο ἃπομ6 δ 

ΘΙῦρθ οἰδνὰ, 6. 5.118 οϑηδ! σζδζίοπθ αἱ ΒΟΥ ΠΟ ἴπ τηοᾶο ρϑυίϊοοϊανρθ. θὰ νοϊατηϊ 88 

ΘΡΘΟΙ ΘΗ αἱ τπηϑα]οίηδ, ΡαΌ]1οὰ 6. 5.116 Θρ  ἄθηηθ οἱ αὐδθθύδπο 1’ αὐὐ νὰ ἃ] ὙΙΡΌΒΠονν 

ἴῃ απθδίο ὀϑιηρο. ΒΙΡῚΙ ὑγονανῶ 1] ὕθπηρο αἱ ρα] θα Θ ὁοηθιηρογαηθϑηιθηῦθ 46116 ὕοπ- 

ἔογθηΖθ ροροϊαι! 6 αἱ ἕατθ ἀθρ]1 πηρογύδην! ἀἰβοουδὶ 6116 γἱαπίοηὶ βοϊθηθἤοιιθ, ὁ ἀἱ 

αἰνίθθνθ 16 ϑοοϊοίδ, 41 Βοίθῃζθ, 6 αἱ βορρουύαυθ 1 ἀἰβδρὶ αἱ ᾿ππρῊϊ νἱδρρὶ ΡῸ1 τ οθῸἢ 16 

ΒΟ θη 1666. 

Τῃ Βουῖπο ὙΊρομον ρα Ὀ]οὺ 1ὰ θὰ σταπᾶάθ οροτᾶ βαὶ ὑπιηοῦῖ, ππίοϑ 46] σθποῦθ; 

Π6|10 βῦθβϑο ὕθιηρο ἴῃ ρὶὰ οὐδ ἱπιρθρηδίο ἴῃ ῬΑδιηθηΐο ἴῃ ἰούξθ φρο! 166, ἀϊνθπαῦθ 

ΘΟΙΘΌΣΙ 6. 16 τἰύθηροῸ ποη βἷϑ απιθβύο 1] Ἰπορὸ αἱ ἀθβουῖνοιθ 6 αἱ ΔΡρυθΖΖαιθ, 6. τηΐβθ 

ΟΥ̓ΙΠΘ. ὁ0η. [ποῖ 8, ΘΒρΟΒΙ Ζίοηθ, ὁοΠ. ρΥϑηαθ σορίϑ αἱ αὐ], 6 ὁΘοη πη σγϑηᾶθ ὈΙΡΙΠΙορυδῆδ, 

ἕν ἀπ τηϑύθι δ, 6η6 ἤπο 8ΙΊΟΓα οι, τπο]ύο οοηΐαθα, 6 οοπίγαβίαία. Εἢ ἀπ᾿ ορογα οἰαβδίθα 

φοηϑυ!αύδ, πΠθοθβθαυηηθηῦθ ἄδι ὑα τ, οΠ16. Τἰτηδ86. ἱποοπιρ!ϑῦα πθ}]ὰ ραρύθ ἀ6] οἄπογο, 

ἔογβθ ρϑγομὸ 16 Βοορουῦῦθ οἷ6 ἔπτοηο ἔδύθθ αἰ θυ ον πιθηῦθ ἀνϑνδᾶπο 560580 ΡΡΟΪοηἀδιηθηΐθ 

18. 58, διηύίοε ἰθουΐδ. 

δὐυαϊὸ 1ὼὰ ΜοίδρΙ! βία, οβϑία ἰἴὰ τηαὐδζίοηθ 46] οαγαύνουθ αἱ ἀπ ὑθϑϑαῦο 00118. ρθ1- 
βἰβύθηζε, (6116. 0611116,. 6 π ἴϑθοθ ρὶὴλ ὑδια] ἀγροιηθηΐο αἱ ἀϊβοουβὶ δἱ Οὐμρυθθϑὶ αἱ 

ΟΟρθηπδᾶρθηῃ 6 αἱ Τοπᾶγα ο0η ρδγὑϊοο] αν] σϑάσύθ βῈ118, ὑγαβἠουυηδζίοπθ 466}1 ἱπαϊντα]. 

ἘΙοΘγομ 6 ἱπιρουύϑην! ἴθοθ 11 ὙΊΡομονν 58}1᾿ ΠΟΙ ηοοοσοο τη] ΠΟ υ]ᾶ ΓΘ οἤθ πὰ οοηΐαιβο ἃ 

ΒαΜ] ὁοη τπ ὑππιοιθ Θ0]]Ο1 46, 6 58.110 ΤΤΙΟΠΙη6, αἱ οὐἱ ΒΟΟΡΘΙΒ6. [Ὁ πιϑῦασϑζίοηθ Π6]- 

11ηὐθϑύϊπο, 6 ἰα ΠΟΙ ΖΙΟΩΘ. 46511 ΘΙ ΓΙΟΠΙ πὶ βϑοομὶ Βαγοι 101, ὑγαθηᾶο 48 οἷὸ 

᾿πηρονύθηθ! οΟποΙ αι οὴἹ ρον 1ὰ 58] αὔθ ρα ὈΌ]1οδ. ΤΠ ΔΡῚ ὑπαὶ 5114 ὑπο οβὶ, γΊΡΟΠΟΥ 

ΠΟῚ ὕγϑβθθ ΘΟ ΒΘΡΊΊΘηΖΘ ΘΟΠΙΌΡΙΠΙ ἃ. α116116 ὁΠ16 ἕπτοπο ἀθαούδο 48116 υἱῤίτηθ βοορϑυίθ. 

ἘΠῚ] ἀἰϊδυϊπραθηαο 18. σα ΘΟ Ο] 05] ἀ81 1 δτηδισίοπθ οαβθοβδ, 6 απθϑύδ αὐ! θαθπᾶο 4118 

οοδυιψασίοηθ ΒΘ] 461} ἸηπαϊνΊπο, δ] οηὐδηὸ 16 τπϑηδὶ ἀ8]. οοποθύδο πηϊοϊβύϊοο 6 γθα]θ 

4611ὦ. θα θΘΓΟΟΪΟΘῚ 6 48118, τἰοθγοω 46] τποπηθηΐο ΘΖ] ορῖοο. ΝΌΠ ΤΙ ΘΟ ΠΟΌΌΘ 18 Βρθοϊἢ οἰ δὰ, 

4611. {15]1, Θ Οοϑὶ Ρ6᾽ 19 πῖθηοὸ αἰῆθνο! 1᾿ δηύϊθο ποϑῦγο οοποϑύύο ἅ6118 σοπερ]οβιθὰ. 

Ρ]1 μ8 ἀαύο ὕγορρδ ἱπηροῦύδηζδ, 8118, τη οὐ Ο]οσῖα ἀθὶ ργοαουῦ ψαρθογοο τ, ἱ α18}}} 50 ΠῸ 

1 ρΡ᾽ὰ ρῥγούθι ον τη οἷ. 51] ρόββϑᾶῃο ἱπηΠΊ8Ρ] 816, ΡῈ6. ΡΓΟνΘηΘπἄο ὧδ πη᾿ πηΐοα οδιιβᾶ, 

1 Ῥ80111οὁ αἱ Κοοῖι. γίρόμονν ἀθβουῖββο ἰὰ θα οο]οϑὶ θονίηδι, ΘΟ 16 ἀπ᾿ αἴ θΖίομθ δηϑὶοθῶ 

81 1] οβαγοοπιδ; ρ056 11] [πιρὰ8 δοοδηΐο 8118 ᾿ποῦνᾶ 6 8118 ἴθρτθ, οοἱ φυδῃηθ]οιηῖ, 9 

αϊπιοδυρὸ ὁ 1] τπϑίοαο βυγουθαιηθηῦθ δπαύομπηϊθο ἈΠ Π16 Π6116 πιϑηϊ ἀΪ ὰἢ ρΓαπ 46 τηϑΘΒὑ]Ὁ 

ποη οὐδ Βα βοϊοηῦθ ἃ ροπθῦγαιθ [ἃ παδαγα γθ819 ἀϊ οουθϊ ργοσθϑϑὶ τπουθοϑί. 
ΠΤ Ἰπῆπθηζα νἹρΡομουγίαπδ, ἴῃ αἰιθϑύο Ῥδυθίοο!αγθ σῶπιο ἅ6118. πηθαϊοίμα, ποι ἔπ ἃ- 

ὑγούψαμπθο Ῥϑηθῆσδ ὁοτηθ ἴπ ὑϑηύί αἰυνϊ. ἴοὸ ποὰ ροϑθὸ ὑγαύθθηθγμηϊ 511]᾿ οροῦὰ οβίθϑᾶ 

οοτηρίαα ἀῶ ὙΊΡΟΠΟΥ Θ0Π16 ΔΗ ΤΌρΟΪΟρο ; τὶ Πἰτηϊῦο ρου απῦο διἃ ϑοοθηπαγο δ Ὁ]ΟαΠῸ 

ἀ60 11 διροιιθηθὶ οἢ6. 6611 πᾶ βνοῖθο. Εΐπλ 8118. βδ 1ηἸ σι αύϊνα ὁἢ6 51] ἀονούϊο ἰὼ βύθυϊβύϊοδ 
Θ᾽ δ [.] 

ἀΘΡ 11 500] 11 6118 Οθγτηδηῖδ,, π61}1} Ααδύρία, π6118,. ϑνιζζθυα 6. η6] Βοὶρίο, 811 ἱποῖ"οῶ 
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10 τ]οπὶ ἀἱ ἐβποία!], οἴγοα 1] οο]οῦθ 46118,. Ρ6116, 4911 ἰγἰ4άθ. 6 ἀϑὶ οδρ9111. ΤΠ). 6580 

φἰβα! αγοπο ἀοὶ ἴαυθϊ ᾿πὐογοββαηθ οἷγροα ἴα ΤΡ ΘΙ ΠΠ δ Πἰ ΖΖδζίοπθ 4610 Ῥγον ποῖ οὐ θη δ]! 

ἄθ118, Ῥειβϑία, ἄθὶ γϑπᾶϊ 6 ἀϑὶ Τὐδαδηὶ, 686 ἔχγοπο αἱ ὕθιηρο ἴπ ἔθῃηρο οσοαρδῦθ 4867] 

δ1᾽ανί, 6 βορῦῷ ἴὰ οοϊοπίχχασίοπθ ὑθάθϑοα 491] Αϑίυα ἰηξουϊοσθ, 4011 δύϊτίδ,, 49118, 

Βοοιηΐα, 46 11ὁ Βανίθια βαρουίοθ, 6 βορνᾶ ἴἃ νἱᾶ ϑιιἀ-ουἼθηῦα]9. ῬΘΡοοσβα ἀ8] ΤΆ ΠΟ 

ἐθάθβοο ἄθρ!! ΑἸθιηδηηὶ βἰπο ἃ] θοπῆπθ την! ἀΐοπϑ]θ 4618, ϑνίζσθγα 6 6] ΤΊΡΌ]ο. 

Βίαδϊὸ 16 ραϊαβιθθ 6 16 ἔογύθζζθ ργϑίβθου! ὁ 9 6116 Ῥοχιθυϑηῖδ,, ΘΟΠΒΙ ἀθυϑ 016 

βορναδαδο ο]Ϊ ορρϑὺθὶ ὀθυϑιηΐοὶ 6. Ρ]1 οὐ πδιηθηθὶ, 6 ὑτονὸ οοηὗτο 16 Ορί πίοπὶ 49] ἔθιηρο, 

οἢθ 16 Του υϊβοιζίομϊ 46115 Θϑυιηδηΐδ, οὐϊϑηύα!θ ποη ΘΡῶΠῸ ἀοναΐθ ἃ ῬοΟΡοΪ Ζίοηὶ βϑυτηδ- 

Ὠΐοῆθ, πῖϑι ἃ ϑ΄ανι ρϑπούγαθὶ ἰπ 41161186 Ῥγον]ποῖθ. 

ἘΣ πούδ ἴὰ Ῥαγύθ βφρδηιββίπηδ Ομ. ὙΊΡΌΠΟΥ ΘΌΡΘ Π697] Βοαν! ορθύαῦϊ ἀδ, ΘΠ] θη 

δὰ ἨΙΒΒΑΥ . ἘΡῚῚ ἀϊΐθθθ 1 στᾶπᾶθ τηθυοδηῦθ, 8] απ816 1 ἀοὐδὶ ρυθδύδνθηο ροοᾶ αὐξθη- 

ίοπθ ο ροοὰ ἴβᾶθ, ἴο αἰαύὸ ροἀϑγοβδιηθηΐθ, 511 ργϑϑύὺδ 1 πηθὶ 48] 510 β,Ἀπθ ΒΆΡΘ1Θ 

Θ. ῬΙΓΘΒΘ ρᾶῦῦθ ἅποπ6 ργαὐϊοαιηθηῦθ 8118 ΟροΡΘ 6] δ10 8πιῖ00. ὙΊΡΟΠΟΥ ῬΓΘΒΘ ὃ ΘΟΠΒ1- 

ἄθνανθ βορταδαύθο 16 βοοροῦξθ οβύθοϊορίοιιθ, 6 Ῥα Ποὺ 1 δύο: Βοίἐγᾶφε διυ Παη68- 

ῥιριᾶο υου Τγοας (1879) 6 Τορϑγα: Τγογαγέβοϊιο Ογδον ει Βοϊιὰαοῖ. ἘΘοΘ ἀπὸ βύπαϊο 

ΟΥἸ οο 6] ογϑηΐο ἴδτποβο αἱ Νοαπάθυιπαὶ, οπθ ἕὰ υἰδοπαῦο ἃρραρύθηθηῦθ 8)}᾿ ΟΠ] ἀ6] 

ὕθιηρο ἀϊΠανίαπο. ὙΊτομονν 81] οοηὐγατίο βοβύθηπο ομ6 16 ρδυ οο]ανι θὰ αἱ α6] οὐϑηΪο 

ἔοββθνο ἀοναΐθ ἃ ἄϑὶ ργοθοϑδὶ ρϑίοϊορίοί, ρυϊποϊραιπιθηΐθ ἰὼ βαϊἀδύσσα ἀ61109 βαύιιθ 

ΘΟΙΌΠΔ]6 6 βαρίθδα]6. Β ]θναηῦο ὃ ρατο ἀπὸ βὕπαϊο 5.118 “ ῬΙ αὐ Κηθιηἶδ. »,59 ἀπ8 ἔογτηδ, 

Ῥδυ ίοοϊανο 6118, {ἰῖδ, οἰ σίθπθ ἃ γϑββουη  β]]6 ἃ ππᾶ σαθίηθ αἱ δβοίδθοϊα. αθδίο 

ἔαύίο οἰ υθομὸ πθρ}1 βομϑι ϑυνὶ ἀθὶ βθροἱονὶ 46 θροοῦ ἀ6 118 ρἰούγδ, 5ὶ ὑγονδὶ ποθ ὑπύθοαὶ 

6116 ροροϊαχίοηϊ ᾿πἰθυϊου οοτιθ δα θϑϑιηρῖο πὶ “ Νρυθοβ », 6 5816 008 ἀοναῦο 811 180 

ΘβδθΘΥδθΟ 6. ἀπ] ]αὔθγαϊο 46118, τητιβοοϊαύατα 6611 ἀροϊ Ἰπ ΘΓ ΙΟΥΊ. 

ὙΠ ΌΠμονν ϑὐααϊὸ Ιὰ φαθϑίϊοπθ 461]1᾿ αὐανίβηηο, 6 ὑγονὸ ὁ9 δ᾽ουπὶ ἔαυθ! δὐύν ρα] 

81 αὐαινίβιιο οοιαθ ἢ οαταίίορο Οδύαυίμο 46] πᾶ80, ϑύϑπο ἄδ ἱπύθυ ργθύδιϑὶ ὁοτηθ ἔθπο- 

ἸΏΘΗΪ ΤΘΡΤΟΒΒΙΨΙ αἱ οὐ βῖπθ ραθοϊορίοδ; ΘΙ ΌΡῚ ἴπγθοθ, ΘΟΤη0 1] ργόοθϑβο ἔροηνα!θ ἅ61}᾽ οβϑὸ 

ΤθηηροΡ8 16, ΘΙΠΔΤΙἶ56. 6Π6 ἀγθϑθοῖο οἰδυ  ναιηθπύθ ἢ οαταύύθτθ αὐθν βύϊοο, ομ6. 66}1 ἀ6Ηπὶ 

Θοτη8 Τ᾽ οἤοίξο ἀϊ ἀπ ογϑαϊτὰ ἀϊβοοηύίπαδ. Οπᾶθ βύθ ΠῚ 1᾿ οϑίβύθησα, αἰ ἀπ ῬῚ ΠΟΘ ΙΒιηῸ 

Ῥϑίοϊορίοο 6 α06 118. ἃἰ ἀπ ΡΙ[Πποἰκίβιηο αὐανιβύϊοο, ϑηύρδιηὶ ἔγθαιθηῦ! π61}10 Τ8.Ζ2Ζ9 ἈπΊδΠ0 

ἰηΐθνίουὶ. ΟἿ βθπαϊ σαὶ ογουϊηίβπιο 6 85.116 οασδθ 4611 ϑοοογοίηηθηθο 6] ΟΡ 810 τΊθη θα ηῸ 

ἴῃ ααθϑύα, οαὐοροτία αἱ τίου απύγοροϊορίομθ 6 πιο] ἰββίπηὶ ΔΙ Υ]. ἀμοονα ΟΠ ΒΒΓΘΌΌΘ 

ἔρορρο Ἰππρὸ τἰθογᾶδιθ. Νοη ροββὸ ροῦὸ ὑγαϊδβοίαρθ αἱ ὑ]θναρ 1] β᾽ παϊσίο αἱ ὙἹΡΌΠΟΥΝ 

58] οαγαῦθουθ 6118, που οοοίδ 18. ΠΡ] δὶ Ορροβθ 8 Θοπβί ἀθυαυ]δ απ ἕθποηθπο αὐανιβίϊοο, 

Θ. ΔΙΠΠΙηΪθ6 666 ποη 5βἱ ἐγαδεϊ ομ8 αἱ ὑπ ρροϑῦο 4] βυ αρρο, τηᾶ οοἱ οδγαῦθι! ΒΘΙΏΊΡΥΘ 

46] οὐϑηϊο αθπδπο. ΠΟ τηϊογοοθίαϊο βαγΘΌθ6. ἄππαπθ, πηϑὶριϑᾷο ΔΙ θα πὶ οαρδύθουϊ Βοῖπη- 

ΤῊ ΘΒΟΝ, ὉΠ ΘΒθΘ᾽6 8 οαταὐύδουὶ ἀπιδηΐ, τὸ 8 ἱποοιηρὶθίο βϑυπαρρο. ἃ ααθδύδ ΟΡΙ πΐομθ 

δὶ ὃ δοροβύαῦο πόθο 11 ποδῦρο Θἰδοουηίηϊ. ΝΟΠ’ Ἰπαϊοδι 6. ἃ 116 1᾿ΔΠΠΟ Β6ΟΓΒΟ πῃ ΤηϑΡ Ϊ- 

ἤσο φυόβθο οὐϑηΐο ἄ᾽ ποπ]ο ριϑιδύουϊοο πο] δ0 Νίαβθο, ὙΊΡΟΠΟΥ τοὶ ἔθοθ τῆθναρθ ἰδ 

ἔϑΠδοῖα, 4611 ἐθουία αἱ Βτοοα ὁμ6 ΤἸποροηπιθηῦο 6118. οἰ δὰ ΔΡ ΐα δυτηθηίαΐο 1ὰ οαρδ- 

οἰδὰ ονϑηΐοα, ἀθρ] ποιηϊηὶ. 

ΝΘ] οοιηριοββῖνο ἱηρθηΐθ ἰαυοιο αἱ ὙΊΡΟΠΟΥ βρίοοδπμο Ρ] διροπιθηῦ αἱ οδΡαῦνθυθ 

Ὀ]ο]ορίοο βϑηθγα]ο. 1,8. τηϑηΐθ ΒΙοβοῆοδ, [ἃ ῬΓΘΡΔΓΖίοη6 τη ΡΥ] ρ] οβα 6118 βιδ οΟἸ παρ 

ὨΘΘῚ ΔΡΡΟΙ ΘΗ οἱ] ἀἰπραναῦῖ, [ἃ ὁοποβοθηζα 6116 Ππρτιθ 6 46118 Ἰοὑὐθγδύιιγδ οἰ ββίοδ, 

Βορναθαίθο υἱρυδνἀϑηῦθ ἴθ τηραϊοῖπθ, ἔϑοθσο αἱ [αἱ ἀπ βορρϑῦθο ϑοοθΖίομϑ!θ. 1 5ιοϊ 
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ἀἰβοουδὶ Π6110 Αοοδάθιηϊθ 6 πρὶ Οὐπρυθθδὶ ρΘΏΘΙΆ] ΘΟΠ ΘΗΡΌΠΟ τ ἔθβοσο αἱ ρϑῃβίθυὶ 

6 αἱ ἴογπιᾶ. ϑὅϑριπμδιαῦ! ἔσσομπο ἔνα ἱ τη ] ]ββπηΐ αἀπ16111 ἴῃ τηθιηονῖα αἱ 6. ΜΌΠΟΡ ὁ αἱ 

ΟΠ ποίη. Νοὶ βουθίδιηο 1| υἱοογᾶο σγαῦο ἀ6] ἀἴβοοῖβο οἢθ ργοπιυποίαγα ἴθ Ποιηδ ἃ] 

Οομργθθθο τηθάΐοο ἰπέθνπδζίομδϊθ 46] 1894 ἴῃ ὁπορὸ 46] ποβίῦβο Μουρδρηϊ, Θ πὶ] απ8]0 

ὑγδοοϊὸ δἰ πὐθυϊοαμηθηύθ ἱ ρουϊοαϊ σθουιοὶ 46116 ἀούπθ ῬΘΠΘΓΘ]Π 416118. ΜΙ αϊοῖπδ, ρον ἀϊπιο- 

βύγανο ἴὰ ρυϑῆᾶο ἱπήπθησε, οΠ6. ΘΌΡΘΙῸ 16 Τἰ θυ 6 αἱ Μογρδρηϊ 58] ῬΓΌΡΡΘΒΒΟ ΑἹ α16]]6. 

ὙΠΌΠΟΥΝ 51 ὃ ἀϊομίαγαίο νι! δῦ, 6 ϑιητηἶθθ οἣθ 1 ἵθποιηθηὶ 461186. νἱΐα πο 5] 

ΟὐθϑθοῖῸ βρίθρανθ 60110 5016 ἴουζθ ββιθο- Ἰ]οη6. ογάϊηδνῖθ, ομἂθ ραυ]ὸ πόθο ἀο]- 
Ρ δ 7 

1 οϑιβύθηζε αἱ ὑπϑ ἴουζαω νἱῦα]θ. Το 5ὶ ὃ ρογοϊὸ δοοιβαῦο αἱ ἱποοηβθριθηζε, τηϑ ἃ ὕογο. 

ὕπ᾽ γιγοιονν ποὰ ροῦθνϑ ἰπύθηαθυθ ἰὰ νϑοομϊα ρϑυβοηϊποαύα, ἴοῦζα, νἱῦα]6, ΟΠ 0. ὉΠ0Ὸ ᾽ 

βριυῖῦο αἰγὶ ρϑηῦθ, ἀπ᾿ ϑηΐτηδ, ἀπ χά αἱ βονγδιηδύθυ 6. ΕἸΡῚ1 1556. ΘΠ 06. ΠΘΡ]] ὉΠ τη] 

Θηπὶ: “ Βοπο νἱύδ!θύα, τὴ πἰθηΐθ αἰζαςίο βριυἰδυδ! ]ϑῦδ; 5010 οὐθᾶο ὁῃ6 ἀοθὈίδπιο τ ϑρίπ- 

5616 ἴὰ ργμάανῖθ τιαῦαν αι Πδύϊοα, οἢ6. ποπ ϑηητηθῦῦθ πὶ ἑθποιηθηὶ 4611. νι 616 τἀπὶ Ια ΟΡῸ 

τηθοοϑηΐοο (6116 ἔργ ΖΘ ΤΟ] ΘΟΟΪΔ ΙΕ .. 

ΤΠ ἐύθο ρῥἱὰ βθη51}0116. 6118 νἱῦα ὃ [ἃ οοπίϊπαδ, ργοαιυχίοπο αὶ θ᾽ θπηθηνὶ, οβϑία αἱ 

ποῖ 6 αἱ ργοθορίδβιηδ 6 ἃ νἱῦδι ὃ Θβοϊ αβὶνϑιηθηῦθ ᾿ϑρϑῦω 8110 66110]0. Θπθβῦδ ΒΡΘοΙ 810 

αὐδινιθὰ δἰ ργορᾶρδα οομ  ππϑιηθηῦθ δ ἀπὸ 81]᾿ Αἰΐγο ϑἰθιηθηῦο, βθηΖϑ, αν ΘΓ 6. πιδὶ ἀπ8 

οὐ ϑίηθ δὼ ἤοῦοῦ, Ῥϑυοϊὸ ἄθνθ θϑβθιθ αἰ ονγθηΐθ ἄδθ 410}10 ἴουΖθ ἢβ1]00- ΟΠ τη] 0 6. Ο.6 

οοϑύθηθοιηθηῦθ ἃρίθοοηο ὑδηῦο 5.5}1 δἰθιηθηῦ νιγϑηῦ αὐϑηΐο 26] πιοπμο ἱπουρϑηΐοο. 

18. νἱῦα βεαῦὰ ΒΘΙΏΡΓῸ ἀπ8] 06 ὁοδἃ ἋἹ ΡΥ ΘΟ] δγθ, πο ηΠ6. αὐαϑηάἋο ἀνθθϑίπιο 8 ΘΟρ Ϊ- 

σίοῃηθ, ἤπο δὶ ρἱὰλϊ ταϊπαῦ ραγύ!οοαγῖ, ὁ 6. θοθῶ δ πιθοοδηϊοαμηθηῦθ οὐἹἱρίπεῦδ, 6 τη60- 

οδμ!οϑιηθηῦθ 5] τπηϑηΐθηρσθ. ομ απθϑῦο οοποθῦξο 66]1} 51 ἀἰβύδοοδνα ἄδι ἰδ] απὶ πϑονυϊύδ- 

Ἰιβῦϊ, 1 4811 ποη ϑιηχηθύϊομο αἰαῦθο 1ἃ ροββϑι 1 Πὰ αἱ ἀπ ᾿πύθγρυθύδζίομθ τηθοοϑηϊοθ 

ΑἹ ρΥΟΟΘΘΒῚ να}, πηδῶ 81] ρϑτὶ 1 1) ΒοῖΒβ Ἀογιηοπᾶ, γΊροθονν οοπδίάθγδνα 1] ἔθ ποιηθηο 

4611. “ Οὐβοίθηζε,, ΟΟ0Π16 ἰΠ ΒΡ 108Ό0116, Ρ61 οὔ δ΄ηθηο, 48}16 βοίθηζθ παύμμ]1. γΊΡΟΠοΥν 

51 ΟΡροβΘ ρϑυζίϑιπηθηΐθ 811ὰ ἀούνϊπῶ αἱ ὙΥ Θἰβιηδιπ 5.11 ποὴ ογθαϊ ανιθυδ, 61 ὀδγδυ ον! 

Θοαα ϑιθ!. ἘΠῚ Θπηπλῖθθ. 1 οσ]ρῖημθ αἱ νυ Ζίοηὶ βούθο ᾿᾿ϑχίοπθ αἱ ρθη δϑύθυου!, 6 Ρ61- 

Βίηο ἰὰ Ροϑϑ 116. ἐοΡΠθΖίοηΘ αἱ ΤΖΖθ ππονθ 5111, θᾶ50. αἹ δἰ οι ζίομὶ ραθο]ορΊ 6. 

“ ΤΊηδ νϑγίθζίοπθ ογθαϊ ανία, 69] ἀἴ58θ, ἄθνθ ἀηϑ γοΙϊῦδι Θ55 66 βὕαύα οδαβαύθ δι ἀσθηὐ 

θϑύθιηἱ, ομὸ ἤῸΠ Θβίϑῦθ αοαμ αἰύγο ϑ]θιηθηΐο οδιβα]9 ῬῸΓ ἀπ ἀθνίδζίοπθ 48] ρίδηο 

ΟΥαΙπαΡο αἱ ϑνιαρρο, ἀϊτοῦθο οοπ]6 6880 ὃ ὅδ Ἰορρὶ ὑθῃῦο ρυθοῖβθ 6 οοβύϑῃϊψ 9. 

ΒῚ ϑοοιιθὸ γι γοιον ΑἹ ΘΗΒΟΓΘ. ΘΥΎΨΘΙΒΟ δ᾽ ΠΘΡ ]ἾΒΠ1Ὶ0, τη ΠῸΠ ἰπύθιδιηθηΐθ 8 

ΡϑΡΊΟΠΘ. ΕΙΡῚ θὰ ἂπ ἀθοῖβο ἀἰἔθηβουθ 6] Ῥγϊποίρίο αἱ ἀπ ῬΥΟΡ Θθϑῖνο ΒΥ Π]ΌΡΡΟ 6 Ρ61- 

ἑρχιίοπδιηθηΐο ἀθὶ ρθηθγθ ᾿Πηϑηο, Θ. ΠῸΠ Θ8611150 18. ἀἰβοθπάθηζϑ, αἱ μὴ α1 06 ἔουπηθ 8116 

Ρὶὰ θᾶθ86. Νοπ διηπηθύνονα οἢ6 ἴο586 ργτοναύα ἰὼ ἀθυνϑζίοπθ 6] ποτα. 418]10 ΒΟ ΤΠ] Π116 

« βρρίάθνυαῦο 6116. βοίθησε., 1] Θ 51] θϑβρυύμηθνα ΕἸ Ιπϑιηθηῦθ πθὶ 5Θη80. οἢ6 γτηθηθ ἀπ 

ΘΟΠρΙ πρὶ τηθηῦο 1611 ἀοτλο 0511 ΔΙΟΡῚ δηΐμη8}1. ὙἹΡομονν ἰπὐτοάμδθθ Π611 Απἰτοροϊορίθ 

16. ἀουύτίμα ἀθὶ ργοοθϑϑὶ ραβοϊορίοὶ, τη, 4 οἱἷὸ οοπύγαββθ ἰὼ ἐθπάθηζα δ ἂπ σοἰθάϊσίο 

ἴοτβθ ϑοοϑθβδβ νδιηθηῦθ βοθύψσιοο ἴῃ τηθυῖδο δ᾽ ππονὶ γοροΡ Ϊ δηὐτοροϊορὶοὶ, οπἂθ ἴῃ απθϑῦϊ 

αἰθίπιϊ δηπὶ 6511 ΘΌ06 1 ορροδίχίοπο ἀθοῖθα ἀοἱ οἱονθηὶ δηγοροϊορί. 

ὙΠ ΡΌΠονγ ἔπ ὑα]8. ἀπ ρἱρϑηΐθ, 16 588 Ῥγοάιυζίοπθ ἕὰ οοϑὶ ϑϑύθϑδ, 16. βι9 βοορουῦῦθ 

ἔπγοπο ΟΟϑὶ ΠΌΙΠΘΡΟΒΘ, οἢ6. ΔΡΟΙΒΟΡΏΘΥΘΟΌΘ. ἀπ ἰπηρὸ 6 Ῥασίϑηὐθ ϑυπαϊο 4616 βὰθ ορϑὺθ 

Θ. 66] 500 ὕθιηρο, ρϑροῃὸ 58] νθβθθθ ἃ ΘΟΙΡΓΘΠ Θ᾽ ΠΘ. ρ61' ᾿πύϊθγο ἰὰ συϑηᾶθ ἱπηρογύδηζθ. 

Απομθ [ἃ 501101160. 5πύθὑϊοα, ἰπα!οασίοηθ 6116 σιδ ῥυοάιζίοηθ βοϊθηθῆσα,, βϑιαρτα [8 

βύοσία ποὴ αἰ ὑπ ἀοπ]0, τηᾶ αἱ ὑπὰ ἰηὔοθτα σϑηθιαζίοηθ αἱ βοϊθηζίαθι, Οοτπηργθπαϊθηιο 



Ἴ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΖΙΟΝῈ ὉῚ ἘΟΒΟΙΕῸ ΨΙΒΟΗΟῪ 8567 

11 σίαβίο ογρορ!ϊο ἀϑὶ βαοὶ θοππϑΖίο 811}, τη ΠΟ ῬΟΒΒΙΘΙηΟ ὑρδύθθηθσοι 48] γΠΘνδγΘ 
ὁΠ86 ὙΊΓΟΠΟΥ ἀρρϑιύίθπθ ἃ ἑαδῦο 1] πιομᾶο. ἘΣ ἀπᾶ ροἹονία αἱ διδία Τ᾿ απιϑηϊ δὰ 6ἢ6 10 

ΒΡΙΓΙΟ ατηᾶπο ροββδ αἱ αὐϑηάο ἴῃ αἀαδπᾶο ἤοοοδγΘ τ ΘΟΒῚ α]ῦο Ἰτηϊ06. Νοη ν] ὃ ρᾷρίηδ, 

46116. 5ὰθ ΟΡΘΙΘ, ΠῸῃ νἱὶ ὃ τηοπηθηΐο ἀ6118. βαδ νἱΐδι 606 ΠΟ οἱ ροϑθᾶ ΒΌΡΘΟΡΙΓΘ π8 

0116. ἀἱ υἱἢθβϑίοηϊ ; οοβίοοπὸ δὶ ριιὸ ἀϊγθ 006. νίνϑῦθ δ᾽σιη ὕθη1Ρ0 (611 ᾿ Ορϑιδ 58, Βοῦνϑ, 

ΠΟῊ 800 81᾿ δοααίϊδίο ἀϊ ἀη8 ἱπρϑηῦθ απϑηύϊὰ, αἱ ποχίοπὶ δύο] αν!, πιὰ δα ἀριῦατθ 

ΘΖ θη αϊο π6] ποβῦρο σΘΡ 6110 απ οὐπηαϊο ΑἹ νἱβίοηὶ ἰη 6] οὑύπα]1. 

γι ροπον,, οηΐγαξο 411 ΠΗ νουδι δὰ οομ ἀπ ὁοΥΘο ργθυδίθηῦθ ἋἹ σορηΐζίοπὶ Π]ο0]ο- 

Βισηθ 6 ϑὐουίοιθ (6911 ἀνϑνῶ ἀαταπὲθ ἢ] ὕθπιρο ἀθὶ ϑιοὶ βύπαϊ βϑοομάδυ, βου να πη8, 

ὁτοηϑοδ, ἄ6 118, σὰ οἰδἠὰ παῦϑ!θ ομθ ἴχὰ ροὶ ραθθι]οαῦα π6] 1846), ὃ 1ὰ. ῬΘΙΒΟΠ818 5ηιθη- 

ὑἰΐα Δ ρῚ} αὐ αῦὶ 461] ποϑύτο ἔθπιρο, 69 χϑῆπο ἀθοϊδηιθπᾶο οοηδΡῸ ἰδ. οοἸθαΡἃ, οἰ αιΒβῖοϑ. 

[8 σι οοἸθαται, 6116 Ἰΐπρτιθ 6 π6118 Ιοὐδογαύῦαρα οἰαβϑίοδ, ποη ΡῚ ἔὰ τηδὶ αἱ οβύϑοοϊο, 

τὸ 4118. τἰοθνροα βοϊθη θα, πὸ 8118 νἰβίοπθ υτηϑηϊ ατίβ, 6118, Βοοϊούδ, ργθβθπίθ 6 ἔαξαγθ; 1Ὸ 

ἰαθθιομο, βϑηβὶ, ροἀθγοβδηιθηῦθ Π6116 580 τηϑηϊοοαίαζιοπϊ Π]οβοῆοθθ, ο πϑὶ βαοὶ βϑὐθαὶ 

αὶ Απἰτοροϊορία 6 αϊ Αγοπθοϊορία. Νϑββίιπο ἕὰ ρἱὰ αἱ 1ὰ] ἀπ ΠΟΠΙΟ Ἰη0 810, Θ ΒΡΘ580 

ΘΊΘΠ 6. ποῖα 461] ἀννϑηΐγο; δνυἀθηθοιηθηίο, 11 Ἰαύίηο 6 1] βΎθο0 ποὸη ᾿ϑηη0 ποοίαϊο, πὸ 

8] 510 ΘΟΙ 6110, πὸ 81] 510 ϑϑηθπηθηΐο. ΒΕ φαθϑύο Π]Ο]ορῸ οἸαββῖθο οἷθ ν0116 18 το πδ 

4611 Μοάϊοίμα, οοπύτο ἱ Η]οβοῆ αϑίναθθὶ ἀ6] βὰο ὑθπιρο, 6 5.118. θᾶ86 ἅ61] Οββθυυ 8 Ζίοθ 

Θ 4611 Θβρουπηθηΐο. Ἔδιο δϑϑϑὶ ὃ 11 γόνα π6}1ἃ βὐονία 1] σοπίθιηρογδιηθηΐο (6116 ρἰὰ 

106. ἀούὶ ταἰο!Ποὐξαδ! 60119 Ρἱὰ βααίβιθθ ααδ!ὰ 46] βϑηϑπηθηΐο, 6 γιρομον ἔπ 1] ἔγθάαο 

Τἰοθτοαίοτο, 1 οὐἴδίοο δυᾶδοθ 6 βοῦθ 6, 1ὼ πιθηῦθ πηΐνϑυβδθ, 6 ἸΏΒ. 6 ἢ ο ϑηθ υτη8- 

πἰδαῦῖο 6 ἢ ϑροβύοϊο οομνίπθο 6 ἱΠπιηϊπαῦο. Νοι ἀϊπιθηθομογὸ ρὸν ὑαύα 1Ιὰ νἱύδ 

ΤἈΡΡΙδιθο ἀθ!ταπέθ ομθ τἰοθυϑίθο ἢ] βαϊαΐο ἅδ [αἱ ρογέαϊο ἃ ὑαθύθ 16 Ναζίοπὶ γαρριθ- 

βθηδαῦθ 8] Οὐπρτοθθο αἱ Μοάϊοῖπα π6118 Βου]ηο 46] 1890, ὑαῤθ οτα ἔγοβο, 46] στοαὶ 

Ζϑ, αἸΒΌΪΏΖΙΟΠΘ αἱ ΒΙβιχαροῖς, βαϊαίο δαρσανϑηῦθ 1] ΡΡΌΘΡΘΘΒΟ οἶν το 811 ατηϑηϊδὲ, ᾿ηὔθγ8, 8 

αἱ ραθϑὶ ο ἀϊ ναζζο. ὕοπ γίγομονν ὃ βοοιιρδιθο πη0 ἀϊ ἀ6] βΥ Πα 6110 ΔΡΡδΡΊΒΟΟΠΟ αἱ 

ΤΆΡΟ Π6] 0ΟΓ80 ἀϑὶ 560011 ρ61 Ἰαβοίαγθ 6118. βοίθηζα πη᾿ ἱπηρτοηῦδ, 46] Ἰογὸ βϑῃῖο. [8 

ὨδίαχΒ, ΒῚΪ φοποοθθθ {Π ἄομπο ϑοοθζίοπαϊθ αἱ ρούθυ. σοη ΓΘ 16] ἸΔΥΟΙῸ Ρ61 881 

561 ἀθοθπηὶ ἰηϊπέθγγου. Επὰ ἀοίαδο ἀἰ ἱπρθρπο οπϊαιο, ἃθαῦο 6 ΟΡδ160 ἴῃ δἰΐο βυϑᾶο, 

00] «1816 ρυθαῦο ροπούνανα ποία παύαγα 461186 ο056, 6 αἱ ὑπ βύγδογἀϊπᾶτία ΠΊΘΟΥΣ 8, 

616 5]᾽ ἔδοθνα τίξϑπθυθ ῬΘΙ 5ΘΙΠρΡΓΘ ἃποῆθ 16 ρἷὰ ἔπρϑοὶ ἱπηρ Θββίοηὶ, 6 ΑἹ ἀπδ 58.148, 

γοϊοηὰ 616 5ἱ τηϑηϊοθιὸ ἤἥμ δ ἀυϑηᾶᾷο θτϑ ὈΔΙΊΡΙΠΟ, 6 αἱ ἢ ΟΟΥΡΟ φαύδ᾽ αἰρο οἢ8 

Δ ΙΘὐϊοο, τὰ γϑϑίδύθηξθ ὑθπϑοθιηθηΐθ 84 ορῃὶ οδαβα ρϑιδαρ αῦνϊοθ, 6 ἀϊ ἀπὰ ἔοτζϑ αἱ 

Ῥϑηθίχδιχίομθ 6 αἱ γοϑιβϑίθηζα ἃ] ἰᾶνογτο Θ0Π10 ἃ ῬΟΘΠΪ ὉΟΠΙΪΠΙ ὃ ΟΟΠΟΘΕ50 αἱ ΑΥ͂ΘΙΘ. 18 

58 βοῦθ ἰηϑϑυϊηρι 0116 αἱ ϑαρθιθ ἴο οἱϑυὸ ἃ] ἀΐβοργᾶ ἀθὶ 8801 ΒΙΠῊ1 ἴθ πιο] ῬΑΡ 

6110 Β010116, 6. ἔμ π611ἃ βοίϑησα 6 ποῖ]α σἱδα ρα Ὀ]Π1οὰ ἀπὸ 4667] βριι] ἀροῦν! ἀ6]- 

Ἰ᾿ϑροοδ ποβέγϑ. 
Νοὶ οἰἰπίδιηο 1ὰ. ἔγοπύθ ἀϊππϑησὶ ἃ ομἱ ΘΌΡΘ6 'π 8ὸ βύϑηιρδίθ, ὰηϑ᾽ ΟΟΒῚ γαϑῦδ, ΟΥΤηδ 

6110 πρίτἱδο ογθαΐουο ἄθ!1ἃ Ναύιρα! 

Ν. Β. Οὔγιο ζονμεϊ αἱ φιιοβίο βογέίο, οἱ") αἷϊ6 ορογδ ὁ αἱ αϊδβοογϑὶ αἱ Υ͵γολοιυ, ᾿Παηηο 86᾽- 

υἱέο βορναίμίίο ἴα οοηιηιογηογαφίοηο αἱ Κήγοϊοιυ [αἰία ἀα Ογὶ, ὁ ἀα Μαγολαηά, 
ἨοηοἾιδ ἴ6 ϑοοοϊοηἐὲ δίοφγαε αἱ Ὑλνοϊιοιυ δογίο ἄα Ἧ. Βοοῖνον (Βορϊίηο, 1891) 6 
αα ϑεϊηραῖϊνο (Βογιΐηο, 1901). 
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ΙΝΡΌΙΟΘΕΗΙ͂ 

ΟἸΑΒΞΒΕ ὉῚ ΒΟΊΕΝΖΕ ΝΟΒΑΤΙῚ, ΞΤΟΒΙΟΗΕ 

Ἑ ΕἸΠΟΙΟΘΊΟΗΕ 

1)οῖ ηνουϊγηογίο ρον" {ϊ αἱνονφῖο ἐμ Παϊία; Μουιονία 46] ϑοοῖο Οτάπριστῆο Οπιπονι Βα. 1 

1 ϑέιοάο “ αὐ Οιπογοιην., αοιαηηο 408; Μοιμοῦία αἱ ῬΆουο ΠΠΒΑΤΡΙ. Ἐ Ὁ 

Ἰύβαηιο αἰογϊοοτ-ογ οο ἀοῖϊα ἰοογία ἀοῖῖο ἰάοο-ἱηιηια σύν αἰἐγιδιία ἀα Β. Πανγόαιι 

α 5. Τογηηαβο μοί ορονα ἐρἐϊοϊαία : “ δἱνισιαν 68 ἠυἰδίογγιιο8 οἱ ἰἰἐόγαἴγο8.,.; 

Μοιμονῖα 461] Ῥγοῦ. πομύυλδλιρο ΒΟΒΒΑ. ᾿ ᾿ ᾿ : ὃ Ξ 99 

Οαγῖο 17 αἱ ϑανοῖα, ἴ6 8ιι6 γοϊαφίογιὶ ὁοην Πγαποῖα ὁ ϑραφηα 6 ἰ6 σιθνγ6 μίοηιοηἐοϑὶ 

ἀαὶ 1586 αἱ 1545; Μοιποτῖα 461] Ρυοΐ. Απτῦπο Κὅ'Β6ἘΕ.. ν : Ὁ 190 

ΠῚ « ξοηίγαϊίο γον αἴένὶ,, ποῖϊα ϑιια [ογηναφίοη βίογίοα ὁ ποίΐα 8ια {ιριφίογιο 66ο- 

ηοηηιΐοο- σίμινἸάϊοα οαΐογηα; Μοιπονῖα 46] οί. ΜΑπιο Βισσα-ΒΑΈΒΕΒΙΒ ἡ 09 

Τηίονηο αἴα « Θμαορίϊο το ἀφια οἱ ἐθγγα., αἰῤγδιίᾳ α Ταπίε; Μοτιλονῖα Π|: 1] 

: Τραϊίαίο ἀαηέοθοο, αἱ ΘΙῦθΕΡΡΕ ΒΟΕΡΙΤΟ ἰνϑαξε,. : ὲ : ἘΡΣ  ΤΘ ΘΙ 

1ᾳ )οααρφοσίοα αἱ Ἐνιαπιοῖο Καηί; Μοιηονῦῖα (61 ϑοοῖο ΑἸ ΒΕΡΡΕ Ατμμεγο ει 5.4. 



, 



ΤΟ ἘΠῚ, 

ΜΟΥΙΜΈΕΝΤΟ ΡΕΗ 1, ὈΙΝΘΟΒΖΙΟ 

ΤΑ ἜΑ: 

ΜΕΈΕΜΟΞΕΙΑ 

ῬΕΙ, Β0010 

ΑἸΑΜΡΙΕΤΕΟ ΟΗΙΚΟΝῚΙ 

Ἀρρυουαία ποι ααιπαηδα ἀοὶ 16 Ἐρδδγαῖο 1902. 

Ι Α ροΐοι ἀϊβοουθθιθ ἄ6116. οἰ αβυϊχία, 616. βϑ π6}}᾽ 15ἐϊδαῦο 49] αϊνουζίο (1), 6 ἀ6118 

Θοηνθηΐθησε, ἀϊ ΒΟΟΟρ Θ110 Π611ὰ Ἰορρθ ἰφ!απα, πὸ ΟΟΟΘΟΙΤΘ 66. 51 σοηλποὶ Θ0ῃ 

᾿ ΕΠ Ἰπνθβραυϊο πο] ἀἰνιυδο ἅ6116 βοοϊϑίὰ μὰ δηθίομθ; 18. Τίσθροα ἄοθν᾽ θββοῦθ οοπαούία 

᾿ ΟϑΒθργϑηο απ8] οοπβί ἀθυϑζίομθ πὶ 46] τηβίνπποπΐο 11 βϑηθτηθηΐο τα Ζίοπδ!θ αυνδίουαΐο 

8118, ΤἈΡΊΟΠΘ 6 ἀ8118. Ιθρρθ, 6 16. φοπαϊζίοηὶ 4618 βοοίοιὰ, οἀΐογπα. θείο, ἱ ῬΟΡΟΙΙ 8π- 

ἢ ΤΙΘΩΙ ΘΡθορο φαξε 1ἰϑεϊξασίοπο 46] ἀϊνογζῖο, 6 δὶ ριὸ ρθυοιππθηΐθ τὶ οβραΡηΘ ἴδ ἤρτιγϑ ᾿ 

Βίαυ ἀϊοθ, πο] ἀἰγιθδο θρτϑῖθο, π611 δββίγο- θο  ζίαπηο, Π6] βΊΡΘ00 6 861 τοιηϑπο (2); πηϑ 1 Ἴπ- 

ἀδρίηθ βίογίοαι ὁμ6 δὶ τπόνὰ ρδι ἀθὑθυπιίμδγο 16 οὐἱρίπὶ ϑα 11 τηοῦϊνο ἀϊ πη ΒΟ ΠΣ] 006 

οδἰδύθηὐθ, πδι ἀΐϊνουβα ππροσύδηζα, 48. α16118, οἿ0 5] ὑΐϊθπθ ααδηᾶο 5] νορϊα ἴδ τ νίνοῦθ 

Ϊ ᾿ ἀπ ᾿ἰβθυϊθαξο βοοπιρανθο. Οαὶ 11 πηϑύοαο βύονϊοο ἢϑ νἰτὰ ἀδϑαὶ Ππηϊδαῦα, ΡΘΓΟ ὃ πο ἄθνθ 

Ϊ Τίνϑίατθ ἴὸ ΒνοΙ οἰ πηθηΐο, ἴα νἱύω ἄ01 ἀἰϊτιδο; 6 ἴδ τίοθτοδ, Ῥατγαιηθηῦθ βἰαριϊοα, ὁθἀ8 

1 Ἰαορο 8]Π1᾿ αἰΐτα 461] οοηίγοηθο 4661: οὐ αἸη1 500 181 6 46] σοβύῦπμηθ ϑηδίοο ὁοη Ρ]Ϊ ΟΥΑΙΠΙ 

(1}1 Ἰανουὶ ρἱὰ πούθνοι! ρα ]οαδὶ ἴπ Τύα]18, οἰδτθ 1ο βύπαϊο 461 Οἴλββα (4" οαΐζ., 1892), βοπὶ 46}}} 

46] Βαιάνθπα, 11 αἰοογαῖο ἐπι Παϊία, Βοταα, 1882; 6] Τπμρια, Δα γήξονηια ἀεῖ, ηναϊγριονῖο. ΟΥ̓ σα ἀοῖ 

αϊυονείο, Ῥοτηο, 1890; 46] Βιοπα, ϑμα οοπένου. ἀοῖ, ἀϊνογαῖο ἴηι Παῖϊα, Τοτῖπο, 1891; Ἃ6] ΕἸΒΙΟΒΈΙΑ, 

Ὁ αϊοογοῖο, Οαἰαπία, 1899; 461] Ῥοιάσσο, Οὐηένο τϊ αἰνογσίο, Ῥαάονα, 1902. Υ. γᾷγο Ναβεβολιοηι, 1 

αϊνογαῖο ὁ ἴα ϑμα ἐδεϊξικσίονιο ἐν Παϊία, Βιοταα, 1899; ϑανασινετιι, Μαῤγριονῖο ὁ ἀϊνογοῖο, Ῥουαα, 1885 ; 

Οἴάσσι, ϑοραγαφίομο ὁ αϊυονεῖο, ϑαρίαοο, 1886. Ῥδὺ 1ὰ βύουϊδ, Υ. ϑσλρυτο, Π αἰνογαῖο ὁ 1ϊ ογἸδέϊαγιοδίηιο ἦι 

Οοοϊαοηΐο, Εΐτοηζο, 1884; Ῥιοσινεῖτα, ΠΤ) ουοϊμαίοηο δέον ίοο- σύμ ϊοα αοὶ, ἀϊοογοῖο η Πονα, ΒοΙορσπα, 1885. 

(2) ν. Μαυμκ 8., 1. [ρογιίο ἃ. Τοναοίϊέονι, Αὐ]ιοηι67" ει. Ἐδηιον,, Ἰιδ᾽ρσῖρ,, 1802-76; Ἀπντυθοῦσ, Οθν 5 

ἄε ἄγ. ὀργυρίέτονι, νο]. 1, Ῥατίβ, 1885; ζ. γαρρ. Τεδέ. οὲ Ἰόφ. ἃ. Θιργξ. οἱ ἃ. Ἐρσψρί., Ῥατὶβ, 1902, Ῥ. 24 

8. βθρ96.; Ηδηρπε, 1. Πὸδηυΐδοῖιο Μ]ιο, Ζάτιοι, 1874; Ναπουάπου, 2. Ῥυϊυαϊοῦομ ἃ. Εἰδηιογ,, ἴνι “ἩδΠαΌΌΟΒ ,, 

γ0: ὙΠ, Τιοῖρζ., 1882; Βπινι, Μαῤνίνιομίο ὁ αἰυονοῖο ποῖ αἰγξο γοριαηο, Βο]οσιᾶ, 1889; λει, 16 

ογρτηὶ ἀοῖ Ὁ. Κ., Τονίπο, 1889; Οουρπαν, Μαγγίασο απα Ῥίθογοο, Νν Ὑουῖκς, 1898; Ῥοιοοο, 1α φιο- 

ϑέϊοηο ἀοὶ αϊυογσῖο ὁ σι Ἰογαοί ἐν Παϊΐα, Ῥαάονα, 1894; 4. Ὅε αουττεβ, Εϊμαᾶος Πϊδίον. ογῖξ. οὐ σον. ὦ. 

ΤΑΝ . ἄτι ἀἴνονοο, οίο., Τοαϊουβθ, 1899. ὕπ᾽ αὐύϊοοϊο πούθνοὶθ 88] αἰνουσῖο (βουιυθο ἄδ] Βαυνευ), ὃ ἴπ86- 

αῦο π6] Π οἐϊογμαΐνο ἃ. αηέϊᾳ. φγ΄. σέ γόηι. αἱ ῬΑΥ ΘΙ θ τρ 6 ϑ'8ρ11ο, Ῥανῖβ, 1889. 

πε θοις 1.1) 1 



᾿ 

2 ΟἸΑΜΡΙΕΤΗΟ ΟΗΙΒΟΝῚ 

Β00Ἶ8}1 δα 1] οοβύμμηθ τηοᾶθιηο. Κ'6 1] ταϑγοηθο ἔατὰ ρ81656. 1᾿ ϑῃϑίορία, 1᾿1πἀαρίπθ ἰο- 

Τίοδ πΠΘ δυγὰ γ8]ΟΓΘ: 858 18 501|1ρ] 8 ηΖδ, πῸη ν᾽ ὃ, 1] υἰϑυϊδαῦο βϑγὰ 41 ὑαύδο πορϑίϊνο, 

Ῥθιομὸ πηδ] 51 δαδύξψαπο 8118 θοπαϊΖίοπθ βοοία]θ αἰ π᾿ ῬΟροΐο ἰβυϊψαχίοηὶ ο9 τἰβροι- 
ἄοπο, ο 6Πη6 πϑῆπο δ απιθηΐθ τἰβροβῦο ἃ Ὀίβορηὶ ἀἰνογθὶ. Οὔ, ἅ6116 βοοϊϑῥὰ, ρἷϊι 8η- 

{106}6. ΘΟ ΘΠ 51 ΤΘΙΠΤΊΘΗΙ ΘΟΠῚΘ 1] τηϑυ πο ηϊο ἀθγίναβθθ [8 θὰ, ἥραγα ἀ᾽ ἰδυϊσαΐο ἀἱ 

αἰγιθῦο οἶν1]6, ποπ 48] σοππαθῖο ΡΘ᾽ 5ὃ, 51:0 06π6 48] ἤπθ ἀ᾽ ἄγ ϑι ῬγοΪ6, [βηη]Ρ}18, 1Θρ ὑπ ; 

Θ580. Θγᾷ οαραῦο 4818. 190 5}6 Π0Π ΘΟ ΠῚ6 τ)γῖ8. δ ηριοϊίογὴβ οΟγΤμγοὐϊο, ταϑι απ18.16 8οηνῖπα- 

γύννν γϑὶριδίζοαο (1). 116. 48] ΘοποθΖίοηθ τἰβροηᾶοηο [δ ροβίζίομ οἱ αν  ἄϊοα, 66 16 ΠΟΖΖθ 

αὐ θαΐναπο 8118. ἀοηηδ, 6, 6118. αὐ θοῖδ βρθοϊα! πηθηΐθ (2), 1᾿Θβϑογνίμηθηΐο ἀϊ οββα, ὑθπαύα 

Ῥ6ι" ᾿ἰβύγιπηθηθο, ἱβη 116. ροι σἰαηύα (8), αἱ ρίϑοουθ: οπᾶθ ἴδ ρυϊπιδ ἕοσιηδ 6] ἀϊ νου χίο, 

11 γἱριαϊο, ταϑηϊ ϑϑύασίομθ ἀ6116 ρούθϑθὰ οοποθάαὐδ, ἃ] τηδνῖδο (4). Βυϑϑύγ ζίομθ ομθ 5 1η- 

ἀθθο]) Ροΐ, ρθ: οἤοίθο 46116. τπηαύαζίοπὶ ρϑηθύγαῦθ π6] οοποθύῦθο ἀ6118, ροὐθϑίὰ, τηδῦίθα]ο, 
4611 αὐῦο νοϊοπύδν!ο Θββθῃζία]6. ἃ οοβυϊυα]1 6 1᾿ πο η6 Θοπαρ8]9 (5), 6 Ρἱὴ Οἢ6 Αἰῦτο, ἔοΓΒ6, 

Ὧ9] οοβύσμηθ; ὁ αποδία ΠΡου ὰ ἀ6] ρίϑοθγθ τιβουθδίδ, 8] 5010 τηϑυϊῦο, ἄονθδ ῬυοδαγΘ ΡῸΓ 
πϑοθϑϑιθὰ 11 σγῶνθ 56.110 010 606 Ἰαπηθορῖο ὑγιβυθμηθηθθ ὑαύύο, ἰὼ σναν ὑὰ, 4611. τθδζίοηθ 

θ0η ἴα ρυϑύϊοδ 461] αννϑιθηδηηθηΐο αθὶ ππϑ} 10], 16 61 πιο] ῦο ὕθιῃρο, δῇ 6 ἄορο ἰδ ᾿1οθηζᾷ 

βθρυὴύα 81 αἰγοῦζίο {ΠΙπδαῦο, ἴὰ ὑγϑαϊχίομιθ 8119 σϑῃθ] ἀοπηθ. τοιηδπθ. Νὸ ἴῃ Θγθοῖδ, 

ποποβύϑηϊθ 8 βοββθζίοπθ ἱπηροβῖϑ 811 ἄοππα τηδρυαῦδ, 196 ὁ056 δύθϑῃ φγοοθᾶμπθο 

ΑἸΟυ τη! ; βοϊύδηῦο 51] πϑρᾶνϑ 8118 πι065}}10 11 αἰγὶ θο αἱ τηᾶπᾶδν Ἰούδοσα ἀϊ τἱραάϊο ἃ] 
τηϑυϊῦο, 0Π6 ἄονγθδ Θββ6 76 ἃ βδ8 ἰβίϑηζε, θοηνθπαῦο ἀνϑηΐ 1᾿ ἀροοπῦθ, 8] α816 βροῦ- 

ἰανγὰ αἱ ῬΓΟΠΌΠΟΙΔΡΘ 511 10 50] ] τηθηΐο 46] τηδὑττηοηΐο (6). Οοβὶ, τἱοοποβοίανα Τ᾿ πρσπδ- 
Β᾽δηΖὰ ἀθί οοηίπρὶ ἃ σοᾶογο 18. Ποθηζᾶ, 1] τηδύγίτηοηο ἀϊνϑηνὸ ΠΠΡΘΓα πηΐοπθ αἱ βοβϑϑὶ (7); 

ἴὰ Ῥανθζζα, ἀθὶ οοβύμιτηϊ, 11 βϑηθπιθηΐο τοί ἄο 46118. νἱρῦϊ, ομ6 πᾶ βαϊἄοσζα, 18, ἰϑτηϊ στα 

ὁ ἴογζα ἰὰ οι ραρίηθ βοοίϑῖθ, ἄδναπο ὑδοϊξαπηθηΐθ 1] οαταῦίοτο ἀ᾽ Ἰη 4 5801} 116. 4}1᾿- 

πΐοπθ ΠΠρθυδιηθηΐθ οοϑυιαϊδα:: 60Π ἴο βοδαϊπηθηΐο ἀ6118. τποΓ8}6 οἶν1]6, οθϑϑα αποϑύδ 58Πη- 

ΖίΟΠΘ 66 ΠΟ ΘΓ, Π6118, ἰθ5 56, 6 ἴὰ ᾿Ιοθηζᾶ ἄομπηϊπδ. ΕΠ ἀογηηΐηα 6118 οοϑα ΡΒ Ὀ]οα 
ὁ0π ἰὰ ἀθιπδρορῖδ, Π6118. ἔϑ:η1ρ] 18, οοπ Τ᾿ ΡαΒο ἰργοίγοπδίο 6] ἀἰνουγΖίο; 19 βίβοθο πο]- 

Τ᾿ ογαϊπαπιθηῦο ἴδῃ] 8νο ἀθύθυ πηΐηδ, 1] ΟΟΥΡΟΙΙΡΙτηθηο (6011 ογαΐηΪ βοοῖ8}1, 6. 58 οἷὸ 

16 βύοτία 611 δη !ομϊνὰ, ὃ ἃ ποὶ βοἴθηπο 6 ὅγᾶνθ δηιπδθθυγαμηθηΐο. ΘΟ αἰθίτηὶ ῥοπιρὶ 

461 ρόψοῦπο ἀϊ Ρϑυῖο]9 1Ἰῃ Αἴθπθ (8), 6 1ὰ δβίγοτηδ, ϑροοδ ἄ6116. ἘΘρα Ό]1οα, τῃ Βοτηὰ 

γΘΘΡΌΠΟ ΠΠΟΡΡΟ ἴθ νἱρθὶ ἔπ! ΡΤ] ΓΘ 6. οἰ ν]]6 : 5ὰ 1ὼ τονίπα ἃ 611ὰ {ϑυη 19 118. δ᾽ ΒρΘΠπρΌπο 16 

Προυυὰ ΡΟ 1686. 

(1) ῬῖμΘ οοσῖαπθ ἃ ὑπ 61 οὐαϊπασηθηθ ῬοΙἐὑ1οἱ φαὐομὶ: οἷν, ΜΈιππ ἃ. βοπόμανν, 70, αὐξίβοῖιο 

Ῥροζοβ8 (68. ἴχτρβιῦβ, Β6ι]. 1889), Ρ. 287. 

(2) Ὑ. πουύυϊχίθ 6 οἰδαγίομ! ἴῃ Βοναηι, Ῥυοθηνο Ὁ] Οοποϊέο αἱ Ῥηλτοχκε, Βοταα, 1888, 

(8) . πρϑοϊαϊταθηΐθ ἴῃ ῬμΆτονε, Οὐηνίο, 180-197, 6 ἴῃ Βοναπι, Ιου. οἷδ. 

(4) Τὐταϊθαῦο ἀπ Βοιποῖο. ὅτ ρηθϑὶ αἱ Ῥ]αίανοο 6 αἱ ᾿ἰουϊβθῖο οοπίοποαθ ἴὼ Ἰοσρθ υἱϊουϊθα. ἃ 
Βοπιο]ο, ν. ἴῃ ρᾶγύϊοο]αν τηοῦο, γοιαν, 2). ΧΙ Ταζοῖνι, Τιοῖρχ., 1888, 1, 8 92; 6 70. ἅ. Τιογ68. Βορέαο, 
Τιϑῖρζ., 1876, Ῥ. 81 ὁ βθρο. Ὑ. ρᾷσθ λππμε, ορ. οἶδ,, π. 968; 6 ἴὰ τποη. οἷδ. 461 Βπινι. 

(5) 1. Τχν,, ὙἼΠ, 18; σαι. Μάχ,, ΤΠ, ὅ, 8. Υ. πούίγί 6. 6 οἰδεσίομὶ τυ ραπιθηδθ 5γ 6 ἴῃ ΝΙΑπουλαρι, 
ΟΡ. οἷΐ. 

(6) Υ. 18. αἰδαζ. τπι611 πούδ 1. Αρρ'. 58ὰ απθδύο ἀυρόμι. Νπιπε τι, βοπόμανν, ὁ. οἷ.) ρ. 289, 418 6 βϑσρ'; 

Βαυρῃν, 1. οἱδ.; Βπαυσππῦ, ΠΠ ϑέ. ἄν ἀν οἱέ ρΥἱοό ἄο ἴα Πόρ. Αἰμόη., Ῥαν. 1897, 1, 80 ὁ βορο,. 8716 6. βορρ. 
(17) νοιον, Ὁ. ΧἼΠ Ταΐ. οἵν., Π|, 8.161; Μοόμμβεν, ᾿ὄηι. Οἰθϑοῖ. (Βουϊ., 1888-94), 1Π| 6. 18; Υ, 6. 11 

Ῥαρβυμεττι, δέ. αοῖ 1). ἔοηι., Ἐΐγθησθ, 1818, ὁ. ΧΙΧ. 

(8) ὕσπκτισβ, δέ. Οσθοα (ὑτὰα. ΜΏ]]οΥ 6 ΟἸνα), Τουῖηο, 1879, 1Π|, Ῥᾶρ'. 896 6 βορσ,; Βοπόμανν, Θγίθονι. 

ΑἸεον ει. (Βοι]., 1871-78), 6. 1Π| 8. 6. 



ῬῈΕΙ, ΜΟΥΙΜΕΝΤΟ ῬΕΒ Π, ὈΙΨΟΒΖΙΟ ΙΝ ἸΤΡΑΤΤᾺ ϑ 

ΑΙὶ νορρα 56 ἴῃ ααρδύα ΘΟ γΘσΖδ, 46] ἀἰββοινιπιθηΐο αἱ "βὸ, Π0 58. απϑίοοβδ, αἱ 

ἔρία!θ οἷιθ βοριιϑ ἱ ρουϊοάϊὶ 46118. πιδσρίον βυϑπάθσζα αἱ απ ῬοροΙο (1); οουύα οοβδ ὃ, 

Ο.6 1ὰ Ἰορρθ ριὸ 6 ἄθυθ ορϑῦϑῦθ 000 οἰβοβοία βὰ] οοβίσπιθ, ῬϑιΟ πὸ 56 ὃ ἴδύβ!θ ὁῃ6 

ῥαῤοϊ 611 οταϊπαιηθηθὶ σϑηρθπο 60] ἔθΙηρο 8 ΘΟΥΡΟΙΙΡοΡδὶ, απθϑύδ πθοθββϑι θὰ ὃ οοτηραὺ- 

ὑαΐα 6 νἱπύδ, ἀπδηᾷο οϑϑὶ βίϑηο ΘΟΠΥΘΠΘΥΟἰπηθηΐθ τι ἀουθὶ αἱ Ἰοτο ρεϊποίρὶ (2). 

18. Π]οβοῆα οὐἰβίϊαπα (8), οπ6 π᾿ απθδύα ραγῦθ, ὁπ. ἴπ αἰΐτο, ἀουϊνὸ αβραὶ ἀ8118 

ῬΙδἰοηῖςα (4), 5ο]Πϑνὸ 1ὰ ἄοππδ, 6, 50 ΠΠπηᾶη 0. 1᾿ ΔΙΊΟΙΘ, ἀϑύῦξθ 81 πιούγ ποηο πη ἱρὰ 

ἱβποία μοῦ ἴο νηί; πὸ ἴϑθοθ 1 ππίομθ 4616 απΐπιθ, 6 ππΐοπο ποη ἰπύθϑα ἃ αΠ6] πηο 0 

οἷιΘ γοϊθνδπο ἱ βοββίϊ, βορυὶὶ ἴῃ οἷὸ ἀαἱ ΒΙοβοῇ παίαν δε ἀ6] βϑοοῖο ΧΥ ΤΙ (5), πιᾶ 

08] ἀθαίἀουῖο 461 Ῥθμθ, αὐ] σοῖο ργϑύϊοο αἱ Ῥοββθᾶϑυϊο ἴῃ ρουρϑύπο : οπᾶθ, θ01}0 

ΘΒΡΟμΘ ϑοοταίθ πϑὶ ταῖϊδο ἀΐ Ὀιοίίπηδ, ἰὼ οαρϑοϊ θὰ ἀϊ σϑῃθρατθ, 6 ἴπ' απθδῦδ 1᾿ ἱπη πη ῦ- 

απὸ ρηορτία ἀο1]1ὰ παύατα ατηδπδ (6). ΤΠ Θοο αἱ ὕδ] ἀούτῖπα αὐτῖνα ἃ ποὶ π6118 ἀθῆ- 

αἰχίοπθ ομ6 Νοδοβέϊπο ἀὰ 46116 σἰαδύθ ποζζθ (7): 1[1π4]580 10} 4611 απίοπιθ ποη νἱ ὃ 

Θβϑροβύδ, ρϑιοπμὸ πὸ νοϊαύα ἀ811ἃ 1655:8, 6. ποῃ οομβοηία 4811 ὑτϑάϊσίοπθ β᾽ανιϊοδ, 

ΘΟΠῚΘ δἰ ἀθβπηθ ρα ἄπ ππ ἔἐγδιητηθηΐο αἱ ΔῈ Ομ βϑίτηὶ βοοϊὶ δᾶ ὉΠρίδμο (8): πϑ 1] 

θοποθῦδο ]οβοῆοο βἰρηϊῆοα, πΠ6 118. σα ρΌΓΘΖΖΘ,, ΟΠ9 1ᾳ φϑυίο 1 ΠΠὐὰ ἀϊροπάθηθθ ἀ8]- 

Τἡπαἰοϊάνα οογηδιιοίνιαο, υἱΐαο, ταὰ] δὶ δοοογᾶδ, 8118. 4 ββο υΠὰ ἀθΡρΊναπῦθ ἀδ αἰΐγϑι οϑδδ 

Θο6 ἄ8116 τπποτίϑ: ὁπ ἴὰ ἱἐμάίοϊιια οοηϑιιοίιαο, οβὶρθ {1 βϑηθιπηθηΐο αἰϑυθιιοβο 4611 α]- 

ὑταΐβυηο ἰμθθρο, φροΐοπάο. 

Νὸ Δπάνθρθο ἴῃ ϑβαρογαζίομὶ ἐδηὐδβίοβ ΟΕ] ἄθ οἷὸ ἱπέθτββθ ὁΠ6 11 ]58ο 1 Π0ὰ 

46] τηρ τίτποπίο ΘΡΡ6. δϑίβίθπξα πρὶ] οοβοίθησα ἀϑὶ Π]οβοῆ, ρυΐπιδι 66 1ὰ ἀού πϑ οὐἱ- 

Βϊδηδ, π6 ἔἴβοθβδβθ ὑπ ἀορπιδ (9): 6 ΡΤΙτηδ ΘΠΘΟΡ8, ΘΌΡ6 ϑϑίβίύθηζε 6118 φοβοίθηζϑ, ὉΠ Β 8, 

ἀθδπᾶο 1ὰ νἱτθι δᾶ {Π οαναξίθρο ἱπίουτπανδπο ἀϊ βὸ 16 τϑί δ Ζίοηὶ ξατα] Ρ]]αΡ 6. 16. οἰν!]]. 

ΕἸ 5 Ἰη ουῖβοθ Ῥαγθ, αὐϑηΐο 51 οι τΐ ΔΠοτομὸ οἱ ναοὶ ἀϊβραύατο 46] ἀΐνονσίο ργθοοοιρϑη- 

ἀοϑὶ 46116 ἐγαἀϊσίοπὶ τοϊρίοβθ: ἴα Ομῖθϑα μδ νοϊαῦο ϑισΡΘΠΠΆ 16 60] ἀορτηδ ἀπ οοπορύϊο 

Θθϊθο ποῃ ογοαΐο ἅς 1οἱ, πιᾷ δνοϊαύο Αἱ πϑοθββυὑὰ 8118 ἤαϑθο 6116 ἔδυ ρ]α τηοπο- 

Βϑῖηδ (10), 6 σοπενθαϊνο ἃ ὑορ]ογ απᾶ ἤρα 16 Ρἱϊι ΘΥΆΠΑΙ οδ089 66 ἱπάπθβογο 1] ρϑὺ- 

γουξϊτηθπίο 4611α. βοοϊϑἐὰ δηθίοα. Ρογομὸ 18. Ῥοββί Πὰν. 46] ἀϊνονῖο, ᾿πουθηῦθ 8118 οοβῦϊ- 

δαχίοι, Ἰθρϑ]6. 46] τηδυνπηοπίο, ἔπ 1] ψϑίοοϊο πὶ απ8186 5᾽ ̓ ΠΠΠ1Θ5586 α06118 1Ιοθησα ΟἿ 6 

ὯΘ᾽ ΘΟΥΤΆΡΡΘ ΡἿΪ οὐρϑηὶ Υἱδα]]. 

(Δ) Κ΄. γίμλκι, Πο ον φίνὶ ἀοῖ Οονι. αὶ Ῥίγοηο, ἴπ “ ΑἸΡουΐ ἄ611α νἱδα 1δα].,, ΜΊΙαμπο, 1891, 1, Ῥαρ;. 64-65. 

(2) Μαοπβιάνεισα, Πίβοογϑὶ, ΠΠ, 1. 

ὦ (8) γ. ϑσπσται, 1. Καϊοῖ. ἘΠ» ΘΟ], ΟἼθθβθα, 1885; ϑὅσανυτο, ΟΡ. οἷδ.; Οουκράνεαῦχ, Το εἰ ΐθη, ἴῃ 

Ἔθγαθ ἀρ 115. ἄθ5 τοῖῖρ.,, ΧΧΠΙ, 1891, Ῥᾶρ. 84. 

(4) Ν. οἴνων. ἴῃ Βοκαηι, Ἰοὺ. οἷ, 

(5) Ψ, Ῥοκταιαβ, ΓὐΠποηθηο δὲ ἴα 8οοϊόίό, Ῥαχὶδ, 1844: 6 ἅα αἰθίταο, Ια ὈΘΙ1ὰ ταομ. αἱ Πμεόπάνρ, [6 

»παγίαρο οἱ 108. ηϊωμ8 ὁ. Εγαποθ, Ῥαχ., 1819. 

(6) Ῥιηκάφονμ, Οοηνοῦέο, 201-212, νϑαϊ Βοκαηι, Ῥγοθηιῖο οἷ. 

(7) 1. 1. Βίρ. 06 γέδιε πιῳ., ΧΧΊΙ, 2. 

(8) Υ. ἴὰ ϑομοῖία βἰναϊξίεα, οαϊα. Καῦπαρε, 1890, [Υ͂, 6. 

(9) Οοπῦν. ραυθιοοϊαυιαθαῖο Ῥαρβυμεννι, Ῥγοῖθῶ. αἱ οογ80 αὶ 8(. ἀοῖ αν. ἴῃ " Ατομ. σίατ. ,, ΧΗ, 

Ῥ. 191 ο βορρ.; 6 8έ, οἷδ., ο. δ4, ὑ. 8 π. 8. ͵ 

(10) Ὑ. ϑτειν, 1). βοοίαϊο γασο μη Τλο]ιὲ ἃ. Ῥ)ιῖϊοδ., ϑυσυθθρ,» 1897, 1, οἂρ. ΠῚ. 
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81. 

Τὰ Ῥυΐπια απιθϑύϊοῃθ, ἴΌγ86. ΠΟ -8ποογα, οοπηρί αὐαπηθηύθ δὐπιαϊαύ, 8118 4816 5 8}0- 
Ῥαύδθ ομίαπαιθ πηθα 10] 1᾿ Δρομηθηΐο 6] ἀϊνου χίο, ὃ νϑᾶθγ 50, θα 'π 48] τη ϊβασϑ, 1᾽86- 
ΘΟΒ]πηθηΐο αἱ 6580. Π6118. 16:5] αχίοπθ οἷν]]θ [ουίβοθ, ἱ βϑηθιπιθηξὶ ΤΘΙΙΡΊοϑὶ 4661] δι8580- 
οἶδθ! : 5 1Ἰηδθηθ 46] βϑηθτηθπῦο γο]]ρῖοβο α18]᾽ ὃ ἰβρίγαθο π6116 ἀουθνϊπ οα ίο! 669, Ῥϑγοπὸ 
16. αἰΐτθ ὁοῃβθϑβίοηὶ, μὰ τπονϑπᾶο 48] ρυϊποῖρίο οὐ ἰβθϊαπο, ποὸπ τϑϑρίπροπο 1] ἀϊνογεῖο. 
Ῥρίηδ, ἀ᾽ δ γοπύανο 1ὰ αἰ οοΙ δὰ, ποη βαγὰ τη8]6 41 δοοθηπδγθ, 6 Ἰθυϑυο βϑηζ᾽ αἰΐσο αἱ 
ΤΏΘΖΖΟ, ἘΠῚ ΔΙΡΌΙΠΠΘηΟ ΟἾΘ 5] γ0] ῬΟΡΓΘ Θ0Π18 ῬΓΘΡΙ μα Ἰ χία]6, 56 ποη ἃ ἥπ ἀϊ στίβον υΐδ, 
ῬΘΡ τηούϊναιϑ 1] ἀΐβθρπο αἱ Ἰϑβοίδυϊα, ἀπ ραγρίθ: δᾶ ὃ, οι [6 δου εϊ πα οδύξο!οα, τἱοοπο- 
Β0ΘΠ60 ἃθδδὶ πηοῦϊνι αἱ πα] ὰ, 46] τηαὐεἰπιοηΐο, 6 18. ἀϊϑυϊησίομϑ αἱ τηδἐντηοπῖο οοπϑυχηδίο 
ΟΡΡῸΓ πο, αὰ οδιιδα, 8110 50] οβ]πηθηὔο 46] ὁοη προ ἰπ ὑϑηΐθ ἱρούθϑὶ, ἴῃ οἱ ἱπα ] πηθηΐο 
51 ἔἈΓΘΌΡΘ. ΤίοΟΣ80. 8118. 1056: οἰ ν 116. 51 γι 01 ἰπΐουῖγο ἅδ, ατιϑϑύα τ ἤθβϑίομθ, οι6 18, ἀοῦ- 
ὑγΐηδ, Οἰἰθβαβύϊοδι ΠΟῚ 51 ρα ΟΡΡΟΥΓΘ ἃ 669 18. Ιθρ:5:6 οἶν1}16 βαποίβοδ 1] ἀϊψονγζίο ροῖ" πιϑί- 
ἴβυϑὶ 8118. Ῥ8}] 60. θ588,, 6116 1᾿ ιν ϑΏ ΖΘ ΘὈῸ6 αἱ πιο ο Π611᾿ ΘΟΘΟΡ ΘΓ οδτι86 ἄ᾽ ἀπ α]]δτπθηΐοῦ 
10 51 ὃ ἀοῦδο: τὴᾶ 1] τϑρΊομΒΠΠθηὐο ΠῸΠ ὃ ΘἸαΓ 4160: 50. 16. ῬΓΘΠΊΘΘΒΘ ΠΒΠΠῸ γ 8107, ἰδ 
ΘΟΠβθριιθηζα, ὃ ΟΠ ἃ Ιθρρθ οἷν] ἄθνθ ΡῈ οϑϑᾶ θϑίθπαθγθ 1] ΠΟΥΘΙῸ 46116 οὔθ Ῥτο- 
ἀποθηνί ἰὼ πα] 46] νίπ6010. τηδὑν πο Πΐ816; ΑἸ ἐν πιϑπθϊ ρϑυγΘΡΡΘ οΠ6 1] Ἰοριβαύουθ 
ἄρθρα νϑῃηῖρο ἰπ ρα 6001 18 Ἰθθρθ Οἰθθαϑέϊοδ, 6. 86. απθούα ἀὰ τηο] 1 τηϑσαὶ αἰ πα ΠΠὰ, 
ἴδ, οἰ !]9 ἀθθρα δἀαϊνιὑξιτα ἐορ] θυ 1] βοργαννοπίο οοπ αδίοῦβα αἱ ρἷϊι ὁπουρίοθο, 60] 
ἀϊνονχίο. Ῥογομὸ, Ὀ86 15], ἀἴτθ. δηπαΠδτηθηΐο 46] οοππυθῖο ὃ αἰδρα οοβα, 46] ἀϊτο Β010511- 
τηθηΐο:: ὁ0η 1᾿ ΔΗ ΠΕΠ]Θπηθηΐο, αδ! αηαθ. 518. 11 Πυμηθγο 46116 οασθ6. οἤθ ἄδππο [βοοϊ δὶ 
ΑἹ ΟμΙΘάθγ]ο, ποη δὶ βοίορἱθ 1] νίποοῖο, πιδὶ δὶ ἀϊομΐθνδι οθ. ποη ὃ οδἰϑύϊθο να! ἀαταθηΐθ, 
6 006. ἴο 501 ΟΡ] πηθηΐο 5᾽ Δββθυῖβοθ 4] πθοθββ μὰ 1ὰ ν81148. Θϑβύθηζα 6] οοπίαρίο πο 8] 
ἴθιιρο Π6] αυδ]6 νἱθη ρτοπαποίαϊο: ἴθ ἀ018] ἀϊδυϊπχίοπο βρίθσα 1ἴὰ ὑθουία ϑοοοϊύα, Π6] 
Ῥτορϑῦο 416118. ἰθρρθ οἴ]! σϑυιηϑηΐοθ, ἰπύονπο 81 ἀἰγιυθο ἀ911 ἄοππα ἀϊνογσίαία αἱ 
ΒΘΙΡΆΤΘ 1 ΠΟΙῚΘ 416] τηϑιϊῦο, 6 1᾿Ιποϑυΐξοζχα 4611. οἱ ατίβρυιάθησε ἔγαποθθθ δὰ ααθϑῦο 
ΔΡΒοτηθηΐο (1). Ο16 τῆονα ἀσπαιθ 1] οοπέροηΐξο ἰηνοοαῦο 4618, ἀοὐῥ πα οἰ θθαβύϊοδ, ρον 
τηούϊν το 1 Ἰπὑγοδιιζίοπθ 49] ἀϊ νου σίο π6118 Ἰθορ οἶν 116 Ὁ πῇ νἱσίο ἀἱ ταρίοπαηηθπίο, ρουομὸ 
18. ΘΟΠΒθριιθηΖδ, ΘΒΟΥ δα, ἀδ] ρΡΘϑαρροβῦϊ. 

Οαἷὰ, 1 ΔΡροιηθηῦο ΓΙ ΘΙ ΓΘ Ό06. ἄπο 6056: [6 ροθδ 5ἰοιισθζσε, οἱ ρυϊποῖρί, 6. οἱὸ 
ὃ πη8}6 ἴπ οἰ] 505010Π9 1] ἀἰτυδο 4611ὁ,. Ῥοϊθϑίδ ἰϑΐοα 4ἱ ἔγοπύο 4118. οἰ θϑδβύϊοα : 1᾿ αἰύτα, 
1ὰ αἰαδύθσα ἅ6118, Ῥγθοθοιρδζίοηθ 618 τηοϑῦραπο αἱ ὥσθ 81 αιιθϑύο ραηίο ἱ αἰ θηβουὶ 
Ὧ6] αἰτίυθο ἀ6110 ϑύαθο. 18 αι] οἰ αϑύθσσα 5 ΔΙΘΓΠηδ, ὉΠΘΟΥ οἷδ, ἀαΒΠ 0. 5 Οββουνὶ 6Π6 
411 ἀἰβοιββίοηθ ΘΠΠΘΓΡΌΠΟ 8]οιηΐ τἰἤθθδὶ 1 α08}1 ΔΟΟΘΠΠΘΙΘΌΡΘΡΟ 84 ὑπ Ἰοὐξα ἔνα 
ϑύαῦο 6 ΟἸνῖθβα: πᾶϑοθ 8]ΠΊοσα 11 ἀυθΡ]ο 616. π6]1᾿ ἀράογθ 46] οοπύγαβίο βίδῃ πηϑϑδὶ αἱ 
ΤΏΘΖΖΟ, ῬΟΟῸ ΟΡροΥπηϑιηθηΐθ, ᾿ηύθγθβϑὶ ρυϑνὶ, 0Π 6, Ῥὰ ἀνθηᾶο Ὀεθ6 Βοοϊο]ορίοδ, ανυθὺ- 
θθιῸ τηδῖα γοῦὺθ ρογομὸ ἀΠθϑὶ βύγοππδπιθηΐθ ἄ811α ἀούίγίηα οἰἰθϑαβύϊοδ. Τί, Ἰθρρϑ ροὺ- 
τηϑηΐοδ, ἃ οἰδαρο ἱ ἔαυθ! Ῥἱὰ τϑοθηῦὶ, ὁπ6. μὰ ογὐάϊπαίο ρϑν ὑαύία 18 ἀἰϑύοβα 46] ἐουτὶ- 

(1) 8 1455; ν. ποῖ Μοίένομ, ΤΥ͂, 98 ᾳ. Εὶ ν. οὐδ, 1] 8 1077 461] Οὐα. οἷν. σϑύτὰ. Οἷτ, Ῥατο ἱ ἡπούοϊ 
ΘΒροβίϊ ἀδ] Ῥυΐτηο Ο0180186 ἃ βοβίθϑτιο 6] ἀἰνουσίο "61 Οοπαὶρ]ο αἱ ϑέαθο (8564. 14 νϑπᾶ,, ἅππο Χ, ἱπ 
Τμοσβύ, Τορ. οἷυ., 1, Ῥαρ. 4170). 



ΘΕῚ, ΜΟΥΊΜΕΝΤΟ ΡΕΝ 11, ὈΙΥΟΉΖΙΟ ΙΝ ΙΤΑΙΤᾺ 5 

ἰουῖο 461] Ἰπιρθῦο 1] τηδύσιπποπῖο οἷν 1]6. θᾶ ἢ ἀϊνουζίο (1), 6 ἴὰ ἰΙορϑρθ ἔγδποθβθθ οῃθ δ 

Τἰβυ ὈΠΠδο 11 ἀϊνοναῖο (2), ἕατοπο ρυϊποίραπηθηΐθ ἀούξαϊο βούίο ΤἼπιρθγο ἀϊ ααθϑίο οοη- 

οοὗδο: δῆγαποδιο ἰοὸ ϑίανο δ ΟΡ ῊΪ οἴαρτα ἀΐ ἀϊροπάθηζα 4818, ΟἸῖοβα, τη ᾶθυ]ο Ἰαΐοο: 

ὃ ΠΠ ρομβίοσο ὁπ6 ἀοπιίπδ ποὶ Ἰδυουΐ 666. ᾿ιϑῆπὸ ῬγθρδΡ ἕο 1 ἄπο ογαϊπαπηθηθ; 6. 49] 

Βογπηδηΐοο ϑρθοίδτηθηῦθ, πὸπ γ᾿ μὰ ἀπο 6110 βἷα Ῥατίθ 46] ρυᾶπάθ ϑαϊῆχιο 186 1518- 

ὄἶνο ταρρυθϑθηΐδηίθ ἴα σι ϑθοσῖα 4611 Ῥούθϑίδ Ἰαΐοα, π6118. σγϑηᾶθ Ἰούδα βοβύθησίδ. 

Οτα, ὃ οαὐῥίνο πιο αἰ. σούναγο 1 ἕοπάβηηθηθὶ 46116 τον 461] ἀϊνογζίο, ατιθϑῦο 

ἂϊ Ῥγοοϊδιμδυῖο τῆθζσο ἀϊ οοπέίπυδιθ Π61]᾿ Οροτα αἱ γΘηάΘγΘ 1δῖοο 1ο 5 αίο: ἴὼ 1θρ59 

ΠῸπ γ00] δβϑθρὸ αϑβουπιαίοπο ἰθοτίοα αἱ απ ρυϊποίρίο οντηδὶ ἰπα βου 0119, πιὰ ᾿᾿Θθρυθδ- 

βίοπθ αἱ ἀπ Ὀίβορπιο οἤουθινδιηθπΐο βϑηθῖθο. ΟἿ φαὸ ἀαθίθατθ Βουϊδηηθηΐθ οὶ αἰτ 1] 

6118, ροἀοσιδ, οἶν]6. αἱ ἐτοπῦθ 8118 ομἰθβαϑίϊοαἢ γοτο ὃ, 6Π6 ἴὰ (μῖοβδ, ρ6ὺ Τ᾿ ογάϊπᾶ- 

τηθηΐο 800, Ρ6] ἤπθ 616 5ἱ ὃ ργοροβίο, πιῶ ἀπ᾿ ἀσίομθ Ο6 ΒΟῦρϑβδθ ἱ ΠῚΗ10] ΑἹ ἀπὸ ϑἰαΐο; 

τηϑι απθδῦο οαραῦθθυθ ποὰ [0516 πὸ ΤηΘΠΟΠΊ8, 8110 ϑίαϊο 11 ἀἰϊστιυδο αἱ ρόουῦτθ, βθῆζθ 1π}- 

Ῥϑάϊπηθπίο νϑῦαπο, απ6Ρ}1 οὐαϊηὶ οἷθ τἰύθπρϑ ΠΘΡ110 οοπᾶποθηθί δἱ βπὶ 1ϑρὶ ὑπ] αἱ 

ορῃὶ βοοϊϑἑὰ οἶν!]6, 6 ἀ᾽ ἱπιρθᾶϊνθ οι ἰόν ρούθβὑδ ἴῃ δἰσαῃ τηοᾶο π6 αἰζγδυθιθὶ 1 

Ῥγοννϑαϊτηϑηί!. Νὰ 11 ρυϊποίρίο ὃ πῦον: 1᾿ δυψονυὰ ἱανιβαϊζίομα!θ 4611, Οπῖθβα δὺς 

ΤοΙῖοα ΠΘΡῚΪ αὔαγὶ τηδύυἐπηοπίδ] ἱποοτηίποῖο π6118 Ῥτδποία 6 ἴῃ 1118 βοιυαπῦο ὙΘΓΒΟ 

ἢ Χ βθϑοῖο (8); ρυΐπιδ, ἱ ἀούδουτὶ ῥἱὴλ ομηϊηΘ ΗΠ ἀννογίίναπο ἢ ἀἰβοιᾶϊο ἔγα 16. 1669] 

46] βθθοῖο (4) ὁ 18. ομιἱθϑαβίϊοα: ἄορο, 1 β᾽ αριβῦ! ἸΔΥΟΡΘΙΌΠΟ οοηδίπαθηηθηΐθ οοη ἀἰβυϊη- 

Ζιοῃὶ ἀοὐἐϊβδίτηθ, ἃ τοδί πρϑτο ἴα Ρ᾽ τ Βα! ίοπο δοααϊθύαῦθ, ῬΘΙ 16. ἄθροϊθζσζ 46] ρούθιθ 

ον 116, οά ἃ τϑίπέθρτανο 1᾿δαϊουὑὰ, 0110. 5 αΐο. 

ΠῚ αα816 ρούγθοῦθ ἄσπαμθ ἱπύγοαθννθ Τ1ϑυϊδαχίοπο 461 ἀϊνουσῖο, βοιύθηθο ααϑπᾶο 19 

ῬΡΙομΐ βαργοιηθ 4611 οὐΐοα οἷν 116, 6. 16. οοπάϊΖίοπί Βοοἶδ}} ΤΘΟΪ ΠΠΔΒΒΘΙῸ ὑδηύδ ῥτου- 

ἱβίοπθ: πὰ]1ὰ ὃ ἀϊ Ῥϑρβίογθ, ὑτῶ 16. ὀϑι8θ Ῥουθαγθαύνοὶ, 46116 Ἰορϑὶ ἔαῦθθ υπίοδπηθηῦθ 

ἃ ἥῃ ἀϊ ϑαπᾶϊνο ρυϊποῖρὶ, οἷιθ Π611᾽ ὁβαβϑνδζίοῃθ αἰ νοπύδμο Δἰουιηδσίοπὶ ἀουθ ΕἸ ΠαΡΊ6. 

Ἐβαρθνασίομθ ὁῃ6 Ὅθη 5Ϊ Ῥαὸ ΟΒΒΘΡ ΔῈ Π6] αἰ θα Ό100 ΟΡ βαβοίθναϊο ἴῃ ΠΡ118. ῬοΡομὸ, 

Ἕ ἰαϊοίασαγο,,, 1ο ϑύαδο βἰρηΐβοα αὐὐεϊθυϊνΡ]] φαύθϊ αοὶ ρούθυϊ ο6 ΘΟ η ΘΓΊΒΟΟΠΟ 4 αὐὐαδ- 

Ζίοῃθ ἀθὶ βαοὶ ἢπὶ ἰπίθδὶ 4] τηϑοϑῖοῦ ὈΘηΘββορθ 406} αἰϑϑοοίαθι: ἀπ η41 ἐορ 6 1}1 8118 

(Βίθβα ρὸν βἿΪ οουυ! ὑϑπιροτγαῖ, οἷιὸ 511 βρί τα} 19 ϑῥαῦο πῃ Ῥαὺ ΔΡΓΟΡΆΓΒΘΙ]. ΟΥ̓, 

Ῥιυιὸ ἀατδῖ, 6 δἱ ἀὰ ἀρριυπίο τἰβρϑύνο 81 ἀϊνουζίο, οἰ8 ἴὰ Ομίθϑα. δοοοῖρα ἀπ ῬΡΙποῖρῖο 

686 ποὸπ Θπιθηδ, Θθοϊ αϑἰναιπηῦθ 4811 δυνον θὰ, 5δ, 5Ι 0 θη 4818 οοβοίθηζϑ, ἀΔ] ῬΘΗΒΙΘΙῸ 

οἶν 116: ον δἱ ἀϊτὲν ο16 ἢ δι0 δββθηθιηθηῦο ϑἰδι τηοῦϊνο 1Θρ] ὑῤίπιο Ῥϑρομὸ 1ο Βύαίο ἀθθθδ 

γΟΪΘΙΘ 11 οοπίτατίοῦ Να αὐθϑῦο πὸ ὃ Ῥἰὰ Ἰϑιοίζζατθ; ὃ οομμθαύονθ βθηζδ ΤΡΊΟΠΘ; ὃ 

Τ᾿ οδὑϊπαχίομθ 46] ἀϊτθ Τ᾽ορροβύο αἱ απϑηῦο ᾿πβθβιιδ 16 ἀούιτῖπα οἰ! θϑαβϑύϊοα, Ῥ61 β5όδη- 

(1) Τιορ. 6 ἔθ}. 1815 (ὑταᾶ. ἴῃ “ Αππ. θ 1α ὅ0ο. 40 Τιόρ. οοταΡ. ,. 1876, Ῥαρ΄. 215. 6 566.): Ο΄ οἷν. 

ὅϑθυτη., 88 1564. 6 βερρ. Υ͂. Ηπτνβοπτσθ, 1. Ο'δβοές {θ67᾽ ἃ. Βοιο"ιοιάμηρ α. Ῥογβομθηϑέαγιαοβ τρια α. 

ἘΝ οϑοΠΠοσϑιρι, ν᾿ 6. ἔθΌ. 1815, Βουϊη, 1816; 6 ἀὰ αἰθίπιο Ῥαιπρβεπα, Αὐγολοηγθοέ, 6. 1890, 8. .180. 

Οξι. ῬΘῚ ἴὰ εὐοχγίδι 61 ἀἰγτίθθο ἱπρΊθβθ, Θοσσοοκ ἃ. ΜΑττμΑ ΝΡ, {76 Ὠϊδέ. οἡ Ἐπιρτοῖι 1 αῖο, ΟΔΤΑΌΤΥ., 1898, 

ΤΊ, Ῥ. 894. 6 βερξ. 
(2) Τμδρ. 27 Ἰὰρ. 1884, ἴῃ “ 7οατη. οὔἷ,,, 29 7011]. 1884; 6 16ρ. 19 Δρυῖ]6 1886, ἴῃ “ Φοῦσπ. οὔ-,, 

20 ἅνυ. 1886. 

᾿ (8) Ὑ. 16. οἷδ. 1π ἘΈταρβεπα, Τ᾿. Πϑοβὲ α. ἘΠιοΒοἤι  οδϑιρ, Τιοῖρα., 1865; ἴῃ βοαυττε, Καίοϊ. ἘΠιογ οι, 

ἐπ ἴῃ Ἐππιθαν, ΟΘθϑοῖ. α. σαποηίςοοη. ἘΠΙΘΥ Θο]ιέ8, ἴοπα, 1888; π61}10 αἐπᾶϊο 6] ϑαυνίοια, Γὰ φὶμν βαϊ- 

Ξίοηθ ραῤγίηι. 6 ἴα σίμν θα. ἀοίία ΟἸίοδα ἐν Παϊΐα, Μοᾶομᾶ, 1884; ἴῃ Τύβμειν, 1να )ιγϑαϊοίίοη ἄθ Τ᾽ Εριϑο, 

16 γεαγίαρο ον. Οοοϊαοηέ, ἴὰ “ Βιθναθ ιϊϑῦ.,; ΧΙΥ͂, ραρ. 118. 6 568.: 6 ἴῃ ἰβρθοῖθ, τ ἡιαγίαρε ἐη α. 

οαηοη., Ῥαγβ, 1891. 

(Ὁ . 1 ἕοπθϊ οἷδ.; ν. Αὐυαῦδι., 26 γιέ. δὲ οοποιρίδο., 1, 10. 
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θ ΟἸΑΜΡΙΕΤΕΟ ΟΗΙΒΟΝῚ 

ΒΒΡΘ 1] {ΠΠ|0}6 Οἷιθ ψοϊϑηᾷο 18. βύθβϑθ οοβᾶ Ὧ6 νϑᾶδ Αἱ τιϑῶζο ἴα ᾿ϑἰοἰψὰ 49110 ϑῥαίο. 
Οὐσηξαθίοπθ ἀ᾽ 1499 τπο]δο ρϑυϊθοΐοβδ,, ἀθυίναία ἅ8] ποῖ Θββθυϑὶ ροϑὺϊ οοὴ ϑϑϑύῥθσζα ἱ 
ΤΟΥ ΠΆΪηΐ 4611, Κ ΙαἸοἰσΖαιζίοπθ.,, οἱ ὃ 11 ἀἰγ ἐῦο ἃ 6118 Ῥοὐθβίὰ Ἰαῖοδ 1 ἐορΊ ΘΓ 6 4118. ΟΠΐθϑδ 

Τ᾿ δαθογιυὰ, ὑθιηρογα!θ : 8. 6.8 1056. 6 ἴβ ἰϑριθξίπηα, 1᾿Ἰβυδαζίοπθ 46] τηϑυγίπποπῖο οἰν 6. 
Τὐϊποογέθζζα, ὃ ἔα ύδ, Ῥ81656 48] πιοάο 60] 4816 γϑῆπθ οὐ ἀϊπαίο ἱπ ΒΎδποία 11 ἀϊγουΖίο, 

οὰ οἵ" 5] ΟυΡΘΌ06 ΟΥ̓ ΔΙ ΠδΡΘ 1πωΓ 8118: Θοπϑθυνδηᾶο 1᾿ἰδυϊθαῦο 4611, Θθραγαζίοπθ ρϑυβοηδίθ, 
ἃ π᾿ αἱ πο τϑοᾶτο οἴἶθβα 4118 ᾿Πορυὰ αἱ οοβοίθηζα. Οοπίνα ἀϊσίοπθ ρτᾶνθ (1) οἷο 
τηθῦδθ ἃ πιιᾶο αὐδηΐο Αἱ ϑβϑαρθιαίο ὃ π61] αυροιηθηΐο 6118, Ἰ οἰ σζαζίομο : 56 1 τ ΠΟΥ πδ 
ὃ ραθύδ, τσ ϑηἀϊοδΖίοηθ 8118 ροϊθϑιὰ οἷν]. ἀϊ ρούοθυϊ υἰΓουθηθίϑὶ 811 ̓ πέθυθθθθ βΘῃΘΓΆ]6, 
ΠΟΙ 8᾽ Ἰηῦθπαθ ὑπ τίβουνα ο6 τϑηᾶθ ἀπθρίοβα 1᾿ Δ θυ πηδσίομθ 46] θαοι ἀἰνιυδο ; ὁοπ 
ααθϑύδ ΓΘ ϑΕΡΊΖΙΟΠ6, ΟΟΠῚ᾿ ὃ ΡΟΒ510116 ἀΐγθ αἱ “ Ἰαϊοἰσζαχίομθ,, 856 ἴῃ ἤπ ἀοὶ οοπίϊ 1 οἵοί- 
ὑπδυῖα ἀΐροπάθ ποη 48] ργοννθαϊπηθηῦο 46110 ϑ'ῥαίο, βί Ῥθθπο 4118, οοβοίϑηζα, 8118, σοϊοπίὰ 
ῬυθοοΙαρο αἱ τι δββοοίαο ἢ 56 1᾿ ον απ πιθηῦο οοβὶ ργοροβῦο ἔοϑβο οογγθῦβο, ρϑυοῃὸὃ ΠῸΠ 
ΒΘΡΆΓΆΓΡΘ 1] τηδὑν το ηἶο οἷν 119 48] το] ρίοβο, 6 ἈΡθαηἀοπαηᾶο 8118 οοδοίθησα οὶ ραν - 
ΘΟΙΑΡῚ 1] σα]ονϑὶ ἀ61Π᾿ πα, ὁ 461] αἸδνα ἕουπηα, ἄδγῦο δᾷ ϑπίγϑιηθο οἰβοδοῖα, ἀϊ τὰρρογίο 
δἰανιάϊοο ἢ ΟἸπάϊσαπαο 46110 ὁ080. ὁοπ [8] ον ὑθυῖο, Ὀἰθορηθυθθθο δου πα ΟΠ ὸ οὐδ πιο 
1 ϑἰβύθμηα ἀΐ ἀ6611 ϑύανί, σοιηθ Τ᾿Α αϑὐρία, 1ὰ. ὅραρπδ, 11 Ῥογίορϑ!ο (2), οῃ6 Θοπο πὸ 
1ὼ Προνυὰ, ἀϊ οοβοίθηζα, 6 ἴδ Ἰαϊ οἰ χζαζίομοθ, ἀἰβύϊπρτιθηαο 16 ἔοντηθ αἰ τηδύνπποπίο βθοοπᾶο 
1ὰ ὀοπίοβϑίοη τϑ!]ρίοβα; 6 ἀϊ 6611 Δ] δὶ οἷθ. ΠΟΙ 51] ῬγΘΟσΟαΡ8ΠῸ 46118 [ΟΡ Πα, 6 Ῥτου- 
γΘάοπο ΠΘ|18 τη ΐδιινδ, 666 δι Θ551 ρ81 Ρἱϊι δἰ αϑύα ἃ. ὀπιθθίανο 1 1ηύθγθθϑθ 4610 5 αύο (8). 
Ν 11 τ ξονιηα 46] πηδύγί πιοηΐο οἷν 116. 5᾽Ἰπύϑηάθ 1] σοποοίθο 4611 Ἰαϊοϊσχασίομθ, ρϑροπὸ 
1ο Βῥαίο νἱ ᾿ὰ γυἰνθπάϊοαίο ἃ δὸ ππϑν ρᾶγῦθ πο ρίοθοϊα, 6] ροΐοῦθ βονγᾶπο: τὴϑ τίβρϑῦο 
8118. Ἰπα 1580] 01 ὰ σοθα τἰνϑπάϊοα Ὁ ὃ βίαία ϑϑϑα ἥπονα “ ἐβέψίο,,, οἰἰοβαβύίοο Νοὶ 18 
8ἱ δὰ 001 τηδύμπηοηΐο οἰ 1], 6. ΠῸΠ ῬΆΓῸ οἷθ 1᾿ππίοπο ἄθὶ ἄπ οοποοῦδί δρθία ρογύαθο 
Βυδὶ πὸ Π|0]0] πὸ 5611, Θ0π18 δὶ νϑᾶτὰ ἴῃ βϑραϊθο Π6110 δὐπαϊο 4611. ργορονυσίοπθ 4618 
ΒΘΡΘΙΒΖΙΟΠΪ ῬΘΙΒΟΠΑΙΐ 8] ΠπΠΙΘΡῸ. ἀθὶ τηδὑνπποηΐ : ὃ ἰϑυϊθαθο Ἰαῖοο, ἑοπᾶδθο (4) ποπ βι]11ἃ 
5018. σἱρδι 4118, ὀγθάθηζϑ,, πιδ' 1 τρί οπδιηθηθὶ ἀ᾽ ονάϊπθ ρ αν  ἀΙοο-βοοίαϊο; ἄον᾽ ὃ ἴὰ 
Ἰαϊοἰχσδσίοπθ ἰηνοσαῦδ, μ6110 ἀϊδραΐα 

Οὐβὶ, 811 Δγτροτηθηῦο 6118. Ἰα οἰ ζσασίομθ πο δἱ ραὸ ἀδι ἱπιρονέϑησε: 6 11 τίσον- 
ΤΘΡΨῚ τηοβῦτδ, 18, τηϑπόθησα ΟἹ οΥανῚ ΘΟμΒ ἀθνδχίοπὶ βοοία!! ἢ 6. ροϑϑᾶπο οἰ αβυ οαῦα : 
ΟΡ ὃ ἀϊδαβύσοθβο, απϑηο 51 ἀἰβοουθ αἱ τηΐβα 1θρ᾽βθ]αὐῖνο ραν ββίπιθ, φαθϑύο αἱ] νϑ]ογϑὶ 

αἱ ρυδηαὶ ποιηϊ Ρ61' υἱ ποθι 16 ρ΄ αϑίβ δά οπθϑύθ τἰραρπδησο (5). Πα Υἰοσπια, 6] ἀϊγονζίο 
ποῦ ὃ, ΟΟἸΉ ΘΥΓΟΠΘΒΠΘηΘ δὶ ογθᾶθ, ὁ δὶ σι] ἔδι ὀγθᾶθυθ, θοπβθριιθησα πϑοϑϑβδιίδ 46]- 
Τδυϑν ογάϊπδίο 11 τηϑυν! πποπίο οἷν ]θ : ἴῃ ἀπθβῦο 5᾽ ΘΗΘΓΠλδ, τπ, εἰ νοηἀοασίομθ ἀϊ ρἱανὶβ- 
ἀϊζίομθ, ποη ᾿ϑάθηὐθ 1] οοποϑύδο 461 τηδύτ πιοπίο: 6 0611 τηΐρα δοδηθο ἃ ἔδυ ]19 
1 ΘββθηῆΖδ, Π]ΟΓΆ16. 6 ρἰαγίἀϊου 4611 1ουϊθαΐο. 

(1) . αἴπακα, ἢ. Τμέιο. ἃ, Ὀϊνρον!, Ο ϑοίοῦ., ΤοῖρΖ., 1889, Ρ. 898. 6 βορρ. 
(2) Υ. σ᾽! δαῦ. οἱδ.; οοπβ. Οοᾶ. οἷν. δαδύν., 88. 78 6 Βθρᾷ.; Οοα, οἷν. Βρᾶση., 1889, αὐτὸ. 42; Οοά. 

οἷν. Ροτῦ., ἀγίζθοϊο 1057. 
(8) Ὑ. ἅτιλθβον, Ἡϊϑί. ὧδ ἀν. δὲ ἐνιϑέϊέ. ρμοῖ. οἷν. δὲ Ἵμᾶ. ἄο 1 Αηφίοίοννο, ὙἹ, Ῥαν., 1881-.88; Βουύνιπα, 

4 Ταῖρ Τιονοπηαγ, ῬΆΪ4., 1888, ν. Μανγίαρο; Βιδπορ, θη ηιαν7. α. ἀΐνογοο, Νονν Ὕουκ, 1877, 1] 
Ῥγοθιαῖο 46] Πορογέ ὁμ ηβανῪ. αὐιὦ ἀϊνονοο ἐγ ἐπ᾽ {νι ἐοα δέαίοδ, ΥΥ ἀϑϊπούοι, 1889, οδΡ. 1, ρὰρ. 25-78 : 
6 Υ. Μαγγίαρο ἴῃ Ολππανυ ἃ. απππμ, Εἰμομοῖ. οὙ Ταῖν, Ανιονίο. α. Πησῖ. (11 6ἀ.). 

(4) . 1 Ἰανοῦὶ ργθρασαθουῖ 46] Οοά. οἷν. 108].; 6 θόπιθ οοποθύῦνο στ ϑϑϑαηθίνο αἱ δϑϑὶ 1ἃ υϑ ἃΖίοηὸ 
ἃ] Βι6, 46] τηϊηϊδύσο αἱ γαῖα 6 ΟἸαβυϊσία. 

(5) Υ. 1᾿ Θϑροβίσίομιθ ἀθὶ πιοῦϊνὶ 61 ἀϊνουσίο ἑαύῥα ἀὰ Ταπινηλαν, ἴῃ Ποσπή, 1, ἐφ. οἷυ., Ἰ, 568 6 βορ. 
ὁ ἀϊξθπάθ 1 Ἰβύϊσιδο, οοὴ γταρίοπὶ ἀϊ ορρουθαπτὰ, (ν. βρθοϊα!ταθηΐο 1 παπηθυὶ 4-6). 



ῬΕΙ͂, ΜΟΥΊΙΜΕΝΤΟ ΡΕΒ ΤΠ, ὈΙΥΟΒΖΙΟ ΙΝ ἸΤΑΤΙΤᾺ 7 

Ι ΝΘ116 οοπβίἀονασίοπί θϑροβύθ ὃ οοηίοπυία 1᾿ ΔΓ πιδζίομ. 40] αἰρΙ ῦο 6110 ϑ[αΐο ἃ 

Ϊ ΤΘΘΟΪΆγΘ οοη 1θρθ8 1 ἰϑυϊξαϊο 46] πιαύγϊτηοπίο, βϑρᾶτδπᾶο πούϊαπηθηΐθ 1] ροῦθυ 580 ἀ8}18 

Ι ἀἰβοιρ!πα, οἰἸδοαδύϊοα: 64 ὃ ρὰν ἀθύδο ὁ 1᾽ Θη ὰ ἀ6] ἀϊνογχζίο τἱβρϑίδο ἃ α06118. 46] 

τη γἰπηοπΐο ἀθν θσβοσο δὑυπαϊαία βθησᾶ ργθοοοαραζίομθ 46] βθηξπηθπῦο τ Πρίοβο, ΒΘΌΌΘΠΘ 

ἀαθαία ργθοοοαραζίομθ β8υθΌ 06 Ἰθρ  ὑϊπηδι (δη 0 51 γΟΪΘΒ56 Ῥαὐγοοίπαυο ἴὰ τ ΐουτηδ 

00] 5οῖο ἱπξοπαϊπηθηΐο αἱ οἴδθπάθσθ, ἱπορρουθαπδπιθηΐθ, 18 οὐθάθηζϑ 46] τηϑρϑΊοῦ ΠΌΠΊΘΙῸ 

᾿ ἀθρ]] ἀββοοίαι!. ἘΠ [8] βοραγασίουιθ υἴθβοθ ἈΠΟῸΣ ΡΠ πού, 86. ἀ6] ἀϊνουζίο 51 ἀϊβοουτὰ 

υἰβρϑῦθο ἃ 1θριβ]ασίοπὶ ομθ ἀρ ίαπο δοοοῖίο 1᾿Ἰβυϊψαῦο ἀ6] τηδύρτηομΐο οἶνιϊ]θ; ἰἴὰ απο- 

Β0ϊ0Π6. 5] βοϊπᾶάθ δ]Πονὰ ἷπ ἄπ8 ῬΑ}: 

15.}] ἀϊνουζίο οοπίταδαϊοθ 811 θὰ 461 νἱποοῖο οοπίπθδ]ο, 81} 1δυλσαϊο οἰανῖ- 

ἀἰοο-βοοία!θ 4611 ξατηὶρ]α ὃ 

80 1ᾳ. Ἰθρρο 6] τρδύν ΠΟ η10. Οἶν 118. 60] 800 τπηθα]0 ἀ6 116 βθρδυδζίοηθ Ῥ6 50- 

ὯΒ]9, μὰ ῥυοάούίο ἴῃ Τα], δ ομ᾽ ὃ αὐῤαδίδ, Ἰποοπγϑηίθηθί οοϑὶ ουϑυΐ, ὁ ΡῈ 18 588 

ἴὰ Βα ἢ οἴθησα 51 80 ργοάουί, 6 δὶ 80η σϑηαδὶ ῬΓΟΒΡΘσβινϑηθηῦθ ϑαπιθηΐθηᾶο, ᾿ΠΘο0ηγ8- 

Ἡϊθηδὶ οοβὶ ρυανὶ, ἅδ, ΤΌ ΠᾶθγΘ ἀββομαίβιηθπῦθ πθοθββδσίθ Ρ61 [ὰ δαξο] ἀ61} Ἰηύθυθϑθθ βθηθ- 

ΤΆ], δ. ὑϊξονιηθ 46] ἀϊνογ σοῦ 

ΑἸ]Ὲ ρυίτηδ, ραῦῦθ 46 116 απθδύϊοπθ πὸη 5] ρυὸ οβίθατθ ὃ τἰβροπμᾶθιθ δῆογμηδύνα- 

τηθηΐθ: ἢ6] τηδέρπποπῖο οοπϑίἀογαῦο τἰβροῦνο αἱ 50} σοηϊαρί, πο 81 τϑοδ βοϊδηΐο ἰδ 

ῬΤΟΙΉΊΘΒΒ8, 4611 αἴαίο βοϑηιθίθνοὶθ, 6 αἱ απο πηαδαὶ ΟΡ ]Β1 6.8. 88 ρυθϑύδιθ ἴα ὀδυϊὰ 

ἹΠυπηϊηαία, ἀΠ ιποσο: τὰ 11 οοπέγίδαύο αἱ ἀπ σοπίαρθ 8] Ρουθ Ζι ομδιηθηΐο 4611 ΑἸ το, 

Ῥϑγοιὸ ἰπ φαθδία βοοίοὐα ρίοοοϊα 6 ἱπύϊπι, ἐδύθα, ρἱὰ ὕθπαοθ 8118 Θοιηαπδηζ, 46116 

διοῖο 6. ἀοὶ ἀοϊονΐ, δἱ βνοῖβθ 6 5] υἱπν θουῖθ60 ἢ ϑδοηξπηθηῖο 8611 ΑΙ ὑγαΐβυηο, οἢ 6, 5ρΡ0- 

Β᾽ απο 16 ραββίοπὶ 41 χαδηῦο πδππὸ 41 Ὀυπύα!θ, 16 ἱπρϑη ]βοθ ἤπο 8 ἔα7]16 ἀἰγθηῦδιθ 

Βθηθθσσε, ἀϊ αθοίίο. Οοδὶ 11 δορβογέψιν οἸιγυῖβ. υἱέαο, 1᾿ἱηαὐοϊάμα οοηϑιιοίμμαο ὃ Τοπΐο αἱ 

Θαἀποαχίοηθ τηογϑῖθ, ἀϊ οἱθναχίομθ 6110 βρίγιΐο; οὐ ὃ ῬΟΒΒΙΡ1]6 Ῥθηθαγθ ἃ [8] σοηλῖι- 

ἩδηΖδ, Αἰ ροπβίθυὶ 6 ἀἱ αὐϑυθί, 6 ποι νϑᾶθυ 1ὰ πϑοθβδι ὰ αϊ δϑοϊπᾶθυθ ὁΠ6 81 ροβϑϑδ 

ΒΟ ΡΤ Θ᾽]. 601] ἀϊνονυσίοῦ 

᾿ ΒῚ ὃ οβϑθοῦναΐο 6 1᾽ 1παΙββοια δ Πὰν οοπ δδύα, 8118 Προ ῥὰ, ̓παϊν!ἅπ816, Ῥϑτομὸ 11 πιᾶ- 

ὑυπηοηῖο ὃ οοηὐγαύνο, 6 πϑϑϑαπ οοηγαθηῦθ Ῥαὸ »ἱαν! ἀἸοατηοπῦθ ν᾽ ΠΘΟΙΆΡΒΙ ῬῸΣ φαϊία ἴὰ 

ἀαγαῖο, 4611ι. νἱΐα. Νὰ ὃ Ῥοβϑ᾽ 8116 ογϑᾶθνϑ 8118 οουτϑύψθζζε, σἰυτ οι ἀπ ΤΔΡΊΟΠϑιμθηθο 

ἄονϑ ἢ] τηαενππομῖο ὃ ἀρραδρ]αῦο 81 οοπύταὐτοῦ (1). Τροϊοπηθπῦο ἀ9116 νοϊοπθὰ Ποη ὃ 

Ὀαδύθγοο ἃ ἀαΥΡῚ απθϑῦο οαγαῤίοιθ; 6 βοϊῥδηῦο δὶ ραὸ αἸΓΘ 68:6 ἴπ νἱτῦμ 4611 αὐΐο νοἹἱ- 

ἔἶνο ὃ Ἠθροσῖο σίυγιαϊοο, Ῥο᾽ 'ἴὰ απ] ἤρυνα οἱ αννυϊοίπδ ἃ] οοπ γαῦθο ΘοτὴΘ 5Βρθοῖθ αἱ ἂπ 

Ἰηθάθβίμηο ρΌΠθγ6, βθηΖα 6Π6 51 βϑ μου οοη αβίομο σα 1 ἀπ ὑθιτηϊηΐ. ΕἸ 10 5ὶ ΘΕΆ ΠΗ ΡΣ 

Θοηὐγαίίο; τηὰ ἴα φγοδίαφίοηθ ὃ. ουὶ 1 οοπίγαοπθὶ 5οὸῃ ὑθπαῦὶ! ν᾽ οθπἀθνοϊτηθηΐθ, ὃ οοβδ 

6.6. ποῃ βροῦνε βοϊδαμῦο 81Π᾿ [αὔουθϑβθ ρυ οο 810 Ἰοῖο, 5: θθπθ ἃ ἀπ6 110 βϑμΘΓα θ 

6118. βοοϊοίὰ: Ῥογοϊὸ, 1 οβαϊπαπιθηῦο (6110 ἴουτηθ οθ. φυθοθάομο [8 θ θογδζίομθ, 9 

(1) γ. ὅπομο 11 Τπειιπλκν, 196. οἱ, 
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16. βοϊϑπηϊνὰ ἀϊ ααθϑῦθ, Ομ ὃ ΟΘΥΙ ποῖα, Οἶν116: Ρϑγοϊὸ, 11πα 1580 101 ΠΠ0ὰ 46] ν]π 0010 οοδ61- 

φαϊο Ἰορ᾿υὐϊπιαπηθηῦΐθ; ὁ 18, Ιθορθ ἰδα]ίαπα 616. τϑρο]δ οοϑὶ 1] τηϑ τ! ΠΟ μΪ0 οἶν 116, 10 οομΒ1- 

ἄοτα α8] ποροζίο ο᾽αγίαϊοο αἱ ἀπ᾿ θη ὰ 5ρθοΐδ]θ, υἰβαϊθηῦθ ἅ8. θ᾽ θυηθηθὶ ἀ Ἰπύθγθθβθ 

Ῥϑυύϊοοίαιθ 6 ἀδ 8 ὑν] αἱ τϑρίομ βθπογα]θ. 56 ο11 ογαἸ παπηθηδὶ οἢ6 ἤϑηπο 8οοο]ῦο 1᾿1ϑυϊθαθο 

46] ἀϊνογζίο 5 ἔοβϑθο ἰηξουτηδθ! ἃ Υἱἤθβϑίοπὶ 49118, βρθοῖθ οὐ ἀθβογιὑδϑ, ϑυσ ΘΟ ΘΙῸ 

ἄοναΐϊο Θοπβθη 10 ΘΠΘΟΥ αὐϑηἋο 1 ΘΟὨΪ ΟῚ 5᾽ ΔΟΟΟΥἄδΒΒΘΡΟ 8 ΟΠ] ΘαΘΙ]Ο; 6 5θηΖϑ, τϑϑνὶ- 

ζίομθ γϑιηδ, ρϑυομὸ ἰὼ γοϊοηὐὰ 46611 ἰπύθυΡθαβαῦ ραὸ, ἀαϑηο ὁἢ6 518, ΒΟ ορ ΘΓΘ 1] 

γίποοῖο οἢ6 πὰ ογθαῦο: θρρυτθ, ργθϑβοομὸ ὑαυθ! ϑβοϊαάοπο 11 ἀϊγουζίο ΡῸ Γ᾽ πιαῦαο. οοη- 

56η80 (1). Ῥ᾽ αἸδνροπᾶθ, βϑιῆργθ δυροιηθηύδηαο 4811 ἀούγϊπα 461] οοπύγαθθο, απ] ἔοπᾶο- 

ταθηΐο 5610 ρούγθ 6. ἄνϑὺ ἰὼ ὑθουία αἱ αποὶ ἀούϊονῦ!, ὁη6. ϑοσαϑϑηο αἱ βοογγϑίύθζζα 16 

Ἰοσϑὶ ἀἰβοὶρ!πϑηθὶ 11 ἀϊγονχίο, οοπδίἀογαθο ἴῃ 6580 418] ργοννθαϊτηθηῦο Γθ80 ΠΘΟΘΒΒΘΤΙΟ 

48,118. οοἵρῶ 46] οοπίαροῦ ΒΟυβθομὸ 11 οοῃύγαϊδο ποπ ρα Θ55606 τἱβοαῦο ΡῈ. ἰὰ οοἱρᾶ 

46] οοπύγαθηῦθ, ὁμ6 πορ ΔΌΡΙα οἰἴούθαα!θο 1ὼ ρυθϑύαζίομθ οαἱ β᾽ϑγᾶ οὈ Πσαῦο ἢ 

Β᾽ὃ ἀούθο ραγθ, ὁμ6 11 πηδύγπποπίο ἔοπάδθο 511] ΠΟΤ πὸ ἢϑ. οἱὰ ταρίου αἱ 68- 

Β676, αἀαδπᾶο ααθϑύο βϑηθίπηθηΐο ῥἱϊ ποη οσοσαρὶ 1᾿ δηΐπιο 61 ΘΟὨΠΙΡῚ : ΟΒθου 8 Ζίο πη ἔαὐψη, 

π ἴογιηϑ, ροϊ βθπθΡα 16, 6 πῃ Δρρδύθηζδ ρἰλ βοϊθηθ σα, ὁπ ἴα ὑθουῖα α611ὼ πθϑοθϑβι 

66 1 ἀπίοπθ οοπίπραϊθ ΘΌΡῖα ἤπθ, αὐϑηο ΠΟ οϑίβύοπο ρἱὶ ἀπ6511 Θ᾽θιηθηῦ οΠ6 ἀ6}- 

Ῥοπο ργθβίϑαᾶθιθ 811ἃ ϑὰδι ἔουτηδζίομθ 6 οοηβουναχίοπθ (2). ΟΥ αἱ αποϑύθ ἅπο οομβίθ- 

τϑχίοηὶ, ἰὼ ῥυΐπηα ἰηὐθηαθ 1᾿ ΔΠΊΟΥΘ Π6] βἰσηϊποαύο ΑἸ Ὀίδοον 461 56η81, 6. 808 018 ῬΘΡ 

αἰϊούνο πορι]πηθηΐθ υσηδπο ἰὰ βοδαϊθίασιίοηθ 4611 Ἰδυϊηθο: οονίο, 16 Π]οβοβῆδ πδύτγα! ϑύϊοδ, 

46] ΘΘ60 10 ραϑϑδῦο ποὴ Ῥθηβᾶνδ 8] Ὁ] πη], τηϑι ααθϑῦο παῦα 5ηλο Γορασηϑηὐὸ οοηπ06 

81 ΠΙΌΘΙΓΟ ϑιθοσθ, 8116 πορϑζίοπθ ἄθ]]α ἔβη] ρα, 811᾿ ΔΡὈσαὐϊπιθηῦο 4611 βοοϊϑυὰ οἶνι]θ. 

18. βθοοπᾶθ ὃ νϑπαύδ 51 81] Θβϑρϑυϑζίοημθ Π6] ΟΠ ἄυΓΘ 16 ΤΊ ΘΟ ΟΠ6 Θ ῬΟΡΓΘ 19 ἀού γ]η9 

60Π πηθύοᾶο γἰρι ἀδηηθηῦθ βἰβύθμιαθίοο: Ρ6] ἀπδ190 16 σῬ που ΠΖχθζίοηἱ ὑθουῖοῖιθ ῬΟΒΒΟΠΟ 

ΔΥΤΠΟΠΖΖθ6. ΘΟ. 16 1ἴπθ6 ἀϊ ἀπ οοϑύγαζίοπθ ϑρθουϊαῦϊνα, 6 ρα ποη πιθυ δυο αὐύθη- 

ἀἰθ1ΠῸὰ σογαπϑ π611ἃ σίῦα, ρυϑύϊοα. Ὁ αυΌϊ, δοοοσ] θη ἄο]α, ποι οὶ 11 ἸΘρΊβ᾽αύογθ, τὴϑ 1] 

τηϑρίδύγαῦο ἀονυθῦθθ ΘΟποβοθΡΘ 401] Θαἰβύθηζα 46118 ὁδιθθ ρθ οαἱΐ Π ἰοπάδιπθηθο 46] 

οοπίπρίο 8ἱ ὃ ἀΠ]οριδῖο: 6 ἢ τηδρίδύταθο ἀονυθοθ μοὶ βομπηπηθύθθιϑί 8116 νοϊοηὐὰ ἀοὶ 

φοηϊαρὶ ὁ αΪ απ6] οοπίαρθ, οἷ᾽ 6 ἀββθυθηᾶο 1] γοΐθι 500 αἱ ΤΟΙΉρΘΡῸ 1᾿ἀπίοηθ, π6 ΤΘηαθ 

᾿πηροββῖ 116. ἰὼ οομὐϊηπδσίοημθ ποποβύδηϊθ δ. Θοη Γαδ, ἰηβἰϑύθηζο, 4611 α! το. Οοβὶ 16 ἀπ 

ἐθουῖθ οΘοπάποομο 8} 14θηΐίοα, Θομϑθριθηζᾶ : 11 τηδυν ᾿πποηΐο τἰβο 0116 ἃ ρίϑοον 46110 ῬΑΓΕΪ ὁ 

ἀΪ ἀπᾶ 4 6586; 11 τηδῦγ πο η1ο ρΟνθυηαθΟ 601 ΤῊΪΠΟΥ οὔγ8, 46] οοπύγαύθο ἃ θυ τη]πη6, ρϑυομὸ 

ΤΙΒΟΙ 116. αὐ πριν; 1] ταδύσπποηΐο ροϑῦο ἴῃ στϑᾶο ᾿πέθυϊουθ ἃ] σοπύγαυψο αἱ βοοϊοίὰ, 

48118, 4819, αυδπᾶο 5'8, οοβυϊ αι δα βθηζα ἀαταῦε, ἤθδδ, 11] 80οῖ0 ποὴ ρα ἀ80110 ἴῃ τηο- 

τηθηδὶ ἴῃ οἱ ἰδ. σὰ ἀϑοῖθα βαγΘ 6. αἱ ἄδηπο δὶ οοηβοοὶ. Νία 1ὰ ἴθρρθ πὸπ μιιὸ ἴποο- 

ταρρίατο 1ἃ. γορ]δ, αἱ ρϑηῦθ ὁπ6. ἱπύθπαθ βομητηθύίοιθ ἃ γϑρίοηθ 81 ὑδ]θηῦο ; 1᾿ὉΠΙΟΠΘ 

τηδὑντηοπΐα]θ Ὅθη6. δαρπίαύα, 4811 ἀπιοῦθ, δὶ πιϑηὐίθπθ 5818. οοῃ 1 1η δἰ πηἱ δὰ, 4611 αἰουϊο, 

9. ἀὐθϑῦο πο πᾶβ806 56, ραβϑαδὶ ἱ ρυῖπηΐ ὈΟΙ]ΟΥῚ 4611 ραββίομθ, β]1 ἀββοοίαθ ποη ἤϑηπῸ 

(1) Ῥπικρβεπα, ΟΡ. οἷδ.; ΘτιΆθβον, Μαγίαφο οἷν. οὲ ἀΐθονοο, οα. 1880 ; 16 ποῖ ἀαΐο ἅ8] Βοντο, π65]] 

οὐδίταὶ “ ΑΠμΔ]1 αἱ ϑυα ϊϑυϊου,,, 1882, 1, ρᾷρ. 89. 6 566., 6. 41161186 Θϑροϑβῦβθ οοπὶ ργθπᾶθ δοοαχαύθεσα, μ6] 

“ Ῥδρουῦ,, οἷὖ. ἴῃ ἀΡΌ. Παῖοβ ἀπ βἐαξδίϊοδ γοϊαί. ἐὸ ηναν»'. α. αἶν. ἐν Εἰϊμγορο, Ῥὰρ. 981 6 βθρν. 

(2) Υ. Ααὖ. οἶδ, π6116 ποῦύβ ρυθοβᾶ.; νϑᾶϊ Βπναῦμν, Παρρ., ἴῃ " Τούτη. οἵδ, ,, 81 7ωπν. 1 6 2 ἴόν. 1889; 

Τιλβῖοηι, Παρρ., ἴῃ “ 9ουσι. οἵ,,, 1884, Ὁ. οἷι., Ῥᾶρ. 65; νοῦϊ Ῥᾷγο Νοῦν, Πρ. ἃ. ηιοί., ἴπι " Τοῦσι. 

οδ-,,, 1876, ραρ. 4400, 4484, 4517; 6 ν. ἀπομο Νίοϑαλ, ἴῃ “ Οοντῖθυθ 4611 βθτᾶ 9, 1902, πὸ 12, ΓΘ γ. 1902. 
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ῬΕΙ, ΜΟΥΊΜΕΝΤΟ ῬΡΕᾺ 11, ὈΙΨΟΒΖΙΟ ΙΝ ΤΡΑΤΤΑ. 9 

486118, τηαδαθ ἐο!Πθγϑησα, 686. 5ΒΙΠΟΡΖα, 1᾿ϑοιύθσζα, 46911 δὐύγι ῬΟΒΒΙΌΠΙ, 6 ρύθραγδ [δ 

Θοποογάϊα, ἄστονοίθ. οῖηθ βαγὰ 5ρ γ8 0116 18. [οΠ]ΠΘΡΆΠΖᾶ τϑοΐργοοδ, 56. 1Π᾿ ΘΟΠΪ.Ρ6 τπ18]- 

γοϊθηΐθ 58, ὁῃ8 πὰ]1ἃ οοποθϑάθπαο 8411 δἰ ἐραΐθηιο, ραὸ 5οἰορ]θυο 1] νίποοο 46] αυ816 18 

ποῖϑ. 46118, βασίϑἐὰ 11 ἕβοοῖαι βϑπθίγο 11 ρθ509 (1). Α] 610 8 ὃ νοϊαΐο ΟΡ ϊο ναγθ οἢ6 856 

ἀαθδίο γὰρ οπϑιηθηΐο ἴοϑϑθ Ῥθοπο, 8ὶ ἀουγθῦθο 800 ]1ΡῸ ἴδ ΒΘΡΘ δ ΖΙΟη ῬΘΙΒΟΠΔ]6 (2); Πιδ, 

ΤΟ  ϊοχίοπο ποι οοπίϊοπο ἰ4θα γϑγαπδ οπᾶθ δὶ ροϑϑὰ ϑίοναιθ ἰἴᾷ οδαβα Ὧ6] ἀϊνουσίο : 

ἀἰαθ, 56. 5ἱ ἀϊοθαεϑθ οἢ8 αὐϑηᾶο ποῃ 5᾽ ΘθΟ]8οδ 14. Βορδγϑζίοπθ 81 ἄθθθδ ἱπύγοάνιο ἢ] 

ἀϊνουχίο, εἰ ῬΟΥΤΘΌΡΘΓΟ δββίθιηθ ἀπθ δοπορύθι ποι ἰοραίϊ ἅδ νϑιτα ταρροῦίο αἱ οδὰ- 

ΒΔΠΡὰ. Τ.811 ΟΡ ἰθσίοπθ δἱ ἀουυθῦρθ θββθγο ἱπάουθὶ ἃ οπίθᾶθυθ ποῖ ἰὰ γοναὶ 46] ἀἱ- 

γΟΥ ΣΟ, βἰθθθη 1 ἈΡΟΙΙΖίοπθ 6118, ΒΘρδΓ  ΖΙΟΠΘ ῬΘΡΒΟΠΒΙθ. 

Νοπ βοπὸ απθϑυϊ β]] δυροιηθηθ! ΟΠ16 81 ΘΘΡΟΠΡΌΠΟ ἃ οἰυβύϊῆοαγθ 18. Ἰθρ 06 πϑὶ ρϑϑβὶ 

ἀον᾽ ὃ βοοοῖίο {1 ἀϊγογζίο: ἀ8] Ἰορίβιαύοσθ ἔγαποθθθ (9), 8611 βου θογἹ Δ ΘΓ Ο8η1 (4), 

δαδιϊ Θ᾽ ἀοοοτάδπο π6] ἀΐτθ οἴ ἢ ἀϊνονζίο ὃ ὑγίβύθ τηΐβυσα, ἔοηῦθ ῬῸΓ ΟἿ] Υἱ ΤΊΘΟΥΤΘ 

4611. πιαρρίογϑ ἰηξο οἰ δὰ ἱπάϊνίάπα]6 (6). Του οδιπθηΐθ βὶ, ῬΘΡο ὃ ΘΟΒὶ ἄἀονγθθθ 6 ΘΘ5616: 

ἴο ὃ μοὶ ποῖ ἑαῤῥοἢ 1,6 ϑὐβίϑὑίομθ ἔγαποοϑὶ οἱ ἄδγϑηπο ἱπ βθρυῖθο ἰδ ἀϊπιοβύγδΖίοπθ αἱ 

ἀαθϑῦϊ ρυθθαρροϑ! πιοῖύο ὑθουῦϊοῖ, 50. πὸπ ἃ] δαῦ!ο ἱπρϑπαϊ: 6. 40] ἴαθῦο, 66 ἢ] ἀ1- 

ΔΟΥΖΙΟ ροὐγὰ Θββθῦθ αἱ τηοὶίδ δ ΗἸζίοπθ ρθι ἴὰ ἀοηπϑ ἢ 8 10 ομϊθᾶθ, τηϑ πο οθτύο Ῥ6ὶ 

ἸΏΔΡΙ ΓΟ 66. ὁοη 16 516 δνυζα δ, δὐπαϊαθαιηθηῦθ ΘΟΙΏ 6856, [8 ΘΟΒΟΙΏΡΘΒ86. ὃ Δοχηδῃ- 

ἄδυ]ο. Οοβιοοῃὸ ααθδίο “ τἰπυθάϊο., ἀδρρυῖπιδ γθπᾶθ πῃ σοπίπρ6 νἱυδΐπια ἀθὶ τη8}1 ὑγαῦῥδ- 

ΤΊΘΗΪΙ 4611 ΔΙ{τὸ ὁπ’ ὃ σἴαποο 6] πιδένπποπίο, 6 ἀδ αἰδίπιο Ρ] ἸπηροπΘ 1] στϑπἀἸββίτηο ἰπῆον- 

δαηΐο ἀϊ ομθάθυϊο: οὐ 56 ποῃ Υἱ ἴοββϑ ἴἃ ργοϑροί ίνδ αἱ 68] πηοᾶο αἱ 50105}1616 1πιποῃθ 

ΘΟΠΪΏρΡΑ]9, ὃ ργορυίο ὀρθά! θ116. 6η6 11 οοῃίαρθ πηϑὶγοϊθηῦθ ροϑβδ ᾿πβίβύθυθ 16] ΘΟΠΊρΡΟΥ- 

ὕΔΡΕΙ ἴῃ τηοᾶο Ὀναΐαῖο, οἀϊοβοῦ 

ΤΡδ 16 ῥυίποῖρα!! ρἰαϑοποασίομί 6110 49] ἀΐνονζίο ἔπγοπο ῥοηύαῦθ 48] τοϊϑύουθ α6] 

Ῥτορθίξο ἀαναηξὶ 81 ϑοπαίο ἔγϑμοθϑο (6), πιπῶ οοπδίϑύθνα π0] Τα ΡΟ π δ 110 81} ᾿βυϊππιδο ἅ6118 

ϑθρδγδζίοῃθ, 6 ἀϑάιγπθ ὁμ6 ααυθϑίδ ὃ οὐ να ΠΠΖίοΠΘ 10Ρ810: ΟΟ110 ΒΌΡΡΟΓΡΘ 686 1] τηϑύν!- 

ἸΠΟΠΪΟ Θοίσίθ, ΘΡῚ]Ϊ ἀΐοθνα, απδηᾶο 611 τηϑπόδπο 1 ὑθυτηϊηὶ ἄ611α. βυδι σϑῦὰ θη θὰ, ααϑηᾶο 

ἈΠ’ δηονο ὃ συβοπέναία π01]᾿ αῃΐπιο ἀοὶ οοπίαρὶ 1᾿ αννουβίοπθ, "οαΐο, αυδπᾶο, βΤδΖ[θ 8118 

ΞΘΡΆΡΆΖΙΟΠΘ, ἱ οοπἰπρὶ ὁἢ6 1 μδηπο οὐδθπαῦα 51 ἀδηπο ἃ] Θοπουθίπδθο, ΓΘ] Ζίοηθ ἱπητηο- 

Τα] ῬΘῚ 8ὸ, 6 ἱπῃπορα βοίπιδ, τίϑροιθο αἱ ἢ6 11} 16 αι8}} δῇϊογπιδζίοηϊ ΒδΡΆπηΟ αἸΒΟΊ580 

Ἰὴ βόραϊζο: αὶ ΘοοουΓο ἀΐ αὐνουεϊγθ, θοπθ 8 ἴοΡ Υἱρυϊι βῖδ' ᾿πο] 00 Β0Ο588, Δ] ἰαὐΐο 

6119 ὙΘΗΡΌΠΟ δϑροβίθ ἃ ἀϊπηοϑύγαρθ ἰὰ ὑϑίαζίοπ 6] ἀϊνογζίο οοπ 1᾿ ϑηὐ μὰ 461 πιδύν- 

Ἰποηΐο; οἱ θ6π6, Βαρροπθπᾶο οἷθ 1᾿ ἀγβομηὀπίο ὁοῃύθηθδ, π]Ο]08 γουι δὰ, οοϑῶ γ]θ βἷα- 

διϊβοαίοῦ Εογθο ὁπ {| ἀϊνουσίο ποι πᾶ πα] αἱ οοηῦγ 0 8118 ῬΆΘἼομ 49] τηδὑνἸ πιο ηϊο ὃ 

Φαθοίο εἰ ἄονϑγα ἀϊπιοβίγαυθ: ἱπνθοθ δὶ στίθβοθ ἃ ἅ1 686 [8 ΒΘρΆΓΆΖΙΟμΘ ὃ ΠιΒΡΡΊΟΥ 

Τη8]6. 46] ἀϊνονσῖο, 6 Ἰοριοαπηθηΐθ δὶ ἀουυθῦθ6 ἱπίθυ 1" Π0 686 86 ἴθ ἀπθ ἰβδυϊδασίομ! οἰΐθη- 

ἄσῃο 18, ΤΑΡΊΟη ἀ᾽Θββθῦθ 46] οοπίπρίο, Θηὐγθιη 6 51 ἀου ΓΘ ΌΘΓῸ ΤΘΒΡΙΠΡΘΥΘ 48] 1θρ]5]8- 

ἴογθ, 51 ἀϊνὰ 16 8 1ηὐϑπᾶθ ἃ ῥΓΟνδΘ 66 1] ἀγΟΥ Ζίο ὃ ΤῊΪΠΟΥ Τη8}6 ἀ6118, ΒΘΡΔΙΆΖΙΟΙΘ; 

ὑμν π ΟΕ 

(1) Ὑ. θλπβα, ΤΈμριλ, Ομάββον, Ροπταῖαβ, ΟΡ. οἷ, 
(2) Τιάβιοπα, Παρ». οἷν. 
(8) Τιλπτοπε, Ἑαρρ. οἷϊ. 
(6) Ν. ὅπ ἀνέϊοοϊο ἄθ11α Νογέι Ανιογίοαν: Βουΐοιο, υἱαβϑιααπὺο μ6118, “ Μίπουνα,,, 1891, Εὶ 3. 
(5) ΤιΑβιοηι, αρρ. οἰ. 
(6) Τιλβιοην, Ἔαρρ. οἷ. 
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10 ΘΙΑΜΡΙΕΤΕΟ ΟΗΙΒΟΝΙῚ 

πιϑ ἴα, [αΠ]δοία 46] ϑαρροδίο Βατγὰ ἀἰβοιβθδ, μὰ ὑδιαϊ, 6 τηθρ!ο ργοναύδ 60] ΒΌΒΒΙα1Ο 

6118. Ἰϑρίβασίοπθ 6 θα ϑὐαύβυϊοα ὀοτηραγαῦϑ. 5 

Νὸ 81 ἄθνο ἰδοοῦο ἴὰ ρ᾽αδυϊβοδχίοπο ὑγαῦνα, 48] ἄονθιθ 089 ἴο ϑύαίο υγϑῦθθ ἀἼη- 

ἐογνθηῖσθ ἃ ἕανοι αἱ ρϑύβοπθ Ὁῃ6 βοροπο, 8 018 οὐὐθπαΐο 11 ἀϊνονσίο ρούγθο θ:Ὸ 

[1 ποῦζθ ρἷλι ἔθ! 1οἱ 461}10 ργϑοθάθηθι, ὁοη νϑηΐαρρίο ἰοτῸ 6 ἀθ0|18 τον! δὰ, ρα Ό]1οἃ. 

Οὐ ὑταϊδβοίαπᾶο απθϑῖο ϑθοοπᾶο γἱῆθϑβο ἀϊ οὰἱϊ 51 ἀἰτὰ ἴῃ βθρεῖθο, 46] ρυῖτηο ὃ 801} 

οο58, ΒΟοῦροιθ 1| ἄθθοϊθ ἰοπάδηιθηΐο: 10 5 δῦο ἀονγθθρθ βᾶποῖρο Τ᾿ Ἰϑδϊθασίοηθ α6] 

ταδέγποπίο δα ϑϑᾶπηθ 6 ἴατϑὶ δϑϑίοασαῦονθ 46116,. ἔθ! οἱδὰ σοπίυρα!6: θη 16 1ᾷ09 688 

οαρὶ ὑτοόνᾶπο δοοορ]θησθι τοῖο ἕανογθνοῖθ, Ρυὸ ἄδιϑὶ ὁπ ποὴ ἀἰδρίϑοοια ἀϊ πιοὶῦο 

ααθεύα παονα ἕαπσίομθ ἀ6110 5 αϊο: 6 πὸπ δ Ῥοῦγθθ 0 δι ρἷὰ σῶν οο]ρὸ 8] ρτγίη- 

οἷρίο 46118. τϑϑροηβδθιὰ, ἱπαϊνίάπα!6. Ομ6 ἀθνθ ἱπιρουῦαγθ 8110 ϑὕδϊο 56 ἱποοπϑιαογϑύϑ- 

πιϑηΐο ἀπὸ νϑᾶα ἃ ποῖζθ, 9 ροὶ 51 Ἰαπιθηθὶ ἀϊ ααδηΐο πὰ ἑαὐθο βθησὸ, πιδύπτα νυ βθβϑίοπο 

Οἱ ἄγονα ἅδ ρϑπϑᾶν ρυΐπιδ; ρϑροΐο μοὶ, 56 ἢ] τηδύγιπποηΐο ὃ βίδίο Θομη πϑῖο ἴπ γιϑύδ 

4ϊ ναηὐαρρὶ ρϑοιπίδυϊ, ο Ἰπουϑ}}, Ῥϑρομὸ οἱ π6 [8 Ἰη819, ἄθνο ἱπτηρυύδγο ἃ βὸ ἰἃ 5ρ6- 

ὀυϊασίοπο [ἈΠ ὰ (1). 51 νουυθΌ 06 οἷο 11 ταδύν πποπῖο βἰα ἀσδ]θοβα, ΟΟΤηΘ Ιὰὼ νϑπάϊύδ, 8 

Ῥτονῶ; 81 νουγθῦρ6. δι απδηθ 8 ἤθγτηϑηοὸ ὁῃ6 ορρὶ 11] πιδύντηοπίο ὃ ρἱοοαῦα ἰαῤύθ, 5Ό}18 

ταοία ἀ6118 ἕουίαπδα, ὁΠ6 ἴο ϑίαϊο ἀϊα ἃ ομΐ ρἵοοα 11 αἰνιυθο αἱ ἕϑν οίγαγρο σαοβύα 

ταοία ἤπο ἃ 86 1᾿Ἰπᾶϊοθ ἱ ἔϑγπη 80] παπηθῦο νἱ ποι οὐ 6, 6 1] ΠΌΠΙΘΙῸ βδγὰ [816 ἃ νο- 

Ἰοηδὰ 46] ρ᾽ποοαύονο, ὁΠ6 ἴβοθπδο ο᾽παϊχίο ἀΐ Θββθῦπθ Θ80100 ΒΘΙΊΡΓΘ φογράθηΐϊθ, ραὸ, 50 

ψγυοῖο, τἴδαν ἀ8 οᾶρο, ρογοϊιὸ πἰθηΐθ β]1610 νἱθύδ: ὁ0π αι816 νϑηθαρρίο ἀθ}18 τοογα!ὐὰ 

ὃ ἔοι] ᾿πηππδρίπατθ. Νοη ὃ 56 πΖᾶ ἰηύθρθθ56 1᾿ Δ γοΥ ΪΓ αἱ 18 οοθγθηζδ, αἱ αὐϑη ταῦο- 

σοπὸ 484] οοποοίίο αἱ πιϑὑνπποπο-οοπύγαύθο:: ποὶ σοηύναυθϊ, οΕἱ βύρα!α ποι μὰ 1] αἰ τῷ 

ἀϊ τϑνοοᾶγο ἴὰ ἀϊομίατασίοπθ οὐ ἰὰ βοιβὰ 4611 ἀν ϑι' ὁοπβθηδῦο ἱποοπβὶ ἀθτὐθιηηθμηῦθ: 6 

ὁοβᾶ ῬούμΘὈΡὸ αἰπιοβύσϑι' τηθρ]10. 1 ΟΥΤΌΓΡΘ αἱ [8] ἰθοτίδ, 10 ἀ9] ὁοπύγαϊ[ο Ῥίϑ!α ρρθηδ 

ἀά6}1α, Ῥατίθ ϑαϊβοϊθπίθ ἃ ἔδι ἀ61] πιδύυπποπῖο 1] πιθηῸ ἀἰβοὶρ!παῦο τῶ ἱ Ὠθροζὶ 

δἰυνια101 Ὁ 

Θ᾽ ὃ οὐϑάαῦο 6ῃ6 [ὰ ὁΘοπδί ἀογαζίοπο οὐ οβροδύδ ρούθϑβθ δὐίάπρϑνο τηοὶῦα υἱνῦϊ 48] 

[ἀδῦο, 6π6. ἀδὶ ἀἰββθηϑὶ οοηΐιρα! ὃ ἴα ἄσππϑ ο᾽6 ἔτϑθ 16 βοἴθγθηζθ ταδρρίονι: πὸ 1] 

᾿βαϊίο ὃ ἀἰδοα 116, 6 1ὰ δἰαύβύϊοα ἰο ἀϊπιοβίτα ἀπιρίαπηθηίθ (2). Νοὶ ρϑϑδὶ ἄονθ ἴδ 

Ἰορθθ ἃιπιπθῦθο 11 αἰ γογζίο βοϊῥαπῦο, ορραγθ 1] ἀϊνουίο ὁ 18 ΒΘΡΘΓΒΖίΟΠΘ ῬΘΥΒΟΠ8Ι6, 605 

ὁ 860η28 Πἰπϊτο 4Ϊ ὕθπιρο, 11 τιϑρρῖου πύτηθρο 49110 ἀοιηθπᾶθ αἱ ἀΐνονχίο βρϑύνα, 8116 

ἄοππθϑ: δ δοοθσίοπο 461 Ββὶρίο (3); πὸ 18 οοϑθ νᾶππο ἀϊνθγβδηιθηΐθ ἴῃ 108|18, (ἄονο ἴδ 

Ἰοῦθθ ὁοπβθηῦθ 1| 5010 τἰπιθάϊο 461]8, βθρδιρεσίοπθ), βθοόπαο ὃ ργοναύο 418116 βὑδυϊβυϊοηθ 

διυδίσίαγίθ Ρἱὰ τϑοθηΐ!: 

ῬΟΜΑΝΘΙΣ 
Ῥγθϑθηΐαῦθ ἀ8] τηαγιΐο Ῥυθβθηύαθο ἀδ]}ὰ πιο ρα 

8ῆπὸ 1898; 383 997 (4). 

(() Π Ῥείπιο ὕοπβοὶθ (Ποσπὰ, ορ. οἷδ., ρᾷρ'. 471) βοβύθπονα ομ8 81 ἄουθββθ φοπϑδηθίσο ἀπ υἱππθαϊο. 

ἃ Ομΐ ἴπ ἀη πιοπιδηΐο ἃ Παβίομθ οομίγαβεθ 11 τηαὐτίπαοτο. Τ᾽ τροταθπΐο ποῖ ὃ ὈΌΟΠΟ, 8 νἱ 81 βθπύθ ἴὸ 

ϑρίτιθο ἀοθὶ β]οβοῆ 46] βθοοῖο ΧΥΠΙ (ν. Ταῖνβ, 168. ονῖσ. ὅδ ἴα Ῥγαηδο οοπέθηιρ., 1608 γὙϑῃ. πιοῦν Ή68 

(Ραυ. 1890), 1, ρᾶρ. 11; 8 ν᾿ ρᾶτθ αὐᾶπίο αὐθϑῦο Ααὖ, βουίνθ Ὧ61] Ῥϑηβίθτο αΐ Ναροϊθουιο Ἰπύοττιο αἱ 

ἄϊνουσῖο Ρ6 1 ἱποουαραυ 1 Πὰ αἱ οατγαύθοτο : Ῥασ. 87). 

(2) Βονιο, 1. οἰδ., Πορογὲ οἷδ,, 1. οἵν,; ΒΕΈΒΤΙΙΙΙΟΝ, Τμιαο ἄδνιογν'. ἄτι ἀίνονοο, Ῥαν. 1588; Τιενάθϑεῦπ, τα 

φορμῖ. ὁ: ΕΎαΊΟΟ, Ῥαεῖα, 1591} 61. 

(8) Βπαστιιον, οΡ. οἷδ., οἂρ. ΧΙΥ͂. 

(4) ϑταῤίδείσα σίναίίαγία οἰοϊῖο, 1898, Βοιηα, 1901, ὑῶν. 18. 



ῬΕΙ, ΜΟΥΙΜΕΝΤΟ ῬΕῊῈ 1, ΘΙΥΟΈΖΙΟ ΙΝ ΤΡΑΤΙΑ. Ἐν 

Νὰ ἅδ αυθοίϊ ἀδϊ οἷο δἱ ἄθνο ἱπῆουϊ τ ὁΠ6 ἱ ἀἰββθηβὶ τηϑύγ ΠΟ Ὁ Ν᾽ ῬΓΟΥΘΗΡΌΠΟ 

τοὶ μἱλ ἀδὶ οὐβϑὶ 48116 ἀυτγθεζα ἀθὶ πιοάϊ 461 τηᾶγῖδο, ο 4811 σα οοπαούϊα βοογγθύνθ: 6 

ΡΘγομὸ [8] ἰαξίο δἰ τίρϑίθ ἱπ πιοᾶο οοβύδηψθ ἱπ ὑαυ 1 ῬαΘ5] (1), 81 γϑᾶθ ὁἢ6 1ἃ Τϑρίομ 

88, ὃ π6 118. ἀϊνϑυθι ὰ 0110 βρϑοῖδὶ οδγαῤίθυθ ἀϑὶ ἅμ βθβ8ὶ. Οὐβίσοιιδ Ῥ61 ἔϑ τῆόνθῦθ 

ἀαθδίο δυροιηθηΐο ἃ ἀἰϊΐθβθα 46] ἀϊνουζίο, ὈΙβορῃθυθ 09 ἀϊπποβύγασθ 6 1 ἀΙΒβθη81 τηϑ- 

Ὁρϊππο πα} ἀοτίναμο ὁ Β0Π0Ὸ ἰπ ΤπΔΡΡΊΟΙ ΠΌΠΊΘΙΟ πϑὶ ρϑθδὶ ἄον9 1] αἰ σου Ζῖο ποπ ὃ ΒΟΟΟΙθΟ: 

81 ἔαὐθ! ποὴ 1ο ργόνϑπο, πὸ 10 ροββοπο, ρϑγομὸ ἰὰ τϑρίοι αἱ 081} ἀἰββθιβὶ ἄθνϑ το ΓΒὶ 

8} ϑαπιοασίοπθ, αἱ οοδύιιπιϊ, 6 πὸη 8ἱ οδγαύζολθ ἀ᾿1πα 8801 0116 ἀαῦο ἃ] νίμθ010 πιδύτ- 

ΤΠ 18]6 (2). 

Ργονᾷπο δησὶ ἃ οομέγανίο: 686 ἄονθ πὸρ ὃ 80 1] αἰνουῖο, ααθϑϊ ἀἰββθηβὶ 

Ῥογάοπο ἀϊ ρτανιὰ, 6 18 Ῥ866 δὶ τιβύβ ὈΠ18οθ ἔγα 1 οοηαρΊ, τηθηῦτθ Τ6] Ῥϑθβϑὶ ὁῃ6 πϑηη0 

ΤἸβεϊθαϊο 46] ἀϊνοισίο 1ὰ ροββί ἃ αἱ ΤΟΙ ροτ 11 ν]Πθ0 10 οοπΐαρα]6. ἐορ}16 ορηϊ ροβ- 

Β᾽ ὈΠΙ ὰ ἃ Ἰπἀαρίο. ΕΝ, φοπῦγο ἃ Οἱ βὐϊπια, βῖδ 11 ἀϊνγονγζῖο τἰπηθαϊο οἰβοδοίββίμπο 8110 

ἄρῃπο τηϑὶ ὀρρυθββθ ἀαὶ πιδτὶθϊ, αννίθηθ 6 8] ἀθβίἀθυῖο αἱ ρου ὰ βία ἀδ απιθϑυϊ 

Ῥἰὰ ἐουξϑιιοηΐθ βϑηθίθο: βἷὰ, ἄονϑ ἱ ἀπ τἰπιθᾶϊ β0πῸ διππιθβδὶ, 50. 1] τηϑυϊθο π6 ἀοιηδηάβ, 

πο, φαθϑίο ὃ «υδδὶ βϑιηργὸ ἢ] ἀϊνονσίο. Ἐαὐύο μ᾽ ὃ ργοναῦο ἀ48118 βύβυϊἰβύϊοιιο βααι- 

φἰδτῖθ ἔρϑηοθϑὶ : 48116 408}} 5ἱ τον ὁμ6 δὰ 100 ἀοιηδπάθ, 418}]6 αἱ ΒΘΡΘΓΘΖΙΟΗΘ ὈΓΘ- 

βθηΐαΐθ 48] τηϑυϊζο βοὸη 12, 6 40 406}16 4] ἀϊνογχῖο, δἰ γι πηθηῦ! ἀδ οἷὸ 6116 5᾽ ΟΒΒΟυνἃ 

Ῥθὺ 16 τπορὶϊ; 6 16 οἰἔγθ ἀϊπποθίγαπο ἀυϑηῦο ὈΘΠ 5᾽ ΔΡΡΟΏΘΒΒΘΡῸ απθὶ ἀούίουϊ, 616 Β011- 

γΘηο 46] ἀϊνγονχίο ἃ] ὕθπιρο 4611 αἰῤίπιε, τἰἕουπια ἰηὐγοαούθα, Π6118 Ιθρρθ ἔγβῃοθβθ, 19 

ἔθηθναηο αὐΐο βοϊψαηῦο ἃ ῬΡΟΙΉΙΟΥΟΥΘ 6 πηϑηῦθηθΘ ποὶ τηϑυ]0] 10 Βρίγῖῦο αἱ Ἰίσθηζᾶ. 

Σ ΝῚ αἰνὰ, οἴθ ἄορο ῥαῤίο, 1ὰ ἄοππϑ ὁ[|6, βύβιποδ, 46116 δομξϊπαθ βοογθηζθ, ἀοτηϑηᾶθ 

Η ἀϊνονχίο, μὰ οοπ ἐδ] πιθζζο 1] πιοᾶο ἀϊ βοίοβ θυθ 1] ὁομαρο, 6 ᾿θηῦαρθ 600 ἸΏΒΡῬΊΟΣ 

ἴουύαπα, ἀῃ παονο Ἰοραπηθῦ ΒῚ, βπομιὸ 51 στἰπηδηθ Π6] ΟΒΠΙΡῸ ἅ6118. ροϑϑ Πὰν ὑθοτγίοδ: 

Π6] ἔαλίο, 6 10 δἱ νϑαἀτὰ ἴῃ βόρυϊδο, 16. ὁ056. σϑῆπο αἰζεϊπιθηὶ. Γαῤαπῦο, 16 ΘΟπΒ᾽ ἀΘΓΒΖΙΟΙΙ 

Θδροβίθ οοηδθηΐοπο ἀϊ αἰϑυτπαγθ, οἤθ 1] ἀϊνοῦχίο τη8] ΘΟη οΡΙ800. 8118 νἱρ θὰ 49] πιδὺτ]- 

ἸπΟηΐο; 0ῃ6. πὸπ δὶ ρόϑβοῦο αὐ θαῖγθ ἃ] οοποθύϊο 461} 1πα 1550 1 0 0110ἃ ΘΟΠΒΘΡΌΘΗΖΘ 

Ἐοὶ ἀθυϊνδηθὶ ἀδ βοδαϊτηθηΐο ἀϊ οοδύθπηϊ, ο ἀἰϑύθο αἱ θἀποδίομθ ; 666 ἃ 1θ5:86 ΒΟΘΟρ]ΘΠ40 

. Ἷ] ἀϊνονχίο Ῥαὸ τοπάθγο ϑουδὶ ἱ ἀἰββίαϊ οοπίαρ ! , Θ ἸαΠΡῚ 48] ἔϑνουῖνθ 18. Θοπαϊ! Ζίοη 46118 

ἄοηπα, Ῥὰ 1’ Θβροπθ αἱ οαὐθινὶ ὑγαϊθαπαθηῦ 461] τηῦὶῦο 6Π6 β'ϑι βύϑῃθο 461] νίποοϊο 

ΘΟΠΪΆΡΆ]9. 

8 ὃ. 

ἴμ9 οοπβί ἀϑγαχίοπὶ ἀθβοῦιὐθ ἃ ἴανον 6] ἀϊνουζίο, δὶ ἴϑππο ΡῈ νϑ|θγο ἃ ἔπ ἀϊ τηο- 

ΊΤΑΣΟ Ο0η. 408] ναηϊαρρίο 1᾿1ϑυϊναϊο οδαῦθιὶ 1᾿Ἰηύθυθθβθ 4611. βοοϊϑύδ, Ρ6] τηϑυγ το Π]0, 

9. ῬἸηΐθρθββθ 46 118 ῬΙΟ]6. Ῥογομὸ, β᾽ Οββϑυνὶ, δανθϊ 511 Δγροστηθηῦ τθοϑῦϊ 8, ααϑηὐ! βοβύθῃ- 

ἕοῃο 18. σἰξουτηδ, 6 5890 πὸ πὰ ρύονα οϑιΐδα ποὶ ἰᾶγουῦὶ ργοραραθοσὶ ἃ6118 ἰθρρθ ἔγϑῃ- 

ἄχος ὐοος 

Ἶ ἘΠ  Ο ῬΆΘ686 ἄογθ βὶ πὶ 1] τ ΠΟΥ ΠαΤηΘΙῸ Οἱ βϑραχϑιοηῖ: 
ἜΒαΤΤαΟΝ, ΟΡ. οἷὐ., ΧΧΊΤ. 

(2) Ῥοκταταβ, ορ. οἷν. 

᾿ 



12 ΘἸΑΜΡΙΕΤΕΟ ΟἩΙΒΟΝΙ 

᾿ 6686 (1), 5] τἰάποοπο ροὶ δι ἀπὸ 8010: 11 τϑῆτοηίο 611, βϑρδιϑιζίοῃθ 81] ἀϊνουσῖο, 9 ἴὰ 

Ϊ Πηφίοηο ἃ611 Θοἰϑύθηζε 46] τηϑύνπποπίο 661.6 σα θΌθ6. οοπύθπαα, 6] Ῥνῖπιο αἱ απθϑίϊ ἀπ 

Ῥτονυϑαϊπηθηθ: ΔΙροπηθηῦο υϑοομΐο ἀϊ τλοἱθο (2), π61 απ819, 50 ἔοϑθθ᾽ γϑῦο, 5 ΔΥΤΘΌΡΘ 

ἃ Θοποθύνο δββδὶ ρἷϊι ϑβϑύθβο ἀϊ αὐδπίο ἱ πη βοβύθηϊ ον! ἀ61 ἀϊγουχίο ποῃ νἱὶ 80οῦ- 

δϑπο. ἘΠ ὃ, 6π6 16 βηφίοηο ἀονυθοῦθ ϑϑίβύθγθ αὐδπάο, Ρ61 ἀυϑίαπαιθ οδιβᾶ Θ τη00, 

γϑηρθὶ Π6Π0Ὸ ἴ] ἰοπἀαηηθηΐο 46] τηϑὐγτποηΐο, 1᾿δοοονᾶο ἄἀθὶ οοπίπρὶ: αὐϊπηαϊ, 16 ο᾽αδυῆ- 

Ϊ οθδῖοι ἄ6118, Ιθρρθ οἶιθ, βορρυίμηθηᾶο 11 οοηϊαρίο 6 18 ἔδπηΐρ]18, ἅθ58θ ἰβοο! θὰ, αἱ ἀπῖΓϑὶ 

ΘΟΙῚΘ 6 ἥπ αὐυδπᾶο 16 ῬΘΙΒΟΩΘ νορ]δη0 : 6 οοϑὶ 1ῶ ἤπθ 4611 ἔθη] 5118, τηοπορϑηηδ, 5θ5.10- ἢ 

ΤΘΌΡΘ 11 αἰύουπιο 81 ρουίθοϊο Ἰοπύδηϊβϑίμηο 6 Ῥϑαμοβο ἀθρ]᾽η1χὶ αἱ νἱῦδ Βοοΐδ]θ. 

Τὰ νοὶ δὰ αἱ ὑδ] βηιοίοηο βατὰν ἀἰβοῦββθ ἴῃ βϑρυίθο, αὐϑηο 51 βυπαϊονὰ βρθοϊϑὶπαθηῦθ 

1! σοπύγομίο 6118, βορδιδιζίοηθ 81 ἀϊνονυσίο (8): οὐ οἱονογὰ αἱ δυνϑυθχθ οἢθ ἰὰ πιὸ- 

τα! δὰ 461 ἀϊνονσῖίο ποπ ὃ μὰ οββῶ ἄδ ρὲ ἀϊ ἀπ βησίοπθ. ον ὃ 1ὰ ηιογαϊὰ 16118 

1θρθθ ὁἢθ [ορ]ϊθ ο ἀϊπηϊπαΐβοθ ἰὰ ροββι Πὰν 46] σοπιρομίτηθηῦο ἀοὶ ἀἰββι 41 οοηΐΡ8}19 

οἷιθ ἔα ἀϊ ρἷδ, 1 ἱποοναρρίαῦ Ομ] ὃ 16 ποτα ὑὸν, 4611 1ϑυϊδαῦο, 59 1ὼ δυο ιϑύϊοα ἀϊτπηοθίσδ (4) 

οἷο 1 ἀϊνογσίανὶ, βρϑοϊδιτηθηῦθ 56. βἱονϑηῖ, ᾿Ἰαβοῖϑη0 ρᾶβϑδγθ διϑδῶϊ ὕθῃιρο ρυΐπηϑι αἱ πΏΪΡΒὶ 

ἴπ 8116 ΠΟΖΖθ; 5886 ΡᾺ 16 οοηΐγρΡροΟπο ἢ 

᾿ Νὸ 11 ἀϊνογσίο ὃ ροβῦο βούδο τηΐρ!ϊου ἴὰο9 αὐδηᾶο 10 5] θοπβι ἀϑρὶ τἰβροῦθο δὶ Πρ] 

ποῦ ἀ8] τηδὺνπποπίο ἀϊβοίοιθο, ο ἀδὶ ἢ 511 οι 11 ἀϊνουχίανο θΌ}09 ἅδι γί αχίοπὶ 1Πθοῖῦθ οοη- 

ἐγαύθθ ἄορο: 51 αἴἴογπιδι ο1θ 4110}}} Ὡ0η ἀνυᾶηπο 1] ὑγιϑῦθ ϑβθηιρίο 49] ρϑηϊδοτθ απῖΐο 

ἴῃ ΤΟΙ Ζίομθ ἱπη ΠΟ 816, Θ ααθδῦϊ πὸ ΟΟΙΡΙ ἀ8118. αὐδ]ὰ αἱ 8 α] θυ δὶ ῬΌββοηῸ 

Ἰορὶ θα. 001] βαβθθριθηῦθ τη ΠΟ ΠΪΟ, ὁ ΤΙΘΟΠΟΒΟΘΙΡΘ, ΟΥ 56 1 ἀπο δύ! ΘΟΠΟΟΙΙΌΠΟ, 

Ϊ 1. Ῥυΐμηα, οοηβ ἀθυδχίομθ ροΓθ γϑίοῦθ, ρϑγοπὸ 1᾿ ϑϑίβύθηζα αἱ ργοὶθ 1Π]Πϑριθυτηδ, δοσθυῦδ 

Ὶ 4116118, Ῥϑἰϑιζίομθ οἾθ, ΘοΙη6 βοδηάϑίοβδ ρϑὶ ἢρῚ] 461 ρυΐπιο οοηϊαρίο, 81 ψΟΡΡΘΌΡ6. 80}- 

Ὶ ῬυΪπηθιθ, βθ ΠΑ Θ. 601] ἀϊνοῦσίο; 6 ῬΡ61" αἰδβοιιύθυθ βϑυϊϑιηθηὺθ ἴα βθοοπάθ, θίβορῃθΡΘ 00 

ῬΡοὶ τίσοροδιθ ααδηθὶ πηϑύγίπηοηὶ οοπύγανθϊ δι οοπίπρὶ ἀϊ νον σίαῦ! οοπύθηρϑπο ἴδ Ἰϑρτ θυ - 

Ϊ τη χίοπο οὶ Πρ] ποῦ ἄορο 10 βοϊορ]τηθηῦο 46] ρυΐπηο τπηϑύρπποπῖο: 18. βϑαἐβύϊοδ (5) 

Ι τἰβροπάθ πορδύναιηθηῦθ; ἴῃ Θριια! πιοᾶο τἰβροπᾶθ ρ6] τἱοοποβοίμηθηΐο. ΕΠ Θομ θ᾽ πθπα 0 

ααθϑύο τἰβαϊαῦο οοη 1᾿ αἰύσο ἀθάουῦθο 4116 οἰἶγθ 4611, τἱρυϊβίομθ ἀθὶ ἀϊ νου σία ἃ βύϊη- 

᾿ Β6ΓΘ ΠΌΟΥΘ ΠΟΖΖΘ, 51] Β0ΟΡΓΘ ϑρθνο μηθηῦθ ἰὼ Ἀ]]δοῖα, 61 9816010 ἀϊ ροββι ὈΠ1ὰ, οοη- 

᾿ ἀούθο 5118 οαρδοϊθὰ, 461 ἀϊνογζίαῦθο ἃ ὁομῦγδυγΘ πᾶονο ΘΟΠΠΙΙΟ. 

; 6] τοϑῦο, 48] γϑίουσθ πϑηποὸ 511 ιροιηθηῦ ϑἀδοῦθ! Ρ61 βοβύθῃπθινθ 18. ὀϑιιβδὶ 49] 

ἀϊνγουχίοῦ ΕἸπομὸ π01 ἀϊδουύθιϊο ἴῃ τϑ]θχίοηθ 8118. βοοϊουδ δα δἱ ἢρ]], 51 6ῖθη6 1] πιϑύοαο 

Ι] αἱ σοΙη ΡΒ ΆΓ]Ο 8118. ΒΘΡΘΙ Δ ΖίΟΠΘ. ῬΘΥΒΟΠ816, 5] Ῥαὸ ΔΟΟΟΡΊΘΡΙΟ Ὁ ΤΘΒΡΙΏΡΘΙΪΟ, Ὁ ΡΙΌΡΟΥΓΘ 

αἱ ὑορ]θγθ ἃπόμθ ἴα. ΒΘρϑιϑΖίοηθ : τη8, 18, ΤΊ ΘΓ Οδ, ΠῸΠ ἀν᾽ θββῸ᾽ ἔαὐύα, 60 αιιθ501 οΟΥἹὑθυ, 

Ῥϑιομὸ 1 τἰβα!θαθὶ ποη ΘΟΠ θυ Ίβθοπο 8118 τἰβοϊ σίου. 46] αθϑῖύο, 56. οἷοὸ 1] ἀϊνοῦζίο 5ἷ8 

οοπύραρῖο 811 οηὐ θὰ ρἰατγιαϊοο-8οοία]6. 4911 ἔϑιηΐρ118. 586. ποῖ νἱ [0586 18 βθρβυζίοηθ 

ΤΒΠΟΠΘΓΘΌΡΟ 1] ὑθυπηΐπθ 6] οοπίγοηθο, 6 ὑαύδο 11 τρί! οπδηηθηῦο ΕἸΠΊΔΡΡΘΌθΘ. ΒΘηΖδ, 

Ῥᾶβθ: ποὴ ἅ8] ὀοπίροηξαι]ο 8118 βορϑιδίομθ, 84 ᾧπ ἰδύϊδαθο οἷ᾽ βῬᾳο ὁ ΠΟῚ ΘΒΒΘΙΥΙ, 

᾽ (1) Υ. Ἰὰ ϑὐουΐω ἴῃ Αηρη. ὅδ ἴα Ἰόψ. [γ. (ρα 00]. ἀδ 11 “ ὅοο. 46 1όρ. οι. 9) ἴπ ἢ. 811 Ἰοσρο 46] 

Ϊ 27 Ἰυρὶτο 1884. ἢ 

ΕἸ} (2) . ἴῃ Ῥοπταιιβ, ορ. οἷὐ. 

{ (8) Υ. 8 4. 

Ι ) . (4) Οοπ8. 6 οἷν, Βεβτιιον, ΟΡ. οἷ, 6 ἴῃ Νοίο ρ. Τ᾿ ὀξιια βδέαί. ἄτι ἀΐνογοο, ὃ ΤΥ. Ὑ. ἴῃ βϑραῖθο 1] 8 4. 

(6) Υ. ἱ ἀδθὶ ἴπ Τμαγάβδεῦα, ΟΡ. οἶδ. 



ῬΕῚ, ΜΟΥΙΜΕΝΤΟ ΡΕᾺ 11, ΡΙΥΟΒΖΙΟ ΙΝ ΙΤΑΤ]Ὰ 18 

ΒΙθΌΘΠ6. 811 τϑρίοι 46118,. ἔβιηΐρα, 51 ἄθνθ ἀθάυγνθ 18 υἰβοϊαζίομθ οθροαύδ. 1 βοβύθ- 

πἰδουὶ 461 ἀϊνουσίο (1) ποθ ροῃροπο ἴα απθϑύϊομθ ϑὶ βοὶ ὑθυτηϊηὶ ὙΘΙ1, ῬΘΙ ΘΥΘΡΠΘ 

τποᾶο ἀϊ οομποπίυαθγθ ἃ ἔανον 46119 ἰοτο ῥτοροβίθ; 6 οϑάοπμο ἴῃ ἀ10 ΘΙΤΌΓΙ : ἰϑβοῖϑηο 

ἱπάθοϊβδ, [ὰ φαθδίϊομθ, 6 οἱϊ ἃποογδ, 601 πηϑύοᾶο ὑθπιῦο, τηοϑῦνϑμο οἢ16 18, ΤΙΒΟ] ΖΙΟηΘ 

ἀθν᾽ θβ8616 οοῃύγαυῖδ, 8118, ρτοροβίδ; ρῸῦ β᾽αηῦδ, τηθπῦγθ ῬΡΟΠΡΌΏΟ ἴπ τηοϑύτα ἱ αἰ ἴθ ι 

4911. βοραγϑζίομθ, ἀἰομίαγαμπο αἱ ἰαβοίαυϊα βιββίβῦθγθ ϑββίθιῃηθ 8] ἀϊγουζίο. Εἰ 8]]οτὰ ὃ 

Ἱ οαθο αἱ εἶξαν ἴὰ ἀοπιαπᾶδ οἰὰ ἰαύύα ἀϊδησὶ: 80. ἄδννθιο ὃ ἴπ βἷοθο δ τηογδ] δὰ, ρα}- 

ὈΠ1θα, Ῥουοῃὃ ποι οοπομίπαονθ δ αἰ γ υὔαγδ, 811 ΔΡοΙ σίομ 4611. βθρδιδίοῃθ, ο 811᾿ δὑψυδ- 

χίομο 6] 8010 ἀϊνουζίοῦϑ ο δὶ μὰ ἄδυυθρο ἴ| οοηνίποϊτηθηῦο ἃ6811᾿ ̓ πηππ τ δὰ, ΟΠ ὃ Π 9118, 

Βθρδιιδίοῃμθ, θᾶ θβθ8ὸ ὃ ἐγαύίο ποῃ αἱ τρὶοηδιηθηθί οοπάου δὶ Ῥ61 ΘβθυοῖΖίο βρθου]αίίνο, 

τηϑ, 51 ἐαυϊ, ρϑγομῃὸ αυδπᾶο δὶ γαο] πηαΐδι ππᾶ 1θ088 5ἱ ϑᾶδ δἱ ἀϊξϑυθὶ υἱνϑδῦ! ἀΔ 511 

Βοομποὶ φγοδούθϊ, 6 ΔΠονὰ ρογομὸ πὸὰ ἰοναρο δαάίτ ὑδαγα 1 ρυδδίοῦ ὁ 1᾽ ἱπητηου ] ὰ 

ὃ δοοῦθα οἶδ 88 ἀϊ ἀοῤυγ μϑιίϑηηο, 6. 8|Π1}οτὰ ρουομὸ τηυΐδνθ 18 Ἰθρρϑῦ 

Νὸ φοὶ 1] οοηξροηθο, οοπη᾿ ὃ ἑαδύο, τθρ:86: [8 Βθρϑιϑζίοῃθ, 616 τηδὶ νἱθῃ ὀοπδίἀθταύδ 

ὁ0η ἔθγοῦθ Π6]]᾿ οΓ αἰπαπηθηΐο 1θρ δ᾽ αὐϊνο, τηοβὑνθρὰ δὶ ΒΡ ομθ 11 αἰ υΐο, ὁ 1 δβυϊπηϑζίοηθ 

οἶν!]θ εἰ πα ρρονθυΆΠῸ 8] οοπίαρο οἄ αἱ οοπίπρὶ ὁο1ρ6, αἰ ουθ! ταν; 6. ὯΘ ΔΥΡΔΏΏΟ θοοὶ- 

ἐδιηθπίο ἃ πιθρ]10 αἰτίρθνθ 1ὰ ργορυῖα οοπάοίῥα. ΝΘ] ἀϊνουχίο [16 θοηβθηΐθ ἰδ, Ῥοββι δ᾿ΠΠὰ 

46] ἤπονο οοπηαθίο, σθάσβππο ἴηνϑοθ 1 Ὀθηθνοῖο ἱπᾶπ]θο ἀ6 118 1θρο6 ΔΡ11 βοογγϑῦθ οοτη- 

Ῥοχἐαιηθηνὶ ἔδτηϊρ Πανὶ: ἀϊοαδὶ οτα, 86. 11 οοπίνοηθο ὑγὰ 16. ἅπθ ροβίφίοπὶ ἴδ᾽ ῬΙΌΡΥΙΟ 1] 

τἰβαυϊςαίο ομ6 {ΠῚ ἀϊγουσίο ὃ βοιοῖα ἀϊ τπουϑ!ὰ ἀοιηρϑύίοα, ἀϊ νἱρῦϊι ἔτη ρ αγθ αἱ ἢρ]] 

οὶ ἀϊγονζίδυι! 

Βαβίθιθοθο υνθυθθ ὧ'᾽ αυθδβϊ νἱχὶ 46110 ὑθογῖθ ὁοπύγθυθ, Ρ61 ἰπὐθπᾶθυθ ΘΟΠΊΘ, 

ὁ0η. τΑρΙοπϑιηθηΐο αἰνοῦθο, ποι 58 ροββίθ119 οοπύγϑ 19. 6Π9 1] αϊνονχίο ἱπάποθ 18 

ἰβρυθραζίομθ 46118 ἔβια!ρ]1α; Ομ ̓ ὃ Ῥαγθ 1] σοην]ποϊπηθηΐο αἱ απϑηδὶ βοθῦθηροπο [ἃ ΓΠΟΥ πιὰ, 

ΒΘΟΟΠἅΟ 5] ραὸ ἱπίονϊγθ 481 δθυτπδσίοπθ ἔδὑίδηθ θϑρυθϑβδιηθηῦθ ὧδ] Νααααορῦ, δαΐονθ ἀ9] 

Ῥτοροίίο ἀϊ Ἰθρρϑ 40] ἀϊγοι χίο ρυθϑοπίαίο 8118 δηθὰ ἔγϑηθθθθ (2): 6. 48] ἔαύίο 616 

ἸΠΟΪΔΐ οἱ ἀδππο οὐτα ἀϊ ΒίαθΠΠγ6 οοπιθ ἄδίο οοΐο, οἰθ, αἰ ΠοΠ]τηθηΐθ ὁ αἱ τϑᾶο, 5] 

ΤΊΘΟΥυΘ 8] ἀϊγουξίο φυδπᾶο 5᾽ Δ ίαπο Ηρ]: (8). 8᾽ ἱπύθπᾶθ ὁπ 1 ϑδἰβύθησα ἀϑὶ ἢρ]] 

ΠΟ ροδδδ, βρίθραϑθ τηοῖύα οἰβοβοῖθι 56 ἴα 1θρθθ διῃπιθύδθ βοϊῥδηΐο 1] Ῥγονυθαϊπιθηΐο 

4911, βϑρανδσίοπθ, ὁ 6 1ϑβοῖδ βιιββίβϑύθιθ 601 υίποοϊο τηϑῦν πο πΐ816 1ἃ ΒΡΘυΔηΖα αἱ ἀπ 

ΕἱΔρρϑοϊβοισίομθ: 6 18. δὐδυύϊβυίου ἰδα!απα ἀὰ 5 ααθβύο ραμέο ποῦχίθ τποὶδο αὐξοπάϊ- 

ΠῚ, φοπιθ 5ἱ Ῥαὺὸ τἰϊθναρθ ἀδὶ βϑριιθηῦ ἀδ.}: 

δῆπο 1898, ϑορατδζίοπὶ αἱ οοπίαρὶ θ0η ΡΓῸ]Ϊ9 401 

ΒθηΖξει ῬΓῸ]6 549 (4). "» » " " 

Μὰ διμηηϑυναβι ρασθ ὁπ ἢ ἑαύῥο ϑβουοῖθὶ ἰπῆποπσο, Ππηϊδαὐτϊοθ πϑὶ ῥϑϑδϑὶ ἄονθ 58 1] 
5010. ἀϊνονζίο, ορρυγθ 1] ἀϊνογζῖο 6 ἴὰ βθρδραζίοπθ, 5ΘΌ086πθ ἴὰ θυ ὰ βΌπθΓ8}6. 461} δἵ- 

πο σσος 

(1) Τιάβισηι, Ἄαρρ. οἷν. 

(2) Νάφσεν, οϊήρίονι, ργορ7., ζανοΐϊο, Ῥατὶβ, 1879; νυν. Ῥάγθ 1] ργορϑίδο ἀϊ Εὐμαπυ- υνβεναυ ἴπ 

. βαβίσημ, Παρ. οἰ. 
(8) Βπητιταον, ορ. οἷδ., ΧΥ͂ΤΙ. 
(4) ϑεανέϑέ. σείνιαϊα. οἶδ. τ 1. οἷν. 



14 ΘἸΙΆΜΡΙΒΤΕΟ ΟἩΙΒΟΝΙ 

Τρυτηϑζίομβ δἰδ τπο!ῦο “ἀἰβοα 116. (1); 51 ἀἴα πηροτύϑηζε, αἱ ἀδύ ἔογπῖυ! “Δ8116 οὐ βύϊοα 

ἄνϑποθβο, οΠ6, τϑῆοηίδηο 1] πυπηθρο ἀ6] "αἸνΟΥ ΖΊ ἃ 416110. 4610 Ξ5Θρδυ Ζίοηΐ, ᾿ποβῦρϑ, 

616 1 σοπίαρὶ βθηζϑ, ΠΡῚ ἱπο! πᾶπο Ῥιϊ 8] ρυίπιο (45 ρϑν 100) ὁΠ6 8] βθοοπάο (36 ρον 100) 

αἱ χαθηῦϊ ρροννθαϊπηθηθὶ (2): 51 Οϑθθῦνὶ Ῥαγο ἰὰ τηθαϊ ἰαὐίθ, τἰβρθύθο ἃ 16.288 ἀθὶ 

17.770 τηϑϑρίπποπὶ ἀἰβοίο! οἱ 601 ἀϊνονσίο 48] 1884 4] 1888, ο᾽ὃὸ Ὧ61 42. ρὸν 100 (8) 

αἱ τηϑύγ πποπὶ 0 ῬΓΟΪΘ, 6 616 16 οἰἥγθ βοβύθιῃ!ουἹ ἤπο ἃ] 1900 διηηρίατηθηῦο Θοηΐθν- 

τηδπο (4): ἀπαῖο ἀν᾽ θββθῦθ 11 τὶβυϊαῦοῦ ΝΠ 5] Ῥ84] 906] τηοτηθηΐο 8] ἴδθθο οιθ ἴῃ 

Ἐγδποῖα, 00] ΟΥ̓ΘΒΟΘΡΘ (46] 'πυτηθτο ἀοὶ ἄϊνονΖί, [ὰ 1Ππη] ϑζίοπθ ἴῃ. ἀΐβοοῦβο αἀἰνθηῦα ΒΘΙΊΡΥΘ 

Ῥἱὰ ὑθογίοα, 6 16 "οἵγε δδδοιῃθ ἴο ρύόνᾶπο; τηϑ' 418] Ῥοηύα 5' νοὶ ΤΊ]ΘναΡΘ 61} ᾿ ἀγρο- 

τηθπΐο, 56 ἀϊ ἔγοηῦθ ἃ] 48 ρϑ 100 ἀἱ πιδύν πηοηὶ 5ΘηΖθ, ῬΓΌ]Θ, 5 ΘΌθ9 10 501 οϑ]τηθηΐο 

Ὧ61 42. ρον 100 ἀἱ τηδύγμηοπὶ οο. ῬΓΟΪΘ, 6 αυΐϊηαϊ] 46] 42 ρον 100. ἀἱ [δ πη16119 Ὁ ΝΟ 581 

ἄονϑ' αὐ! θυῖτο πϑϑϑιηδ πηροτίθηζε, 8] ἀδππο ἔβη! Ρ} 1816 6. βοοία]θ. ὁπ ἀθγῖνα, ἄϑι ααθδίο 

Βθοοπᾶο ἔαῥίορ Ὁ ἔογβο 18 αἰ ογθηχα πὶ οἱλ 461 6 ρον 100 Ροὶ τιϑῦγ! πιο] ΒΘ Ζϑ, ῬΓΟΪΘ, 

ᾶονο ἴὰν ἀϊπιθηθίοατο ἰὼ σρᾶνθ τηϊηϑοοῖα, [18 οὐδ} Πὰν 4611. [ϑηπ]ρ]18,, οοπύθπαϊα Π6] 

ΒΘΟΟΠαΟ ἀδίοῦ ἣ 

δία ἄσπαιθ, βθηζϑ, αὐθηπδσίοπθ νϑραηδ, ἰδ. ραν 6] ἕαυῦο δοοθηηδῦο : 18 ἀϊβρτθρα- 

ἄϊοπο ἄ6 118 ἔδηιρ]α. Οπᾶθ 18 ᾿πϑοθϑϑι θὰ ὁ. δ᾽ Προ θ αἱ τηϑπῦθπθι: ἰην]ο]αῦδ, ἃ. αἱ ρ Ἰθὰ, 

461 τηϑύγτηοπο ; ἢ 9 ΡΣ ἄδὶ ἢΠῚ βαοὶ ἅ6118, ῬΓΟΟΡΘαΖίοπΘ 66. 461] Θἀ ποαζίομθ ἀθὶ ἢρ]] 

αὐθίηρθ αἰῦγο ᾿ἴοηἀϑιηθηῦο 4611 σὰ πα] 5501 1Π1ὰ (Ὁ). 

Β΄ ὃ ἀθύθο “σοπθτο 1᾿ ̓ ϑϑϊδαῦο, 461] ἀϊ νον Ζίο, ΟΠ 6550 βιβοίθα [ἃ Ῥοϑϑὶ ΒΠδὲν ΑἹ τη ΓΤ Π] 

οοϑϑ σα] ὁοη πλοῖα Ἰθρρ υθΖΖδ,, ἰῃ ΘΟΠβθριιθηζα, 4611. ἐδ οἱ ὰ, ο6. ἀὰν αἱ 50106116111 (6); 

6.88 1 44] ᾿ϑῴα δυο ποπ Ῥουτπθύθομπο αἱ Του ηπ]8 6 511 οἷὃ απ οἱ ααϊχίο ργθοῖβο, 816. Ῥροβϑϑβι- 

ΠΙᾺ ἀρραγίβοθ αὰ8] οἴοιθο 4611 ἰϑυϊσαίο οοπβίἀογαῦο ὑθουϊοαπηθηῦθ; ραὸ ΘΉΘΟΥ δγδὶ, 

οἴι6 18. δοιὰ αἱ τοϊάροῦθ 1 υἱποο]} σομΐπρΆ}}} ὑο]θα, ἃ. πιο] 6 ῬΘΙΒΟΠΘ αἱ βρίριδο ααϊθύο, 

ἃϊ πιϑηῦθ οδίτηθ, 11 ἀθβίδουνίο 4] βίσιπρον. Τῃ ΕΥδμοῖα 51] οββοῦνα δρραπίο ααθϑίο 

Βθοομᾶο [αὐΐο, βϑῦθθπθ ᾿οπνθηρα αἹ ἃπάᾶδι οϑΌὉ 611 αὐ θα} 0 ϑβο αβ ναπηθηΐθ ἃ] 

ἀϊνονχίο: 611 Θοοπουη δι ἔρθηθθϑὶ 81 φυθοσοῦρθηο 46118 ἀἰτηϊ πτισίοπθ ἀθὶ τηδ τ τποηΐ, 

46116 παβοῖδθ, 6 αυϊηα! 4611. Ῥοροϊαχίομθ ὑοῦα]θ, Θρραγθ πο ὃ Θβοίαβο ὁ Π6 ἀπ Βθη τηθηΐο 

οβδσθιε δ θπῦθ (6 ὑγίβέθιηθηῦθθ ΘΟ βεϊθο Δ] ὈΘηΘΘΘΘΓΘ ργθδίθᾶδ 81 πυζία!ὰ θα 8110 

τ Ιδιχίοπί παζία}1 (7). Μαρρῖον σταν θὰ πὰ 1᾿ ̓ πβορπδιηθηΐο ἀθάουθο 4818, βύονίδ ϑηθσδ 

ποδία: [6 Ἰορρὶ οδδποανῖο ἀνθ 8] οοΙθαῦο πιοϑύῦλαηο 6.6 48110 βοδαϊπηθηΐο ἃ 6] 

οοδύσπιθ ὃ Ὀθη ῬΓΟΡΘΡ116 πϑβοὰ 1ὰ ῬοΟβϑΙ ὈΠΠΠδὰ, οὐ Θοσθηπαῦδ: ροΓοΠὸ 1᾿ Θαμηθηῦθθο ΠΌΠΠΘΡῸ 

αἱ τού πηοπὶ ἔπι οοπβθρίιθηζδ, αἱ 6586, α18] τηο40 αἱ 5οᾶπβδ6 1᾿1ποαρϑοϊ ὰ, τηϊπϑοοίαῦδ. 

Βπηδη οοϑὶ ϑοοθτίαθο, Ρ6] πιοᾶο βῦθββο. αἱ ἀἰ θη θυ! Ομ ὃ ἑθπαῦύο ἀδὶ 5.101 δοϑύθηι ου!, 

616 11 ἀϊνογζίο πιοοθ αἰ αιηθηῦο 81] ᾿Ἰπὔθυθαθθ ἀθὶ Πρ]ὶ, βίουτηα ἰὼ ἔδιηὶρ]α. [ἃ Ἰορρθ 

18. 1ῃ αθϊ ἱ ὕθιηρὶ οἰγοοπάδθο ααθϑῦο ἱπύθυθαθθ ἀϊ ουϑνὶ ουγ6, ἔπο ἃ ρ᾽θαίθαγθ 60] 

τηϑρβίον ἀἰβίθγονθ 16 Βθοοπθ ΠΟΖΖΘ: ΟἹ᾽ 8᾽ ὃ ρϑγθδι τηου] δον ]θ αἱ ἀϊἴθϑα Ιὰ ροβίζίοῃθ ἀθϑὶ 

(1) Το 6 οἷν. ἱ ἀαὺὶ 46] Ξορογέ οἷῦ. ῬοΥ βἹΪ ϑὑαν! ἀ6}} Ππίοπθ Ατηθυϊοδμηᾶ. 

(2) Οονηρ. φόη. οἷν., Ταϊτοᾷ. 

(8) Τύποσαν ἴθ ἤρου. ἤγαης., 1889, 11, ρᾷρ. 507; Τιανάββαῦκ, οΡ. οἱ, 

(4) Οἵ. Αἀηημαῖγο 5ἐα δέ. ἔγανις., 1889.1900: 6 Οονγηρίο σόνόν. οἷθ., 1889-1900. 

(5) Ῥοκτατβ, ορ. οἷ. 

(6) Ῥοκτατιαβ, ΟΡ. οἷδ.; μα ββαβιὴππ ἴῃ ΒΕπΤΙθΟΝ, οΡ. οἷδ., ὙΠ. 

(7) Τιβνάββεῦπ, ΟΡ. οἷδι: ν. οὐ Πάρβάπαῦβ, ἴα παίαϊδίό ὧδ ἴα ἔγαποο, ἴὰ Τὶ. ροῖίέ. ὁ ραγίανι., 1902, 

Ῥ. 251 6 βϑβδ. 



ῬΕῚ, ΜΟΥΙΜΕΝΤΟ ῬΕΝ Τ|, ΘΙΥΟΝΖΙΟ ΙΝ ἸΤΑΙΤΙᾺ δ 

ΠρΡῚ: παῦϊ. 48] ργίπιο. σομρίο; Π6] ὁδ80: αἰ Βθοοη θ᾽ ΠΟΖΖ0 46]. σοπί656' σϑᾶονο; 51 ρϑπβὶ 

αυϑηΐδ' ΠΙΒΡΟΊΟΙ σγδνηθε: ΠῸῚ ΔΥΡΘΌΡΘ 11} Ῥαββαβρῖο ἃ ΠΌΟΝΘ. ΠΌΖΖΘ ΑἸΐ Θηγϑιηθὲ ἱ 

ΒΘπῖθον!. ἘΣ. αἰτηθηο. 1᾽ 1 ϑ]Ποἱδὰ αἱ αποϑῦ! ΠΡ] 8] πϑαπϑῦ!. ΒΓ αι α! πιθηῦθ, ρθι ἰδύϊπξο 

Θροϊβίοο, ἀ8118. ὁαδα ἄονϑ' ἰὰ' ἰοῦ ϑαϊιοδψίοηθ 51. ΒΡ ΘΌθ6. ἀοναΐαι ΘΟμρίθυΘ οοπ ἴα 

Θαγϑ: αἤθύνεοβδ, δὲ. σϑῃϊθοεῖ, ἴθϑβθ᾽ οοτηρθηβεύδ ἀ8118. θοὰς ἀθ] ΠΟΙ ΘΟμΙρ1.}" 1 Θϑὲς 

βύθηζε, 46] ρυΐπηο οοπίαρθ: 1᾿ οϑἰβύθηζε, ἀθὶ ΗρῚῚ πδΡ] 48] ῥγΐπιο σοηϊαρῖο 50. ἀδννοῦο 

ἔθ ρρορί σι αἴουϊ. 4116 ππονθ᾽ ποΖΖθῦ (1). 

ἘΡΕ 

Οοη 16 τ ἤθϑβίοηὶ ἐαύθθ ἤῃ ααἱ, 5᾽ ὃ νοϊαῦο αϊπηοδῦγραυθ οἶιθ, ἃ ρᾶῦῖθ ἀυδίυπαιθ 

ΘΟΠΒΙ ἀοΥΖίΟηΘ. ὁ ῬΓΘΟΘΟιρδχίομθ τ] ρίοϑο, 1᾿ Ἰη αἰ ββο αΠ10ὰ. ἀ61 τηδὺρ᾽ πο ηἱο ΘΟηβθριιθ 

ἀ4}1᾿ δηθὰ σ᾽αν!ἀϊοο-βοοῖα]6. 4611 ᾿δυϊμαῦο, Μία ρϑὲ οίσπροιθ ρἱὰ ἀἰοι δαιπθηΐθ ἃ ῥα] οοη- 

ΒΘΡΊΙΘΗΖδ, ὃ ΠΘΟΘΘΒΒΙΪΟ ΟἹ ΘΒΒΙΠΪΠΔΥΘ ἃ ρᾶγΐθ ἱ ΤτηϑοΡΊΟΥΙ ΔΙΡΌΙΤΠΘΗΪ ΟἾ Θ᾽ 5 ΘΘΡΟΠΡΌΠΟ 8 

ΒΟΒΙΘΡΏΟ 46] ἀϊνονῦζίο: 6 Ῥγηδ αἰ ὉΡΉΙ ΔΙΌΓῸ, 416}10 οἢ6. δἤθγιηδ ’ο ϑυϑηύαρθῖο συᾶνθ 

4911, ϑοραγζίοπο. (ὐϑὶ βαγὰν υἰβοϊαα [ἃ ααθϑύϊοηθ ἱπθου πο ἃ] ΘΟΠΟΒΟΟ"6 50 8118 ᾿θθθθ 

δλξαδ!9. 616. δπιπηθῦϊθ 1ἃ 5οἷ8δ, βθραγϑΖίοπθ, βίϑηβδὶ ἀν αν ο 5᾽ ΔΌΡίδηο [811 ἀδηπὶ ἃ ΘΒΒ5016 

ΠΘΟΘΒΒΔΤΊδ, 56ηΖϑ, ΤΙ αΓο πηδ ΤΙ ουτηᾶ Ἰδριϑύϊνα. 

Κ᾽ ΔΒΒΘΡΙΒ06. 6Π6 11 Ὀθηθῆοίο ἀθυϊγαηΐθ 484] ἀϊνουζίο οομῃϑίϑῦθ π611ἃὰ ροβϑι ΠΠ ὰ αἱ 

ΘΟΠΌΓΒΙΤΘ ΠΌΟΥ͂Θ ΠΟΖΖΘ, 6 5᾽ ὃ ρ'ὰ αἀοίδο σοιηθ ἴὰ αὐδυϊθθϊοδι, ῬΓΟΥ 6Π8 1 ΘΟΠΙΌΡΙ ἀϊνοῦ- 

ΖΒ Ϊ ποπ Ῥθηβαπο 8. γαἰθιϑὶ αἱ ααθδίο ρυθϑαηθο ἔϑνονθ: 6 5 Ἰηῤοπᾶθ: ἀορο 66 δὶ 50Π 

Ἰοναί! 48] ἐαϑυϊαϊο 461 ρείπηο οοηϊαρίο, ρθηβορθπηο ἃ ὕβπουδὶ ἴα ΠΡορίὰ ἀναῦύδ, ΟΕ ρθυ 

ΠΟῚ 8.06: ΠαονΘ ΠοῖΘ, ΟΥἱ ρϑ ουϊδδιθ πῦον] ἀο]οῦῖ. ΡαΓΘ, δα οὐΐθμον 1ὰ οοτηρΙαὔδι ἀϊτηο- 

βύγαζίοηθ 416] Γαὐδο, ὈΙΒορ θυ ΡΌ6 ἄνϑῖθ 1] ἀαῦο βϑριιθηΐθ: οοποβοῖαίο 1 ΠΠΊΘΙῸ 6] ἀἴνου- 

Ζίαιδὶ ἴῃ απ ἃππο, ααδηϊ βοὴ ραββδύϊ ἃ ΠΟΘ ποΖΖθἢ [ἃ ῬΓΟΡΟΥΖΙΟΉΘ ρΡ6᾽ 18 ΕἸΑΠποΙδ (8 βὶ 

γϑατὰ, μοὶ ρογομὸ 11 σϑῆτοηθο νὰ βρθοί] πηθηῦθ ἤθη θο ὁοπ απθϑίο Ρ8686) ρι1ὃ Θ556}6 βΒ[8- 

ὈΠΙδα, ἱπαϊτουὐδιηθηΐο, βαροηᾶο 1 δἰὰν τηϑαϊα πθ}]ἃ απ816 5] οοηὐγδθ 1| ΤΡ ΡΊΟΥ ΠΌΙΠΘΡῸ 

Αἱ πιαὐνϊτηοπὶ (2), ὁ 0611 ἴῃ οαΐ ἀννίθπθ {| πιϑσρίου ΠαΠΊΘΙῸ ἀ6] ἀἰνγουσὶ (8), ὑθπθηᾶο 

ΟΔΙΟΟΪΟ ροι ααθϑῦϊ αἱ ἀπ οονίο παπιθρο αἱ ϑηπὶ ἔγα ἱ ἄτι ταῦτ πο πΐ : πΠ6. τἰπιθῃ 8606 - 
ἰδῦα, 1. ροο ἰβθίτηα, ἔγθααθηζα ἀθὶ τηϑέντηοπὶ ἀοὶ αἰ νον Ζί δ! ; τη 1] τηθύο Ὁ ποη ὃ το 110 
Βίσαρο, 1 ἀαὐ] οἷ6. 8᾽ Πδππο. ἴῃ Ῥιοροβῖδο (4) μϑὶ τηϑύρι πο πὶ 

ὑνᾷ ΟΠ. 6. ΠῸ 1}, 

β Θ᾽ γψοᾶονθ; 

Ἔ 6 αἱνογείαίΐε; 

ἴγα νϑᾶονὶ 6 πα}, 

" 8. νϑᾶονθ, 

» 6 αϊνογφίαΐε; 

γα αὐνογ δαί 6 ΠΗ], 

» 6 γϑᾶογυθϑ, 

--- - ᾿ 6. αἰνογφαίδ, 

(1) Ῥοκταιιθ, ορ. οἷδ. 
(8) Τροίλ. μὸν βἹἹ ἀοχοϊηΐ ὃ αὶ 25. αἱ. 80 ἀπαϊ; Ῥϑὲ 16 ἀοππθ ἀαὶ 20 αἱ 25 (Τμενάβϑεῦν, 00. οἰδ.» 1, 

Ῥαρ. 70 6 ἢρ. 82). 
(8) Βκκ' .ΜΟΝ, ΟΡ. οἷδ., Π, ρερ. 88. 
(4) Τιανάσβεσκ, ΟΡ. οἷδ,, 1Π|, ρϑβ. 85. 
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10 ΘἸΑΜΡΙΈΤΗΟ ΟἩΙΒΟΝῚΙ 

ῬΘπομὸ ροοο τϑοθηθ 6 Ῥ000 παπιθτοβί, ἀληπο ἰπνθ06 τηοῦϊνο ἀϊ ῬΘηβδΓΘ βἰ8 18 Ῥοββὶ 1108, 

ἦι ἱ ἀϊνονζίαὐί οοπέγαρρθπο πῦον ΠοΖΖ6, αϑ881 Ἰομύδηδ, 48] γ6ΓῸ. 856 ἴῃ θ06 ΘΟΠὑΡΆΡΒΌΠΟ 

γοίαζίοπὶ {Π6οἱδθ, ὁοθᾶ Βαρροπίθ 116, ἀϊ ὁπ 11 ἀϊνονῦζίο 8᾽ δυνδηϊαρρίθγὰ 8.11 βϑρᾶγδ- 

χίοπϑϑ 6 686 ἱπηρονίδ, 856 ρϑι ααθδβύδ 16 ὑϑίαχίοπὶ ΠΠ|Θοῖ 8 δὶ σοπύγθΘΌΠΟ ῬΘΓ ΠΟῊ ῬΟΥΘΙ 

{αν πρίοῦο ηοϑῶθ, 6 Ῥ6] ἀϊνουσίο 81 σομ γαΘΡΌΠΟ ῬΘῚ ΠῸΠ φοίθγίθ [αγοῦ 1δ, Θομβθριιθηζϑ, 

ποπ ὃ ἴα βίθϑϑαϑ (1) 

Οαοϑία 18 τϑροΐδ. Ἐοοθσίοπϑ! πηθπῦθ δἱ μἃ ρα} ὑπ ΑἸύγο ἀδῦο, γϑίαῦϊνο 8118 ΒΞ ΊΖΖΘΓΘ, 

6. 666, ἃ ἀοίία 6611 βουίθθοῦὶ πο η βοβρϑίθι αἱ οβυ δὰ, 8] ἀϊ νον Ζίο, Ῥιὰὃ Θβ8θ 06 ΡΟ πηθηῦο 

οοπέγανίο 81’ ἰδυϊναϊο (2): ἱ οοπίαρ! ἀϊνου ίδῦϊ οοΠπ γα ρΡῬΌΠΟ 601 τηο  ἰββίπιδ ἰγθαῦθηΖα, 

παονὶ ταύ πηοηΐ, 6 ΡῸΓ οἰαπύα ποῖ ργΐηιο ἀθηὸ ἄα οἾ)6 ἐΐ ἀϊνογαῖο ὃ ϑέαίο ργογμμιμφαίο : 

ΟΘ 101 δ 7 ΝΌΘΠΙ θ4 

γραονὶ 184 γρᾶονθ 99 

Τὶνογφίαϊὲ 195 Τλνογοίαίο ὅ0. 

Ταῦ ὁμ6 Ὀίβοσμθιθ 8 ἀρρατᾶρο: τὴᾶ 1᾿ θϑδύθθσζα, ἸοῸ ῬΘΡΤΘΌΡΟ ἀϊτηοθίνραα ἀδ οἷὸ 

6Π6 5Ἷ1 βουϊθίου! δ ριθοοοιραπο ἃ5βαϊ ἀθὶ πηονίπιθηΐο ἀβοθηβί Ομ]. 9 οομὔπιιο η6] 

ΠαΙΘΙῸ οὶ ἀΐνοῦΖὶ (8). 

ΤΙ ἔμυθο οδϑροβίο ργονὰ 666 11] ἀϊνουχίο ραὸ ἱπάτνιθ 11 ρϑυίθοϊο ρἱὰ ἀννθνθϊῦο, ὁῃ9 

ταδί πηοπὶ 5ἱ οοηύγασραπο 60η ἴὰ βὐθϑθῶ ἱποοπϑι ἀθγαίθζζα ὁ0η Οἱ] 81] ΒΟΙΟΙσΌΠΟ: Θ Οϑιβ8, 

αἱ ἰαπίο βοοποίο ὃ 10 βρίγίδο αἱ Πἰόθησα, 0668 Ρ61' 6880 ὃ ἔθνοῦίθο ἅ8116 16666. [πνϑὸθ 

18. Βθρϑιυδζίοπθ ἰϑϑοῖα 1 Ῥοββὶ ΒΠὰ, 4918, Τ]οΟ ΠΟΙ] σίοπο ἀοὶ ΘΟΠΪΠΡῚ : ΠΟ 81 ἤ8ηΠΟ 6]6- 

τηϑηὐὶ, πὸ 4᾽ αἰύτα ραγίθ ὃ ροβϑί 116. τϑοοορ θ}]1, 6Π6. ἀϊπιοβύρίπο αὐσδηῦθ ῬΙΟΟΠΟΙ δ Ζίοπΐ, 

φοΟΡΕθροπᾶδηο ΠΘ]1᾿ ΔΏη0 8110 Βορδγᾶζίοηὶ ἃννθπαΐθ: τη ὃ ΒΌΡΡΟΒΙΡΙ]6. ὁπ6 ααθδῦθ ποη 

ἄσρθαμο 9556 ροοῖθ, ἄονθ 5 ΔΥροιηθηθ ἀδι αιθϑῦ! ἀδυ! τπο]ῦο βρη Ποϑ δ Οἢ.6 5᾽ Π8ΠΠῸ 

Ῥθι 1108118: 

δηπηὸ 1898: 1882. ἀοιηδπᾶθ ἅϊ βϑραγᾶχίομθ (ο]υγ9 16 1012. ροπάθηδι 8611 ἃῃηὶ ᾿Γθ- 

οϑαθην); 46116. Θοηβθπϑια], 56. π᾿ Δ απαοηὸ ρεΐπηδ 46] ργουνθάϊπηθηῖο 1] ὅ,92. ΡῸ. 100; 

46116 οοπύθηχίοβο, 11 06,96 μοι: 100 (4): 

αἱ ο6 ἴᾷ οοϑύαπθο υἰβοοηύγο ρον ἴὰ ΒΕ δποῖα 1ὰ. ΒΡΓΟΡΟΡΖΊΟΠΘ ον δνΙβϑίπηα ἦρα 16 

Ῥοσμ6 τἰοοποι Πα σίοπί βορυὴῦθ 8110 ἀομηδηὰθ ἀΐ ἀἰνοῦΖίο, 9 4.61160 ἀννθηαύθ ἴῃ τιβρούθο 

8116 ἀοιπαπάο αἱ βϑρδτιδσίομϑ (5). Μδ θοπ 18. Ῥγοιηθβϑϑδ 46118, ΠΠουυὰ 8] νίποοο ὀοπία- 

5816, [ἃ Ιορρθ ποὸπ θοοίνα ἱ τϑῃθοῦΐ, ποθὴ Τθπάθ αυ8 81 ἱπιροβ5 1 0119 ορηΐ ὑθηΐαῦινο αἱ 

ΤΟ ΠΟΙ Πα Ζίοηθ ἢ 

Οὐ θαβύδμο ααθϑυϊ ἀδθϊ, ρογοϊιὸ 5ἱ νϑριϑᾶ 40.8}1 βίο 1 ρυθύθϑί νϑηΐαρϑὶ 9] ἀϊνογΖῖο ; 

τπϑι 5] ἀϊοα, ρᾳτθ 666. Π6|18. Βθρϑι  ζίοπθ 18, ῬΟΒΒΙ ὈΠΠΠ ὰ 4118. τ σο πο Πα ζίομο ὃ ταῦθα ἱρο- 

(Ὁ 81 ἀϊτὰ ομ 11 ξαύδο ὃ ρἱὰ ργαν ποῖ] βθραγϑίομθ, Ῥθσομβὸ μ6 μᾶ οὔἕοϑα ἢ] τα υϊτηοπἶο ΘΠΟΟΤΘ, 

οϑἰβίθανο: πὸ; 1 Ἰπατπογα δὰ, 61 βαυδο, 6 46] ὑυδύθ ϑϑϑιαρίο αἱ ΒρΊ,, τππδηθ, τηϑὶργαο 1᾽ ΟὈΘΖΊΟΗΘ ; 

βᾷ ὃ τϑβὼ οἱὰ ρυᾶνβ ὅδ] οοπβίἀθνανθ, ομ6 11 οοποιθδίπανο βύγθυθο ἴῃ βοραῖθο Ὁ] ἀϊνουσῖο Ῥαὸ ΔρΡΡΆΣΙΤΘ 

488} ταηούϊγο ὁμ6 μὰ ἀοϑίουιηϊπαῦο 10 βοἱορ!ἠπηθαῦο 46] οοηπυ]ο. 

(2) Τιβνάβϑεῦε, ΟΡ. οἷδ., ρᾶρ'. 99, ὑ. 6 ποῦθ. 

(8) Πορονὲ οἷν. ἴῃ. ΑΡΡ.; γ. Ῥᾷγθ Βμβατιμτον, 9}. οἶδ., Π ὁ ΠΤ; ν. π6}}᾿ Ηοοποηυδίο ἤγαης., 1890, 1» 

Ῥαρ. 104. 

(4) δια ἑδείοα φίμαϊοσίαγία οὐοῖϊο 6 οοηινιογοίαῖο, οἱ. 

(δ) Οὐνερέο φόμόναϊ δ Τ᾿ αἄρι. ἄθ ἴα γιιδέϊοθ οἷο. ὁ οοηῖρι. οἶδ. 



ῬΕΙ, ΜΟΥΙΜΕΝΤΟ ΡΕΒ 11, ὈΙΨΟΒΖΙΟ ΙΝ ἸΤΑΙΙΑ ΤΥ 

ἐθῥϊοδ ; ΟΠ ὃ πΊθῃ. ὙΘΙῸ ΟΠ1}6 π6] ἀϊνογζίο 18 Ῥοββι δ Π ὰ 66 1 ἀϊνονζίαθ! ὁοπέγαρρσϑηο 
πάνθ ΠΟΖΖΘ ὃ ὁ088, ἱροὐθύϊοα, 46] Ρδὺϊ. Οὐδ, ὑγϑι 16 ἄπ ροββι δὰ Θραδτηθηΐθ ἱρούθεϊομο, 

αῦα]6. γᾷ] τηθρ]]οῦ αα8]᾽ ὃ ἴὰ ργϑίθυ 116 ἀπ 6118. οἷ16 τηϑη θπθ 1] νίποο]ο ἔδηη! 1189 ρἰὰ 
Οοδυϊψαϊξο, ὁ 4911 ὁμ9 10 βρϑΖΖᾶ, ἑουηθηΐδηᾶο 16. ἀϊβοογαϊδ ἔλα 1 οοπίπρὶ, ἔγα, ααθϑοϊ ϑᾶ 

ἱ ΒρΊ1, ἔρα ααοβοὶ δὰ ἱ ἢρῚ ἀ6] πῦονο οοπίαρίο» Οϑγίο ἴδ ργίπια, οἢ6 τιβρϑῦία, [ἃ 58]- 
ἄθζζα, 46118, βοοϊϑὐὰ ἔβη 181. 

Ῥγθββοοπὸ ὑαθ!! ρο]Ϊ ἱποομνυθῃϊθηθὶ οΠ6. 81 νορ]ομο ΔΘ5ΘΓ ΓΘ 81 οοποθϑύξο 4611 1π- 
ἀἰββοι αι Πὰν ἀ6] τηϑ μι ποπῖο, ἀθυΐνδπο 4817᾿ ΘἀποδΖίοηθ, δὶ οοβύμπμηϊ; ΟΥ ἄδ απθϑία 

ὈΒΒΘΥΨΘΖΙΟΠΘ 8᾽ ὃ νοϊαῦο που" ἢ πὸῃ ὃ 11 0480 αἱ σούΐαν Τ᾿ ΔΠ]Δττηθ οομτο ἀπ 

ἰθρθθ 619 ψοΐθββϑθ ἰμὐσοάιυρο ἢ ἀϊνουῦχίο (1), ρϑγομὸ 1 Ἰηῆπθησα 46118, ἸΘρ᾽β! αχίομθ βαϊ 

Οοδύπμηϊ ὃ π.118. ὁ απιϑϑ8ὶ. 18 ὑθοῦίϑι ποη ὃ οογγούνα; ἴὰ Ιθρθῦθ βουϊδιηθηΐθ ογαϊπεαΐα 6 

ϑΡρΙΙοαύα, ὃ ἃτρίπθ ροὐθη ββίπηο ὁοηΐγο 1᾿ ϑβύθπαογθι 6] τη8] οοδύσιηθ (2) : 8᾽ Ϊαὐϑπᾶθ 
686. ἃ οἷὸ ποῃ Ὀαβίαπο 1 ἰθϑρὶ 16 χα811 τιϊσίπο ἀἰγουξαιπθπξθ ἃ νἱθίαθ ααθϑύα θϑρϑη- 
Β[0Π6 τηϑ]οῇοδ, 6 8] 0γΘ Π6 ΟΟΘΟΡΙΌΠΟ, 66 Ῥιοννθάθηδο ϑἐβοδοοιηθηΐθ 81} θα ππιοδΖίομθ ἀ 66] 

ἉΒΒΟΟΙΔὔΙ, τη οαἸ ΠοΠΐπο Τ᾿ ιη ἰθπῦθ ργϑάϊβροθίο δα ϑοοορ] ΓΘ 6 ππξυ 6 ἱ ρϑγιηὶ ἀϊ οογγαῦ- 
ἴθ18. Τ)6] τϑϑῦο, ποθ 16 Ἰϑρϑὶ γοϊέθ βοϊφψαπέο ἃ ψορυϊπηθ᾽6, ῬΟπΠρΌΠΟ ἀ8, 8016 τπ ἔβθπο 
δα Ποϊοηίοηιθηΐο ἕουίθ, 6 1᾿ΔΡθαπάοπανῖθ ργοάποο Τ᾿ ἸυΡασίοπθ 46] τη8}]16 ῥοπλιθο; 6 ροὶ, 56 

ἰὰ Ιθρϑθ ποῃ Ῥαὸ ταϊρ]ονδνθ 11 οοβέστηθ, ἄθνθ ρθγοϊὸ ΘΟΏΟΟΡΓΘΙ'Θ. 8 ΤΘΠΑΘΓΪΟ ῬΘρΡΊοΡ ἢ 

Ὅπ ξαύδο ἱπα!βοαι 0116. ἀϊμποβῦγα 1 ϑυροῦο ἀϊ [8] ἀοῤίνίπα: ΡἹ1 βδύθδϑὶ δϑαθοῦῖ 686 18 

αἰξοπάοπο, τἱθοποβθομο ομ6 ἀπᾶ ἰθορο οἶδ ἔβοῖ Ὁ] 11 ἀϊνονσῖο, ἢθ ἴα δυπιθηίδ βαδῖδο 
ὮΙ Ὠαμπιθνο ἅ6116 Δοιπαπάθ. ὈϊαδΠ ἴῃ ΤηρηΠ]ύοττα ἃ ὑτοοθάθγα τϑϑὸ ρὶὰ ἔ8ο116. ἅ8118 

Ἰθρρο 46] 28 δροβίο 1807 (8), μὰ ρυοάούδο απθϑίο τἰϑαϊδαῖο; 19 Ῥγοάμβθθ ἰη ΕὙΘποῖδ 
ἴδ Ἰορρο 46] 1886 (4) οἷιθ ἔβοιδὸ 16. Ῥυοοθάσγδ; Θρι8] οἶϑυθο δὶ ΘΌΡ6 π6118. ϑυίζζοιδ, 
ἴῃ Θοηβθριθηζα 40118, Ιθρρθ 461] 24 ἀϊοθιηθτθ 1874 (5), πὸ ΔΙ ΕἸ ΘΗ ἀννθηπθΓο 16 6086 

ἩΘΡῚΪ Βα! 4611} ἸΤηΐομθ Αὐπθρίοαπα (6). Νομ ὃ Ῥοββίθ1]16. δοθορ θυ [8 ἑθουία ἀθβου θα, 
6. ΒρΡίθρϑι οογτοὐξαμπηθηΐθ αθϑιϊ ἕαθθϊ, 1 ἀΌᾺ} πιοσίταπο ἴῃ τηοᾶο οθγίο 1 Ϊπῆπθηζε 

ὁΠ ἃ Ιθρρϑ θβϑιοῖξα Ὡργηποαϊαξαηιογιέο, απο ἔδο Πα 1 ρϑρρίογαπηθηῦο ἀ6ὶ οοβύμμη ; 

ὁοθ8 ἀ᾽ αἸέροθθ θ6η οοπίογπιθ 811ἃ παύαγα, 588, ὃ ἔγθμο ἱπηροβύο 8118, ΠΠου ὰ: 6 ααθϑύδ, 
οι 1 πηροάπποπίο, ΘοΥΓΘ Ῥᾶββϑηᾶο θη ριΡδβίο 1 ὁοπῆπὶ 49118, ΠΠοθηζῶ. 

51 γουγὰν, ὁοιθ 8 ὃ ἐθηΐαίο, τἰάαγρο 1᾿ ἱπιρονίδησα 46] ἐαύίο ἃ] 8010 οὔβο ἀϊ ὑπὸ 
Ἰοβ66. οἷ ἐμ 101 1 ἀἰνγονσῖο Ῥγθοθαθηθιμθηῦθ ϑοοοϊθο [ἃ τϑϑυρ Ζίοπθ ποῖ πᾶ ἴοη- 
ἀδιηθηΐο να χίοπαϊο: [ἃ 6558. ὁμ6 ἔοι δ] 1 ἀϊνονχίο, ἔβο Πὐδ, ἢ ποα ΘοΙΠΡΟΠππθηΐο (6 ] 

6) Βρατιταον, ορ. οἷύ., 1. 
(2) “Ἴιο δ αίο ὃ ἴὸ ΒΡΙΡΙΐο οὐϊοο ᾿ : κασι, Οἵ". ἃ. ῬΙ]οβορηΐο ἃ. Ἡδογιέα, ΒοΥ]. 1854, 8 257: βράνεντα, 

ϑέμαϊ φμαΨ Προα αὶ Ἡοροῖ, ΝΑΡΟΙΙ, 1869, ». 150. 6 βθρρ. 
(8) Θτναβδον, ορ. οἷδ.; Βούντβε, ορ. οἶδ; Φορογέ οἷν. ἵπ ΑΡΡ., Ῥαᾶρ. 1012-1016. 
(4) Τ᾿ ἱ ἀμ ἴπὰ ΒΕπτΙΤΙΟΝ, ΟΡ. οἷδ.; 6 ᾿μενάβδευα, οΡ. οἷδ., 
(5) ἄηρι. (δ ἴα 806. ἄρ ἴόψ. εονιρ., 1816, Ῥᾶρ. 114 6 βορο.; νϑᾶϊ Πορογὲ οἷ. 
(6) Υ. Πορογὲ οἱδ., Ταῤγοά.: ΤῊ ἐμῇ. οΥ Ἰεγίϑιαί., Ῥᾷρ. 150. 6 βθρσδ. 

δῆτε ΤΠ. Τον. 171. [ 



18 ΟἸΑΜΡΙΈΤΕΟ ΟΗΙΒΟΝΙ 

ἀἰδβί!, πυζία!!: 16, Ιθ5869, ομ9. 16 ἰπύγοδιιοθ θ0π10 ᾿ἰδϑ πο πόνο, Το  Π ουὰ δπόου, Ρἱὰ 

φαθδύο. ποῃ οομηροπίπηθηῦο, δαπιθπίδηαο. 1] πυπηθτο, ἀο] ἀἰ 58 ἀϊ πῃ Τίβο ιν 01} ΑΙ ὑυἰτηθηδὶ 

ἶιθ. Ρ6] ἀϊνονχίο. Οὐπιθ. γθϑύγπρθυθ Τ᾿ ασίοπο 8118. 1ϑρρθ. οΠ|6 ἴβοὶ 08, 6 ποπ. 8. 416118, ΘΟ. 9 

ἱπέγοδαοο {1 ἀϊνογζίο [ἃ Ιθρσθ, 616. ἀὰ Ιὰ ἐμο δα σίοπθ, ργοάποθ τἰβρϑῦθο 8] ῬΡΆΘ89 610 

μα, ἀϊ οἰὰ 11 ἀϊνοιχίο απ οἰΐοῦθο. δἰπιθηο. ἀρι8}9. ἃ. 409}10 69 ἀϑύθυταϊπᾶ - τἰβρϑῦθο. 8] 

Ῥᾶθ56 ἄογο ργίπιδὶ Ποη θιδ 86ΟΟἸ00; ἴῃ ΔΠΊΡΪ 1 οδδὶ, ΠῸΠ ϑΘΟΡΘΒΟΘ 1ὼ. ΘΠ ΐν. αἱ ΤΟΤΊΡΘΓΘ 

1] νίμοοὶο ὁοπίπρα!θ ὃ 

1ἃ ρῆονα ρίὰ οοποϊαἀθηύθ ὃ ἕογπὶνα (8118. βὐαὐἰϑύϊοα ἔρϑηοθθθ; ἱ σαἱ ἀδύϊ τηοβύγϑηο 

Ῥαγθ αὐ8] οοηΐο 51 ἀθρθα ἴαγθ 4611 οββθυνδζίομθ ὁ0ἢ 686 5ἱ νὰο] δυνϑίογαγ ἰὰ ὑθορῖ 

ἀἰδβουθθα, 461 οοπύίϊπαο Ὡαπηθηῦο ἀθὶ ἀἰβ5141 οοπίαρδ!1, οββθυναῦο πϑὶ ρϑϑϑὶ αἱ Βασορδ 

8 ϊ Απιοιίοα. 1,8 ββ ιβύϊομο ρρονᾶπο, ὃ γϑιο, ἀπθϑυϊ ἔαυθϊ, τη ἃ δὐαύϑύϊοα 1] 18 η8 

πιοϑύγα ραγ6 οὐπιθ 1᾿ΔαΠθηῦο ἸΘρ Θ᾽ ΓΙ ΒΒΙ0. ΔΘ] ΠΌΠΘΙῸ 4110 ἀοπιαπᾶθ Αἰ βθρϑυδΖίοηθ 

(6 ρυθϑϑπία ἀἱ ὅπηὸ ἱπ 8ππὸ ΡΟΟ,6 ναί σἰοΠΪ). [δι ΒΘΙΩΡΙΘ Θοιηρθηβϑαῦο 48] ΠΌΠΙΘΓΟ 

6116 ἀοπιδηάθ αρϑαμάοπαῦθ. ϑοποπομὸ, αἰδτα ὃ 18. ὀομηραραζίοπο ἄδ ἔλ 6, θ61' 8ΟΟΟΙΘΔΡ 

Τἰηῆπθησα 4611 ἰθσσθ οἰ6 ἰπύγοδαθα, 1 ἀϊνονχίο: ἴὰ βὑαυϊϑυϊοα, ἔγϑῃοθθθ ῬΘΡΙη υ9 αὶ 

ΟΘθΘΡν 86 ἴῃ ἀ0Ὰ] ργορογΖίοπθ ἱ ἀἰβϑι αὶ την! πιο π18}}1 βίδῃο δαπιοηύαθ ἄορο ἰὰ ἰθθρ9 

49] 1884. Ῥυΐτπα 5 ἀυγονθίνω εἰ 1᾿ δατηθηῦο ῬΓΟΘ Οβϑῖνο Π6] παμηθγο 46110 Βθρδραιοπὶ, 

τπᾶ ὁοπ. ἀπὸ, οουδδι ῬΓΟΡΟΥΖίοηθ: ἄορο 5] οϑβϑϑυγὸ ἀπδ αἰπηϊπασίομθ ἱπρθηΐθ Π6] ΠΌΠΊΘΡΟ 

46116 βορατδχίοηὶ, ἰπ ὁοπέγοπθο 81} δυμηθηΐο, ΒΡΓΟΡΟΥΖΙ ΟΠ  ββίπιο ὃ 08] ἑαὐῦο, Π6] Πα ΠΊΘΙῸ 

ἀοὶ ἀϊνοτζὶ (1). Εἰ οἷὸ ρσονα ὁοῃ τηο]ύα οπἰαροΖζα 408] 58, 1 Ἰπῆπθηζδ, 46116 Ιθσρθ, 66 

τοπᾶθ ἰσυιπηθα8}}11, π6118. τιδδϑίπιδ, ραρῦθ, ἱ ἀϊββθηβὶ οοπίαρα!, 51 ρϑπβὶ, ἃ ἥπ αἱ ὁ8]- 

τηϑ 6 ΕἿΣ ΒΟΡΌΡΟΙ ρϑυτοβὶ, οοπιθ βἰὰ 5 οτὰ ἀθύθο ρϑὺ 18 ϑ'νίζζοια (2), οἢθ 1᾿ δυτηθηῦο 

οὐϑοργαύο ποὶ ρτεϊπηὶ δηπὶ 4011 Δρρ!]οασίομθ ἅ6118. 165856, 51 βρίθθανθ 601 10 “ 5ἰοοῖ,, αἱ 

ἀἰββϑίαϊ τααὐγίπιοηΐα!! ἀδ. “ ἰἰφινίάαγο,, ; ταδὶ 11 παπηθρο ἀοὶ ἄϊνουί βϑβιὴθὶ 161 188 βρίθρϑ 

Ταυπαθηΐο οοσίαηῦθ 48] 1887. ἴῃ ροὶῦ Οὐ ἀδνδαπϊ ἃ αιθϑίθ οἰἵγθ ὁῃ9 ᾿πηρΘηΒ ΘΓ ΊΒοοπὸ 

αδθδὶ 11 ϑοοποτηϊβυϊ ἐγϑποθϑὶ (8), 16. ποβῦρθ ἀλπηο τἢ Ρο᾽ 4] οοπίοτίο: ὁ 1ἴο ἀὰ 5ρθοίϑὶ- 

τηθηΐθ {ΠῚ ΠΌΠΙΘΙΟ ΒΘΠΊΡΙΘ οθβοθηΐο 6110 ἀοπιδηᾶθ ἀϊ βϑραγδζίομθ ὀδάπίθ Ρ6} ΔΌΡδη- 

ἄοπο (4). Π' ἰαθίο ὃ οοβὶ ἱπηροτύαμθθ, ὁΠ6. ἀπὸ Βορί ἤογθ ἀββδί ἔΆ ΟΡ νΟΪΘ 8] ἀϊνοῦζίο 

ϑοοοϑηηὸ 8. πηούδονπϑ ἴῃ ἀαΡΡῖο 1ὰ βογϑἰὰ (6): ἀπ ρῖο ᾿πἴοπαᾶδίο, ρογομὸ 1ὰ νου ὰ ἀϊ οββῶ 

τἰϑαϊία 48116 οββθυνδζίοηὶ ἀΠΠ θη θιηθηῦθ ϑβϑριῦθ (6). 

Ωαδηὶ ἃ σομΐονπηα 4611. ὑθοτῖα οὐ ὁοτηραναύα, 51 0110 Ῥᾳ ΓΘ ΔΟΟθηΠαΓΘ 8 ἀηϑ 

το αζίομθ οΠ6 Ῥδ οβίβύδ, ὑγᾶ 16. ὀᾶιιβθ 46] ἀϊγουχίο 6 9] Βαϊοιάϊο (7); ϑοΟΘΉΏ86, ΠΟΙ. 

δογπιασο, ρογομὸ 1 ἀδυϊ οομβθηύομο ἃρρϑπδ 18 5ΘΠΊΡ1100 οοπρούψατα. Π’ ΔΙ τοπᾶθ, ἃποἢ 9 

86. ααθδύϊ ἀαθϊ τη ] θρ οἱ ὁ ϑοσαν δὶ 6Π|6 ταϑπόδηο, αἰ πο ΒΒ 6Ὸ 8} ἑαὐδο, αὐϑ16 58 ΡΘΌΌΘ 

ἢ τἰϑαϊξαξορ ὁπθ π6116 οἷδθϑὶ οὐϑ πηιϑρρίογηθηΐθ ιν νίθπθ 10 Βα.  Πτῖο πηϑηΐα]θ οΠ0 

Βρίπρϑ 81 βϑαυϊοϊαϊο, ρυθάουηῖπδ, ΡῸ ἀΐνθῦβθ ὁδ1180, 416}10 βρίτἰῦο αἱ ὁροΐβιπο ὁ αἱ Ἰϊθθηζᾷ, 

ομᾶθ ρϑι ἴο ρίὰῃ ἀθγίναπο ἱ ἀἰββθηβὶ ἱποοη 8011. 51 ἄονγθθθο ἃποθ6 οομβί θυ ατθ, οἢΘ 

(Δ) ΤΠ ἄαθο ὃ οὐδθπαῦο οββούναπάο 1ὰ βοτητηδ, 6] πατπθσο ἀθὶ ἀϊνουσὶ α ἅ6116 Θομυθυβι οὶ αἱ βορᾶ- 

γϑσίουιθ ἴῃ ἀϊνουσῖο. Υ. 11 ἃ 7. 

(2) Κυμμεὰ ἴῃ Βεπτιιτον, ΟΡ. οἱὐ.ν. Π.. 

(8) ροποηι. [γ., 1890, 1, Ῥαρ. 104. 
(4) Υ. ἢ 8 4. 

(5) Βπασιταον, οΡ. οἷῦ,, ΧΧΙΨ. 

(6) ϑεαῤίδέ. φίμα. οἵ. 

(1) Βεατιιαον, οΡ. οἷδ., Χ 6 ΧΗ͂Ι. 



ῬΕῚ, ΜΟΥΙΜΕΝΤΟ ῬΕᾺ 11, ὈΙΨΟΒΖΙΟ ΙΝ ἸΤΑΤΤᾺ 19 

Τ Τηβίθίθηζδ, π6] ἀΐββθηβο ὁ ἴα ἀῤιηδηᾶθ αϊ ἀϊγουΖζίο 80π0Ὸ αὐδὶ 6η6. τηδηϊξοϑύαπο ἅπὸ 
Βα. ΠΡ Υῖο τηθηύδ!θ, οοπ6 αννίθη ΡῈ] βαυϊοϊάϊο;; τὴᾶ αὐθβϑίϊ δ τηθγθθηο 6186 18 ἰϑόβϑ 

1 ὕθηρα ἴπ οοπϑίἀθγᾶζίοπθ δα ὃ θαοη ργονυθαϊμηθηΐο 416110 ὁἢ6 ἀδ886 ἃ αθϑὲθ ῥϑυβόηθ 

ἴὰ οαρδοϊθα, 46] πίονο οοπίαρίο 

ΕΣ 

Α ἔδνου 46] ἀϊνογΖζίο 8᾽ ὃ ρ" ἀθϑουθγα ἄδ πιο] οὶ ἰὰ ργοίοδα ᾿πῆπθπζαι ΟἿ᾽ Θ880 

ἀοντθθθθ θβϑγοίαγο τἰβρϑῦνο δᾷ πῶ βρθοῖθ ρδυθ!οθοίδγ8 αἱ ΟΡΙ ΤΠ: ΘΟΘΟΡΊΘΠ010 π6118, 

Ἰορ]β]ασίομθ, βθοοπᾶο απθϑύθ ἀούεγῖπα, ποι ἀονυθΌθογῸ Ρἱλι ἀν ϑυϑὶ πχουϊοϊαϊ (1). Τὐγρο- 

Τηθηΐο πο ὃ πᾶονο, 6 501 πιο] 0] δηηὶ ομ6. Ρογίβ!θ, ἀἰβουθθηαοο, οὐ ιθυϊανα 11 ἔαύίο 

Ἰαγρϑιηθηΐθ ὑθϑυϊπποηΐαϊο ἀδρῚΪ ϑύουϊοὶ, ἀϑἱ νϑῃθῆοὶ Θοτημη 581 4816 τη ΓΟ 0. ΤΌΤΊΔΠΘ 

801 τηδνὶθὶ (2) ἰπ οοβὶ συϑηᾶθ τηϊβαγδ, ο᾽16. δὶ ψγ0116 ΒΘ θΘΡΠΘ. ΠΙΘΠΊΟΥΪΆ. [, 8, ΠΆΡΓΡΆΖΙΟΠΘ 

ἀθρῚΙ βθουϊοὶ ποι ἀὰ, ἃ ἀϊν σϑρο, δαύῥθ 16 Ῥαυθιοοϊαυ δὰ πΘοΘββατῖθ ῬΘ1 ΟΟΒΟΓ ΓΘ 58 αὐθϑῦο 

ἔαθίο 1 δυροτυθηΐο σομύτδτίο 811 Δ υτπδίομϑ θϑροϑύα: ρϑροϊδ, ρισο σϑιητηθηΐθηαο]ο, ΠΟ 

51 ἄθνϑ ϑβδρογαιηθ 18, ρυαν θὰ. : 
Π ἀἰοιίο ἱπογθηύθ 4118. ὑθουῖθ, ὃ ρἰαὐδοβῦο 18. ᾿Ιθρρθγυθζζα ὁ οαΐ 51 501π ΘΒ] ΘΟ] ΑΕ] ρ]] 

ΘΙθιηθηθὶ σὰ οαἱ ὃ ἴοπᾶδίο: ποὸῃ θϑδία αἴγ6, ὁῃ6. 56 νἱ ὃ ΠΡογίὰ, αἱ βοίοριθυθ 11 ταδίν- 

ΤηΘηΪο, 1 οτηϊοί 9 46] ὁοπί προ τηϑηοδ αἱ οϑτιϑα; ο᾽ὰ, ΡΥ ἄνθιθ ὑδηύδ, ΠΠρου ὰ,, ὈΙβορτθ- 

ΤΘΡΡῸ Δοοορ θγ 11] ἀϊνουσίο βϑησα Ππ|ϊδαχίομθ δοσπᾶ. Ῥϑγομὸ ατιθοῦο τὰ] οπδτηθηθο 

ΒΌΡΡΟΠΘ [6 1 ἀχουίοιαϊο ἀϊροπᾶδ ἅ8] ἀθϑιἀθγῖο 41 ΠΡΟΥΔΙΒΙ 46] σοπίαρθ, 6 18. ΒΌρρο- 

Βἰζίοπθ νογᾷ ἴῃ ἀυΔΙοἢ 6 οᾶθο, ποη ἴο ὃ Θροαδπηθηΐθ ἴῃ 4111: 1 πχουιοί δ, Ῥτιὃ ΘΘΒΘΙΘ 

ϑρίπίο ἃ] ἀρ! ΐο ἄα Αἰὑνὶ ταοῦϊν!, 6. ποι οϑαὐθαιηθηΐθ 5] σου ρ ΘΠ ἄσηο ἴπ ἀπ ἴουτηα]8, 

ΒΘΠΘΡΆ]6 οἰγοοθίδηζθ αἱ ἔβέθο Ῥθη ἀΐνουβθ. Γυΐϑθῦϊ, Τ᾿ ἀχουὶοαϊο ραὺ ἃννθηῖτθ [ἢ Βθριῦο 

ἃ ἀἴββθηβὶ παβοθπθ ἂδ,. απθϑύϊομι ἀ᾽ ἱπύθγθθβθθ᾽ ριὸ 8 ΠῸΠ6 δυνθηῖγθ ῬΘΡ ἱπηρα]80 ἃ ἴνᾷ, 

αἱ ρο]οβίβ, ἀϊ βοβρϑυῦθι ἑοπᾶδιϊ ο ἰπίοπαδθϊ 511 οοπαούία αἱ ἂπ οοηΐπρθ: ΘΌΌΘΠΘ, 1] 

ἀἰνονχίο αἰ ποη ϑρρουῦύβ, τηὶρ] ]οσαπηθηΐο, πιδ, ἄρορᾶνα 11 ῬΘΙΊΟΟ]0 46] ΘΟΠ]ΡΘ Τηΐπδο- 

οἷδδο; 51 γι] ἔογβθ οὐδάθθ ομθ 1] Θοηΐαρθ ὑσϑάϊθο δὶ νϑηαϊο ποσὰ ΒΘΙΏΡΙΘ 60] αἴνγουΖίο Ὁ 

Π φοηΐπρο ὁπθ τι ραύία 1᾿ Ιῦτο ῬΘΙ ἀΐββθηβθο ἴῃ απθβύϊοηὶ ἅ᾽ ΤἸηύθυθϑθθ, βϑη νὰ ΡΠ 

ξονυβϑιηθπίο Τ᾽ πηραϊβο ἄθ|18 τπϑ]ναρίδ, ροββίοηθ, 56 απϑϑῦϊ Ρ61 ἔρΡῚΡ]ο ἀοτηδπᾶδ, [0 βοῖο- 

δ᾽ τππθηΐο 46] τη τ πποηΐο; ποῃ ἀἰνθυβθιηθηῦθ αννοῦτὰ 66] ΘΟΠΠΡ᾽6 βθῖοϑο, ὁ ὁπ 6, παύνιῦο 

Τ᾿ δηΐτηο ἀἱ Βοβρϑῦν, νϑᾶθ ο ογθᾶθ ἀϊ σϑάθγθ 611 ἀοιηϑηᾶδ αἱ ἀἸνογΖίο [ἃ Β᾽αδυϊ Πα ΖίομΘ 

6118, 518, Βϑίοβία, 46] βὰο βοβροῦδο. ἘΠ ΠΘΡῚΪ βῦθϑϑί οδδὶ ἴῃ ὁ] 1᾿ ἸΧΟΤΊΟΙ 10. ὃ ΘΟΙΏΤΉΘΒ50 

ῬΘΓ ΒοΙορβ!θθ 11 νίποοϊο οοπίαραϊθ, ραὸ θ6ηῃ. ἀδυβϑὶ οῃ6 ἃ αιιθϑῦδ βρίηὗδ, δῖα Θοποοιηϑηῦθ 

Ἰ᾿αἰσα, ἀϊ ΔΡΡΙΟΡΙαγϑὶ, Ἰϑρϑ!τηθηῦθ, ὁ πο, 11 Ῥϑυ πο πῖο 46] οοηΐπρο ποοῖβο : 11 ἀϊ σου Ζίο 

ῬοΟύγΘΌ 6. οἰ Ἰταΐπαρο 18, Ῥεΐπηδ, οδτιβα, ποτὶ [δ βθοοηᾶδ. 

[ἃ ϑὐδθϊδύϊοα, οοπίθγτηδ ἃπιρίαπιθπῦθ ααθϑῦθ οοπϑι θυ ζίοηϊ. 1.8 γϑρίοπϑ ἃ Πα] 18 ἄονθ 

1θ βορδναζίοηϊ βόμο πιθῃ ἐγθασθηῦ! ὃ [ἃ τηϑΡ ] ἀϊοπ }9 (8); Θρτδ] ἑαυδο ὃ ἀννογύϊθο ρον 18 

(1) Βπατιγτον, ορ. οἷ. 
() γ. ἢ 81. 
(8) ϑμανίϑείσα σίμα. οἷο. οἷδ. 



20 ΘἸΑΜΡΙΕΤΗ͂Ο ΟἩΤΒΟΝῚ 

Ῥτδποῖϑ (1), ὁ 10 5 βρίϑρϑ 601 ὑθπιρογδχηθηΐο 4961: ἀρ μα ηὐϊ, 616 τί βοίνοπο ἱ Ιοσο ἀἰββϑηϑὶ 
ΟΟΠΪ ΡΠ ὁοἱ ἀν ΓὉΪ 6 οοπ νἱθ αἱ ἰαῤθο, βθηΖβ, ΤΙ σΟυΤΟΓΘ δὶ τηϑχὶ 06.411: [ἃ δύ θύοι 
18]18π8. Ῥγονϑ, οἷ᾽! Π6118. τϑρίοπθϑ τηϑυ ἀϊοπαθ ἱ ἔα υϊ ἀρ! αοϑὶ ἢ 6 ΒΙΥΥΘΗΡΌΠΟ Ρ6᾽ ἀἰββί αϊ 
ἀοτηθβῦ!οἱ Β0Π0 ἀϊ Πα ΠΊΘΡῸ ῬΘΠ 5 ΡΘΓΙΟΓΘ 8. 4116110 4119 8]0γο τϑρίοηϊ. ὕοπ ααοαύο ΤΘΠΊΡΟΓἃ- 
πηθηΐο πϑύπρα!θ, 418] οἰβοδοία, αντθΌο 11 ἀϊ νου ίοϑ ΠῚ ὁοπίπιθ6 [19 νἱ τἴθουτθθθθ, ἄονυθθθθ 
ἔθηλθῦθ ΠΟΠ Βο] ϑιηΐο 1᾿ ἴνδ 616 118. ἑοτηοηΐαῦο 1] ἀ 551 410 οοπίαρα]6, πιὰ θποῖθ 1 γϑπᾶθἑία 
49] σοπίπρο Δ απάοπαΐο. ΝΌη 5] ΔυγΘΌ 9 1᾿ αχου οἰ ἀϊο, ρϑρομὸ 1᾿ αχονίοἰαϊο πο Βα ΓΘ Όθ6 
Ῥίδ ΘΟΙΏΠΊΘΘΒΟ 8118. Ῥογβοπδ 6] σοηΐαρθ: πᾶ 418] νϑηῤαροίο Πδ απ ὈΘπϑῆχίο οἢ6 5ὶ 
τί ἄπι08 8] {6010 46] ἔα ξο, 6 ποι 5010 ποη πὸ ἱπιροἀῖϑοθ 1᾿ ἂν νϑηϊιηθηΐο, τηδὶ Ῥαὸ Ργϑοριύαυϊοῦ 

ΑἹ 0811 τῆθϑϑί, ὁη9. Ῥρόνϑπο χυδηΐο 58 αὔγούψαψα 1᾿1πάπσίοπθ οοπίθπαΐα π6118 
ἀοὐνεϊπα, ἀϊδουθθα, δ ἄθνθ δρϑίαπροιο 1 ἕαλθο 4611 [ηὐγϑααθηζε, αΘΡ71 οτη]οἱ αἱ ΘΟΙ 6551 
5.118, ῬΘύβοπδ 46] ὁοηΐαρθ, ργορονζίοπαθδτηθηῦθ ἃ] ΠαπιΘΡῸ ἐοία!ο αἱ 4116}11 6116. 51 ὁ011- 
ταθύψοπο Π01]᾿ ἃππηο. [8 βὐαθίβίϊοθ, ῬΡΘΠᾺ18. πθ ἴᾳ ἴδᾶθ: ὁ ἄ᾽ δ! ὑγτοπᾶθ, ποὶ ρβϑδϑὶ ἄον᾽ ὃ 
ἈΠΊΠΊΘΒΒΟ 1] ἀ γοῦΖίο, ΠΟῊ 81 σοπηπηθυθοπο ὁ Ποὴ 5Ϊ ὑθῃύδῃο οπηϊοί 1 4601 οοηΐαροῦ {1 ἀϊ νοῦ σῖο 
Βῦθβϑθο ΠῸῚ Ῥιιὸ ΔΙΡΠΊΒΙΘ 18 ΠΊΔΠΟ (ἱ ἂπ οοπίαρθ οοηῦγο Τ᾿ αἰῦγο 686 νορ]α ΟΠ]θθυ]ο, ὁ 
ἱπᾶαν απθϑίο ἃ γθϑρῖνο ἀρ! δὑποδαπιθηΐθ οοπίνο {Π τηϊπαοοίοβο ἀϊνίοίο οῃ6 5] Ἰτηροϑάϊβοδ, 
ΑἹ ἀοιηδηάαυο (2). 

8 7. 

Τὰ ΤΑ ΡΡΊΟΥ ρδυὺθ 4916 10. ] 8] αίοπὶ θυτορθ6 ϑιπηηθύθομο 1] ἀϊ ογχίο τη8, ὁοη οὐ δουῖ 
αθθο ἀϊνοιβῖ, οοβὶ τἰβρϑῦθο ἃ] ἰοπάδπηθηῦο 4611 ᾿ϑυϊδαΐο, οοπιθ 8118. 58 οβίθπβίοπθ. 
Ῥογομὸ 8Ιθαπ6 διρομπηθηύδηο 4818, τϑίϑζίοπθ Ομ ὃ τα τηϑίγἰπποηΐο 6 ἀϊνγοόγΖῖο, 6 ὑθπθηᾶο 
ααθϑύῦο ΘΟ1η6 ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗΖδ, 46] ὙΘηΪΡ ΠΊΘη0 5]] ΘΙ ϑιυθηνὶ θϑβθηζίδ} ἃ 466110, 1ο ΘΟΘΟΙΡΌΠΟ 
ὁ0π Ῥαπῦο Ο ῬοΟΟΠ]9 τϑβυρι ίοηΐ: δἰ ὑγθ ϑροιηθηΐδπο ἰηγθοθ 48] οαγαίίθρ αἱ Ῥθηδ οἷθ 
ΒΆΡΟΡΌΘ ἰπβίθα Π6] ἀϊγογζίο, 6 10 ἀἰβοίρ! πϑποὸ ὁοιθ οοπδθραθηζα, (6118 ΘΟ]ρῶ αἱ απ 
ΘΟΠΙΆΡΘ, ὁ αἱ ΘΟΙρδι Θομηηθ: αιθϑὺθ ἰθρρὶ ποη ϑμητηθίξομο ἢ] ἀϊνογσῖο Ῥ61 τηπιῦπο ὁοη- 
5080, Θ ἴ0 ΓΟΒὑχΠΡΌΠΟ 8. ὁδὶ ἀθίϑυτηϊπδῦϊ, Α]οῖηθ ΔΟΘΟΙΡΌΠΟ 1 ἀϊνονσίο 9 18, ΒΘρδΡδιζίομθ 
ῬΟΙΒΟΠΔ16, 6 1᾿ Θβρϑάϊθηῦθ, τηϑίρνϑᾶο 18. οοπύγϑ ἀϊσίοπθ Ομ ὃ ἱπ 6580, ἢδ ὑγοναῦο γϑοθηΐθ- 
τηθη 8 ἩΠΟΥΪ βοβύθηϊ θοῦ! (9) : αἰῦγθ Θοοο]ροπο βοϊναηίο ἰδ ΒΘΡΒΙΒΖΙΟΠΘ ΡΘΥΒΟΠΔ]9 ἔθηηρο- 
ΤΑΙ, 606 ΡοΪ 51 τίβοϊνθ π0] ἀϊνογχίο. [)6118 Ἰθρρὶ οῃ6. ποῃ ΘΟΘΟΙΡΌΠΟ 1] ἀϊνγουχίο, ϑὰ 
Βδηπο βο]ύθηῦο δ ΒθρδιϑΖίοπθ, αιϑίοιηδ, (18, Ιθρρὸ διιθύν! 8.68) ϑτητηθύθο 11 ἀϊ νου ζίο ρϑὶ 
5011 ποη οδθο]οἱ (4). 

1)9116 1θρ]5]αχίομὶ διηθυΊοδηθ, ΠΘΡῚ1 ϑὕαθ 4611 ΤΤμΐοπθ, δἰοαπθ πᾶππο ἢ ἀϊνουχίο 
5θηΖδ δ βθρδινδχίοηθ: 8] 0γθ 11 αἴ νου Ζίο 6 ἰὼ βϑραζϑζίομθ: 84 θοοϑζίοπθ 6115 Οδγο ἐπ, 

(1) Τμανάβϑπσα, 1. οἷδ.; Βεκτιτιον, ορ. οἷδ., ΠΥ, ἘΠ ὁοπ 1 Ἰπἐτοάασίομθ ἀ6] ἀϊνογχῖο, 11 πατηθγῸ ἀ6ρ]1 
ὈΧΟΙΙΟΙΑῚ που ὃ ραπίο ἀϊταϊπαῖνο ἰπ Εταποῖα. 

(2) Υ. Ἰὼ π. ρυθορᾶ. 
(8) Τιπναββιῦκ, ορ. οἷδ., 1891. 
(4) Υ. ἴπι σθῆθυαῖθ Βπιπρβππα, ΟΡ. οἷδ.; Απηπαϊέ αὶ διαί. οἷν.; Ἑϑρονγέ οἷθ. τι611 Αρροπᾶ.; ν. ρὰσθ 

16 ΟΡΘΙΘ βΘΠΘΙΆΠΙ 6. 4116}18 βρθοΐδ!ὶ 41 ἀϊχιθθο τα τ πποπίαϊθ ἀοὶ νατὶ ϑδαθι: 6 ΒΡ Θοϊ τη ηΐθ 06] αἰνιῦο 
ΒοΙτημῖθ0, 560. 1] σά. οἷν., ν. Φλοομι, 2. μογεὔηϊ, Ἐ]ιογθοί5, Βου]. 1896, Ῥᾶρβ. 61 6 βορρ.; Ῥιιάνοκ, 
Βῶνρεν!. Οδϑοίαῦ. τη. Εἰ ἰΔ]ιγιιισθρο8., ΒΘ]. 1899, ΤΥ, Ῥ. 815. 6. βερβ. Ῥὸὺ ἢ ἀϊνιθίο δαβύχϊδοο, 1] ΘΟΤα- 
ταθηΐο αἱ ϑιυβενπαύοη, θαϊχ, 1888; 6 1ὰ τασπορν. αἱ Βχττνππ, [ιοίραὶρ, 1876; ῬΘΥ 1] ἀϊν, ἔταπο. ν. 16 
ἸΔΟΠΟΡΎ. 461] ΒΑυΡπυ- ΠΑΟΑΝΤΊΝΕπιμ, ΡΔΥΙΒ, 1884, 6 ΘΒ οὐυαϊ 46] ὅουτον, Ζὸ αἷν. οἱ ἴα ϑόρ. δ σον 8, 
Ῥαυῖβ, 1880; αἱ παν δὲ ὅουνι, 2" οάϊχ,, 1887: 6 Ῥχάνιοι, Τ. ἐϊ. ἀο ἄγ. οἷυ. 7ν., 1901, 1ΠΠ,». 158 6 βορ!. 

------- - 
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46] ϑυὰ, ἄονθ πὸ ὃ 8οοοϊῦο πϑβϑιπο ἀθὶ ἀπθ ργουνθάϊπηθη (1). ῬΘΡῚ αἰδεὶ ΚΘ ϑθὶ, 11 
Μοββίοο (2), 1 θαβ8θοὸ Οδπαδὰ (8), 15 ΒΘρα ] θα. Ασροπίϊπα (4), 1 ὕταρααν (5), ἢ Θαα- 
ἔθπιδῖα (6), 11 ΟἿἾ]Π (7), πᾶππο βοϊδαπύο 18 5θραγϑζίοηθ. 

ΠῚ ἔαθθο οἰιθ, δὰ ϑοοθζίοπθ 4611 1{8]18, 4611 Αυϑύτϊα (8), ἀ911. ὥραρπα ὁ 461] Ῥον- 

ὕο58}10, 16 ΑΙῦγο 1668] αζίοηὶ δΘΘΟΙΪΘΌΠΟ Ρἱὴ ὁ ΠΊθη0 Θδϑύθβδιηθηθθ 1] ἀϊνγουχίο, οοπίοη- 
ἀθηάονὶ ἐα]γοϊδα δ᾽οαπὶ οαβὶ αἱ νορὰ πα] Πὰν ἀ6] πιδύνπποπῖο, ὃ πηούϊνο βϑυῖο ὁμ6 ἄθθρα 

ΒΡΙΠρΘΡΘ ΠΠ Ἰοριβίαίοσο ἰἐ] πὸ δ ϑοοορ] θυ] οῦ Νοὶ ἰδοῦ ργορδγδίουί 8611 Ιθρρθ 

ἔγϑησθβθο 46] 1884 ὃ ἀθέϊο, βϑηζ' αἰίγα, τίοογοδ, οθ ἵ{Π ἀϊνουχίο ὃ δοοοϊίο ῬΓΘΘΒῸ απδδὶ 

ἀαθι! 911] Βύαθ! οἰν!] : τηὰ ποὸπ ὃ ΤἈΡΊΟΠαΤΘ οβαίίαπιθηῦθ 11 ἀθάσγμθ, ὁπ6. 5Ἱ1 ϑ δ ἱ 

4081 ποὴ 10 Πᾶπηο ἀθοθδηο 8οΘΟ9]16 010, ρϑιομὸ ποη 51 ἀΐοδι Ο116 Δ᾽ ΕἸ] θη] ΠΟἢ 50ΠῸ 
Ἰηθθγδηηθηΐθ οἰν!]]. ῬΔρΡΊ οΠδτηθηδὶ ΑἹ ἐδ] [αύθα ποη σα]θΌ ΠΟ, Θ ῬΟΘΒΟΠΟ ᾿πά 116 ἴῃ ροτανὶ 

ΘΡΡΌΤΙ ; ἔατθ 1 οοπΓοΠδ οΟϑὶ Θ᾿ ΥΠΠΘηθ, ΠΟῸΠ ὙἹΟ αἰγ6 5806} ΑἹ 1055] αι χίοπθ οομηρᾶ- 
ταῦϑ, τὴ, ΔΟΌΘΠ ἀοΠδ Βὶ 8118, ἔμ οἰ Ἰὼ, ἱπραππαύγίοθ αἱ ἀπ ἀο παν ίβιηο σαοῦο 6 Ῥϑυθο]οβο. 

1 ΘοΙηρδι δ ζίομθ ὃ [αὐνα θη βοτγίθίὰ, 56 ργϑραγϑία ἄδ σ'αϑῦα πού χία 46116 ὁοη- 

αἰίομὶ ἀθὶ ρϑοδὶ ργϑβϑβὸ ἱ ἀ08}} οὐϊδύο 1| ἀϊνουζίο; 6 αἱ ἀ116}10 6] ρᾷθβθ ἄονο 5ὶ 
ΔΟΥΡΘΌΡ6. ἰηὐγοαυο. Νοὶ ραθϑὶ ἄον᾽ ϑβϑίϑύθ ἅθ' Ἰππρὸ ἔθιηρο (6. οοϑὶ ὃ ἀδρρουύαζίο, 

Δ] Ἰηβαοῦὶ ἀ611, Εν ποία), 6580 ἕω ραγίο 46110 ὑγϑαϊχίομὶ βίαν Ἰομθ, 46116 Δοϊ μα πὶ, ὁ 
ῬΘΡ 11 αθῦο ἀ611 818 Ἰυπρα οβίβύθησα μὰ ρογάπθο ραγίθ 6116. ἴουζα, 4, 5βο!ν το ὁ 6 
Ποηδίθηθ. Ῥογοϊὸ, 56 Ῥὰ θϑίβύθββθθι Ὁ ὁδ88. 066. 16 ἔαγουβοομο {Π πον! πιθηΐο 8566η- 
ΒἴοΠα 70, [ἃ Ιοτο αχίοπθ ὃ Αἰ 6116, ὁ αὐδηΐο ΠΊΘΠῸ 8588] ἰδυάδ: [ἃ Ἰᾳπρϑ ΘΘρουΊθηζΖδ ἢδ 
Ἰλοβίγαίο 6 ἰπβθρῃδίο δἱ ῥἱϊ ὑϑϑοϊ ὑαύία 16 ουανι θὰ 46] τη819. ΟἿ᾽ 86 ααθϑῦθ οϑιβθ, θᾶ 

ἈΠῸΡΘ ΔΠοΟΓἢ, ΘΒ ΒΕΘΘΒΘΓῸ Ποὶ Ῥαθϑὶ ἀοΥ6 8ὶ γόουροῦρο ἱπέγοδαννο {Π ἀϊνουχίο, Τ᾿ Ἀσίοπο ΙοτῸ 

5ὶ ϑΡ᾽ ΘΙ ΠΡ ΟΓΘΡΌΘ ἃ 0011 ἔοτζα, ΟΠ ὃ οἷὰ π6 118 παύσσα ἀ6118. ΓΙΌ πηδ, 6 1 ἀδηηὶ 58 ΥΘὉ- 

ῬθΓῸ ΘΠΟΥΤΗΪ; [ΌΓΖδ, ΟἾ6. τη πίτηδ ἴῃ τη ΟΥΡΘΠΪ8η10. οἢ6. Π611᾿ ΔΙ μαϊηθ. ἔρον! 16 νἱγθὶι 
ἄ611. τοβίβέθηιζα, βδυθο 6 ἀθρίογθυοθ ἴῃ οτραηίθπ ρυῖνὶ αἱ [8] ἀἰίοβα. Ῥαγθ, 1ὰ ροβϑὶ- 
ὉΠ ὰ ομ6 ππονα ἴουζϑ τηϑ]σηϑ, 5 ἀρρίπηρα ἃ 41|6118. ΟΠ ὃ Π61] Ιδυϊθαΐο, ὃ οοϑδ 6116 ἀθβίδ 

ἀρΡΡυθηϑίοηιθ ἃποῃ9 πϑὶ ρᾷθϑὶ ἄδυθ 1] ἀϊνουζίο ὃ ἄδ ὑθιῦρο πϑὶ οοβύσπη, Δ δ᾽ ὕαη ἀο5] ὁἢ6 
ἢ πόνο πηθζζο αὐγδνθυβθο 1 απ816 ἀρῖβοθ ΠῸΠ ροβδθδ, ΤΟΒΟ σα ΓΡ 11 α.6]]᾿ ἀοαύθζΖα, ἀ 6118, 
{8819 Β᾽ ΘῈ νϑῃπίο 5ρορ] απο Π611᾿ απ ἰ θη ἀπύθυουθ; ϑθυθο ὁΠ6 β᾽ ἄννοῦα απδηᾶο, 

Ἰπα Ροπἀθηἐθιηθηΐθ ἀν αἰέτϑι ὀδ88, (6. ρῥἷὰ δποοῦα 5᾽ ϑβϑδ ΘΟΠΟΟΙΤΘ) ἰὰ ἰθρρο ἰηὐθπαθ 

8 ἔΔοΙ Π αγ]ο. Οοϑὶ 5’.πὰ 1ὰ ΤΒΡΊΟΠΘ 461] οταν βϑίτηο την πηθηΐο ὩΒΟΘΠΒΙΟΠ86. 416] ΠΙΠΠΘΙῸ 

ἀθὶ ἀϊνουζὶ (9); 6Θ4 ὃ ρὰν ἀϊομίαταςο 11 ππουτηθηῦο τθϑυγιῖνο 06. 5᾽ οββοόύνανα ΠΟΙ 

Ῥτοβοίθο ἄ6] Οοάϊθο οἷν] βουτιδηΐοο, πιϑηθοπαΐο ροὶ πο] ὑθϑέο ἀθβηϊξίνο, ἄονο 5ἱ υίνϑία 

ἘΞΕΤ ἘΝ τιν πον π 

(1) Ὑ. Βιβπον, ορ. οἷδ.; Πορονὲ οἷδ. ἴῃ Τηὐτοα. 
(2) σοά. ον, αὐῦ. 289. 
(8) Οοᾶ. οἶν,, ατὸ. 185. 
(4) Οοᾷ. οεἷἶν., ατὸ. 198. 
(5) Οοά. οἷν., αὐτῷ. 145. 6 βδρᾳ. 
(0) σοὰ. οἷν., αὐτὸ. 165. 6 βερρ. 
(7) Οοά. οἷν., αὐ, 168. 6 βερρ. 

τὴ Θ Ῥρὶ οαὐβο οὶ. ΝΘ Ὀπρμουῖα, 11 ἀϊνου)ίο σθῖπο ἱπίγοδοίίο οοὴ ἰὼ 1. ΧΧΧΊ, 1894, 58] ἀϊτ. τιὰ- 
ἸΠΠΟΝΪ8]6. (ϑαπο, 11 9. ἀϊο. 1894), ατί. 78 6 βθ56.: 6 ἄορο στϑηᾶϊ Ἰούψο (ν. Νλαυ, ἴῃ Αγ. 6 Τό. εονιρ., 
ἘΠῚ 820 6 5668:). ΤΡ ΘΟΡΘαΟ Ῥυϊποῖραϊθ δα δούίο ἃ ἀἰξθηάθυ]α, ἔα 1ἃ, πιϑοθϑβι θα, 1 φορ τ 16 " βύγδου- 
ἘΠΆΣῖ, ΘΟΙΩΡΙἸοαίοπὶ 46] αἰχιἐδο τα νυ πποπΐα! βούδο ἢ ΤΘρΊμη6. οΟὨ θβϑιομϊβίδ, , (οοπΒ. Νου, ἴθ Αι. οἷ, ΧΧΊΤΙΠ, 874). 

(9) Υ. 1 ἀδεϊ εὐδθϊδεϊοι οἰδαιῖ. 

- ππν  ΄, 
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16 ἰθπάθησῃ ἃ ἰθπθῦ 1] ἀϊνουχίο αὑ81] ργοννθαϊπηθπίο ἀϊροπάθηΐθ 48118 οὐρα ἄϑῖ 

οοπίαρθ (1). 

18. οδυθα ΑἹ ὅδ] Ῥγόοθθβο, 1] πᾶονο τηθΖΖὺ ὁ᾽0 ριαὸ ΤΘηδᾶΟΙΘ 1] ἀϊνουζίο ἃϑ88ὶ 

ῬΟΓΪΘΟΙοΘΟ, Βα ΘΟ 06 1᾿ Θϑύθπαθγθὶ 4911 ἀρ] δίῃ βοοίδ! βύαῦ ΕτΒΘ. 1,8, δὐδυϊβύιοδ, Το 8606 

16 βοραθηδὶ οἱ αϑϑ᾽ Πσαχίοηὶ 416110 ῬΘΥ80Π6. ῥ᾽ὰ ῬΥΟΡΘΠΒΘ: 

αἴΐα 8θραγαφίοηθ: αἱ αἰϊνογείο: 

Οοταπιθγοϊφῃθ ; 6 ἔγω 16 ἄοῃπθ, 16 αὐδθπαθηθὶ Οροσαὶ ᾿πάπϑύνα!ῖ; 

8116 ουὑγ6 ἀοτηθβίϊομο; 

Ῥτορυϊθίαγῖ, ο οαρ 1861; Ἰπηρίθραῦ! π6] ΘΟΙΏΤΊΘΓΟΪΟ ὁ Π6116 ἱπαπδύτίθ; 

Ορεχαῖ; Οομλτα θυ δ] ; 
Ἰταρίθραῦι; Τηδυβϑύνα]!; 

Ῥτορυϊθίαγῖ, ο οαρὶ ῥα] δ (2); 

6. ΑἸπιοϑύγα ἴΠ ΔΓ ὕθπιρο, ὁΠ6 1] παμΠηΘΙῸ Τηϑρρίοῦθ ἀθὶ ἀϊνουχὶ αυνίθηθ Π61160 φΥϑπαϊὶ 

οἰδδὰ, 6. ἄονθ ϑϑίβῦθ ἅπ σγᾶπαθ δρρ)οιηθγδπιθηΐο αἱ ορογαὶ (8). Θαθϑυ ἀδῦ! Θονυίβροι- 

ἀθγθθθοΓο ἴῃ τηοὶϊῦα ραυῦῦθ ἃ] τηοᾶο αἱ θϑρδῃᾶθυθὶ 46] βοοίδ!ϑηηο ; τη ποι ἰηὐογαπιθηΐθ: 

ἴῃ δἰσαηὶ Ῥᾷθϑ1 6 Βρθοϊϑι πηθηῦθ ἴῃ Τα ]18, ὈΙΒορ ΘΓ Όθ6 ὕθη9: οοηὔο 46] βοοίδ!θηιο 4616 
ΟδΙρθΡηΘ; θα ὃ ϑοοθιΐαῦο 10 9] ΔΡΥΙΟΟΙ ΟΣ ἀδηπο 11 ΤηΐΠῸΡ ΘΟΠΟΟΙΒῸ 8] ΠΠΠΊΘΡΟ 
φούϑ!ο ἀϑὶ ἀἶνοῦὶ ὁ 416116 βορδγδζίοηὶ (4). Ῥογοϊὸ, οἱ δ ἢ αἱ ἀδύϊ 8ὰ ἀθϑου δ, οοηνίθῃ. 

ΤΊΘΟΡΓΘΙΘ 8. Α]ῦγΘ ΘΟηΒ  ἀθΡδ Ζιοηΐ, ἃ ἤπ αἱ Ῥυόναῦθ οοπιθ 11 ἀϊνογχίο βδἰϑι τηθΖσο αὐΐο 
8. ῬΓΟΙΏΠΟΥ͂ΘΙΘ ὁ0η ΘἰΠοϑοῖδ, 1] αἰ που] 461] υἰορία Βοοία! 5ὑϊοδ; 4118. 4816, Θοη 1᾿ ιΖίοπο 

π᾿ Θβθιοῖύα, 8.1] οὐ αΙηδηηθηῦο ἔβη] ρ] ΓΘ, ἀρῦθ 6 5ΒΟ τα ΘΟΠ Ιπαϑιηθηΐθ ἴὰ νἱϑ. 
Τηξοδθι, 11 τηονὶμηθηῦο βοοί δ] ϑ6ϊοο ἰη θη θυ θ 06. ἃ Τἰ γα ῦθ 1 οΥρϑηΐβηηο Βοοῖδ]6, 

Θ᾽ ῬΟΙΟΒὸ μ᾽ὸ 0856 18. ἔθη] 118, 51 στ 101 ὁΠ16 1ὰ τ ονττηα ἀθθθα, οοτηϊ ποίαν 48. οβθῶ, δ]]θηΐϑη- 

ἄοῃθ ἱ νἱποοὶί, ἱπἀθροϊθαάο αὐθδύδ ργίπηα οομηρδρίπθ οἰ’ ὃ 1ὰ τποπδᾷθ 6118 βοοϊϑίὰ, οἰν!]6. 
1μἃ. ϑοτίῷ 4611 ἰορρθ ἔγδηοθθθ 491] 1884 ἀὰ τοδὶ 6 σγαγνὶ ἱπϑθρηδιηθηθ 81 [8] ραπίο: 

Ῥαθϑύθγὰ, ΓϑιητηθηὐαΡθ Οἢθ 11 Ῥυῖτηο ργορϑῦνο ργοϑθηύαδο 4] 6 σίπριο 1876, 001] αι816 5ὶ 

τίθογπαγδ, 8118. ἰθρ᾽ϑ]ασίοπθ 468] 1792, δα 1]! ϑθοοπᾶο ριυθϑθηύαῦο 11 21 τηδρρίο 1878, 

601 41.816 51 ργοροῆθνϑ 1᾿ Δρυορδζίοπθ 4911. ἰθρθθ 4611 8 τηδροίο 1810, ἕχτοπο ορθιᾶ 

461] Νααιθύ. Ογὰ 11 Ναυοὺ ἤπ 48] 1809 ἀνονὰ θθῃ τηϑηϊοβύαθθ 16 διι86 1466. 501]8 

τ ]]βΊοηθ, ἰὰ ραῦρία ὁ 18 ἑᾳπιίρ]α (5), 6 νὰρῃθροίδηο ἀπ Θρθοῖθ αἱ τηδύναροαύο βϑριΐῦο 
41411᾿ ϑἀποδζίοπθ ἴῃ. τη, οι Ἶα, ΠδΖΙΟΠ816, 51 τἱρτοτηθύνονα ἄα ααθϑύα ππονὰ ΟΡ ηΪΖ- 

ΖϑιΖΙΟη6 ἴδ. ΤἸΒο] αχίοη. 4611 αἀπθϑίϊοπθ ἰπ υἰβρϑῦνο 4118 ρτορυϊϑίδν. Νοη. Ρἱλ ταϑ Το ηΐο, 

6611 δἰἴθογιηθ, μ᾿ ὃ οοηθναυῖο 811 Προ δ 1πἀϊνἅπι816. 6 8118 ἰορρο αἱ πϑύστδ; 856. ᾧπ 

Θοπίαρθ ΠΟῚ ὃ Ρἷὴ ἴῃ οοηαϊσίοπθ ἴἄνογθνοἹθ 811 ρτοογθαζίοηθ (9118, ὀρθοῖθ, 1᾿ αἰῦγο πὰ 

(1) Μοιέυ. τιν ἃ. Ἡηέιο., ΤΥ, 88 1441-1468. Μὰ ὃ ἄω ἀννουθίγθ ομ6 οοπύτο αποδϑῦα ἐθηπἀθησα ΘΠ ΠΘΙῸ 
ΒΟ] θναῦθ σγωνὶ Οἱ οαϊοπὶ, αουῤαταθηξθ θϑροθῦθ 6 βυοϊο π6 1] ΧΧ Οὐπργοββο σ᾽αν ϊοο ὕθπαξο ἃ ϑύγαβ- 
Ῥυτρο; ΒΘΌΡΘπΘ 16 σᾶρίοηὶ ἵνὶ ἀθὺθθ βίαπ [α]1, ο[6 τη] 586. πὸ ρᾳὸ ἀνγαηθαροίανθ ΟΠ] νου ΌΡ6. Ἰηὐτο- 
ἅπνγθ 1] ἀϊνουζίο ἴῃ ραβδὶ οαὐθο]οῖ, ροσομὸ 1᾽1ϑυϊθαύο νἱ ὃ οοπδίοναῦο απ] οοποούϊο παφίογαἴο- οἸ φίοϑο, 

αἰθστηαῦο 4818, υἱέουτηα. Οοπβ. Κορ) αρα!. ἃ. «7ιινἰϑέοηί., ΧΧ, ». 285. 6 βορρ.; Ητνβοπμιτβ, ἴπ “ Ατοῖ. ἔ. 
ἃ. Ο. Ῥι,, ΤΧΧΙΨΝ, ν. ὅ5 6 βορρ:; Οτβακε, Ὁ. μέσ. οἷδ,, 1. οἶδ. 

(2) ϑϑοομᾶο 186 βὐβθίβυιομθ σἰαα, οἷν. Ὑ΄. 1᾽1πὐγοά. 

(8) Βεαττμαον, ΟΡ. οἷξ,, Υ, ΧΠΙ; Πργάβθεῦπ, ΟΡ. οἶδι; νι Ῥασθ 16 θαυ βθϊομθ. οἰδωξα. 

(4) Υ. Ααὐ.. οἵδ. π6]]1ὰ πούδ ῥσθο. 8] βοοί]ίϑιπο ἴῃ Τύλ]α, νϑαϊ Βππτοῖανι, ἱπ ΔΡΡΘπαϊοθ 4118 

ἐχαᾶυ. 46] ϑοοίαϊίδηιο σοπέοριρογαηθο 46] ἤλλῃ, ΕἼσθηχθ, 1889 

(8) Νφσεν, οΡ. οἷδ. 
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« ὮΙ αἰτὶθζο 6. 11 ἄονϑιθ. βοοίδ!θ' ἀϊ, ὁθύοδυιθ ὑπ “ ΝΌΟΥΟ; ΑΜΟΒΕ νυ ΠΟ! ρἱδν 11. ϑἰϑύθπια 

αὐύαβ!9. αἱ ἔδιαὶο δ, π6]: αα816. 1 ποπο. ὃ απδϑὶ ἱτηπιουίδ!θ, ΡϑΡομὸ Ρυππϑ. αἱ τηοτῖρθ ἢ 
1 ὕρπιρο αἱ ἤββαγθ' [6 δὰθ ἰᾷθ6 δᾶ 1 8001 βθπῦπηθηεϊ Π611ἃ τηθηΐθ. Θ᾽ Π6}} ϑηΐτηο ἀθὶ 

Ἐρ!1; ρἱὰ, ξονὑθυιαθηὺθ ὃ: οοπύίθαϊνα 1ὰ ἐπι ]1α, ρἱὰ αἰ Ποἰ]τηθηΐθ 5ὶ. ἀϊδίταρροπὸ 16 ὑγας 
αἰχϊοπΐ, ροἱὰ 11 ργοβιθβϑθο ὃ ἰθπίο. Θαθϑῦθ ἰᾶθθ βρίθραπο ἰἴὰ ὑθπϑοῖϑ ἑουσαπαύα. ὁπ: Ἰὰ 

4889 1] Ναᾳαθῦ ἢ8. βϑοϑύθπαϊο 11 ργοριϑῦθο ἀ6]. ἀϊνογζίο; 6 ἀϊτποβύγϑηο ὁ0η. {ΓοΡὈ8 νυ! ἄθῃζϑ, 

418] τϑρροῦύο οϑίϑύδ. ὑγᾶ. 11 ἀϊνογσίο 6 1ὼ ἀούεϊηδ, βοοί δ ϑύϊοδ; αἰ τηθΖζο. οἱοὸ 8: πὸ. 

ἘΣ βρίθρϑπο ριγθ ὑπ 8]γὸ ζαὐθο, ὁπ ἀὰ Ιδτρᾷ ΘΟ ἔθυτηδι 8116 ΘΟ ΠΒΙ ἀΘ Δ ΖΙΟΗΙ ϑβροβῦθ: 

Τ᾿ ϑιαπηθηῦο οοῃῥίηπο οἶθ β'ΘΡὈ6.6 δἱ μδ' ἱπ Βταποῖθ 46] πυτηθῦο, ἀοὶ ἀϊνογσὶ. Θυᾶπάο 1Ὸ 

58 1ηἰτοάμιθ8θ, δὶ τϑρίοπὸ . ταοϊξο ὑθουοαπηθηῦθ, πὸ 51: ὕθππθ. οοηύο᾽ 6110 ρϑυ θα ΖίομΙ 

ΒΟΟἾΔ]Π1 οβἰϑύθαθι, 6. ἀονθνθπο 4 πϑοοϑϑιυὰ δυτηθηΐαγηθ ἃ ἴονΖα ἰπύγίπϑϑοδ: πῃ 5ἷ 

Ῥθηβὸ 69. 18 58 διΖίομθ ἀἰβρυθραύνιοθ 5ῖ ΒϑυΘΌ 06. φοογθϑοίαὐδ Ρ6 16 ΘΟΠ ΔΙ ΖΙΟΠΙ ΒΡΘΟΙ Δ] 

(91 διηθιοηΐθ, οἰ’ θγᾶ δββοϊαθαιηθηίθ ἀἰβροβῦο ἃ τί οθνθυὶδ: 6. ὑτϑ' ααθϑῦθ θᾶτι56' ΠῸΝ ΘΡᾶΠΟ 

Οθυθο. υἱδίπηθ 1ο βοβαϊτηθηΐοι ἀθὶ οοβύσμηϊ, 6 ἴα ργοραρᾶπᾶδ βοοί δι! βύϊοα, Π1 ΑΕ, 688 
ϑννθηηθῦ 

ΒῚ οϑ]οοίανδ, βθίῆρηθ αβύγαθαιηθηῦθ, οἢθ᾽ ΠΘ] ῬΥΪπιοΟ Ὁ πθὶ ῬΥΪΠῚ]᾿ 8ΠΠΪ 51 580 80-- 

ῬθΡο ἀγαθί πιο δὶ, ἀϊ γον δῖ, τπὰ ΘΠ6. δἱ γϑυρθῦθο ἰπ δϑρυίθο 84. ἀπὰ. πιοάϊα τηΐποῦο: Ὁ 8: 

ἔρον, 11 οοηΐροπίο οοπ 511 ΑἸΟῚ ραθϑὶ (1). Νοι 5᾽ δυνουυϊνα, οἢθ ἴῃ. ααθϑῦ 16 πυόνγϑ 

ὅϑαδ86. ΑἹ ρουδασ θδπηδηΐο βοοῖϑ]θ ὑσονανϑηο 11] ἀϊνονζίο οἷὰ ραβϑαῦο 6116 ΘΟ ἀἸηΐ, ὁ 

Ο0η. ἀη8, ἀδύε, οἰἤόδοϊα, ποῦ πηδῖθ; πὸ, οἷὸ οἰ6. ριὰ ᾿πηρογύδ, 51 θδᾶδανϑ 8118, ἀϊνογβϑι θὰ ἀθὶ 

ὀδδδίθυὶ, Ὀθη ῥγοΐίομᾶδ: τηθηΐρο ἴῃ ΕὙΔΠοῖα 5' ἄονθνα ρϑηβᾶῦθ 81] ϑϑἰϑέθηζα. αἱ 

ααθδῦθ. οδιι86,. 6 ΔΡΡῚ ΠΠΡΟΓΗΘ. 1 οἴ Ποδοῖδ, ῬοββιἾ]6. ἃ 406 118 ργορτία 461} Ἰδυϊσαθο. Τ)8 ̓  οἷὸ 

ἢ, παηηθτο ογθϑοθηῦθ 6 8]Παριπδηΐθ. 4θὶ αϊνουῦχὶ; ἰαῦθο ’ ποη ὈΘη. ργονθάσίο, 6 πο 601-: 

τουβδιηθηΐο. βρίθθαῦο ὁοπ 1 Ἰρούθϑὶ αἴαύθο τιουαββίοα 6110 “ ϑύοοϊῖς, ἀδὶ ἀϊββθηβί ὁοηΐα- 

8.811, Ἰιχαϊ ἀδ 116. ὁ] ἀϊνογσῖο (2). 

ἘΣ 0.6. 1 οββθυναζίοηθ βία ϑβαύῦθω, θθπ. ρόβϑοπὸ αἰπηοϑύγαυϊο 16. οἰδ᾽θ. βϑβιθηῦ 48] 
ἈΜΤΠΘΙῸ ἀθὶ ἀἰνουχὶ ῥῬγοπιποίδιί ἴῃ ΒΥδποΐδ: 

1884 (ποὶ οἴπαιθ Οἱ 1π|1 τηθϑὶ, ἴῃ βθριϊῦο 
8118 Ἰθρθθ 27 Ἰυρ]1ο 1884). 1657 

1885. “" ἕ ᾿ ᾿ : ὅ 29 

ἸϑϑόσθΣ, ᾿ ΐ ἃ Ὶ ᾿ .οο 4008 

1 ΣΈΟ; " ὺ Η ξ ὃ πὸ ΠΟΘ, 

Ἴδϑθδοος ὲ ἢ : ὅ : . 482 

ἀθ899: ὡ ἑ Ὁ ᾿ ς : .- 6249 

1890 5.55 : ἶ Ϊ ἢ . θὅδγ7 

1891 

Πα 00 91: Ε Ξ Ν Ν : δ Ὁ ράθονς 

809. Ὁι ῃ ὰ Υ ᾿ ὃ ΠΡ ΚΟΤΕ 
1894... . ξ : ς ΐ ρον λδηκ: 
1888 15: 3 ὦ ἐ ἈΘΎΩΝ, ἄπο ἐόν 

ϑϑθιπ οἰ ᾿ ἔ : : ἣ ἘΕΡΩΣ ΣΝ Ὁ 

ΠΘθ ων: : : [ : ΡΟ 90. 
τας πα ΎΔΡΝ δι οβίσττερςς, Ὁ, Ὁ 

[60 Βιμβσιταον, ΟΡ. οἷδ., 1 6 Π. 
(2) Κύμμεε, Ἰοὺ. οἰξ. 
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Ορηϊ ὀοπημηθηΐο ἃ [8] Θβροβίζίοπθ ἀϊ οἱ ἔν (1) (αἱ ἱουμὶ ὡππὶ ποι ὃ βύαῦο ροββί 0119 

ΔΥΘΙΊΘ ὑνϑοοίδ, Π6116 ρα ]]οαΖίοπὶ αἰ 6181), Βοπιρτῶ ορθϑτϑ ᾿πῈ 0116: 1᾿ Θατηθῆθο Π6] ΠΌΤΩΘΙῸ 

ἀθὶ τηϑυρτπο 1 5010 101 ρθῖ' νἱδ 46] ἀϊ γογΖίο ὃ σοϑύϑηϊθ, 6 σῦδνθ. δὶ ἀοντὰ, αρρίαπρθιο (2), 

686 ἴῃ “ ἀπ 8οἷδ πἀΐθηζᾶ, Π6] αἰοθιι ΓΘ 98, 5᾽ ὃ γὶβύο 11 ΤΎΙΡαΠ816 4611. ὅϑηπδ ἃ ρτο- 
“ ηᾳηοῖίθιθ 98 ἀϊνοῦζὶ » ἢ 

ΝΘΙ1ο βύυαίαγθ 586 αυθβϑῦο ἰβυϊψαϊο 51 ἄθοθα ᾿πύσοάυνγθ Π6118, 1θρ᾽β]αζίομθ 1] ΐϑπϑ, 

Τ᾽ Θβθιαρίο 6115 Εταποῖα νὰ0}] θ550}06 πηϑαϊδαύο ἃθ88ὶ; ἰἴὰ ΕὙΘποῖδ Π6] 1884 81 ὑγσογανᾶ 
ἴῃ σῦϑα ραγύθ, τἰβροῦθο δὶ ρᾶθϑὶ ὁἢθ ἄγϑνϑῃο 1] ἀϊνουχίο, Π6110 βύθθβθ οοπάϊχίοπί ἱπ οαἱ 
οΥ' ὃ 1Τ08118. ΝΌΠ 51 ἄθυϑ βϑγὶυτο ἀϊπηθηθίοατθ οἱὸ ομθ ἀἰϊπηθηύϊοὺ 11 Ἰθρ᾽ϑιαύογθ ἔγαμ- 

ορ86: 616 11] οοπίροηΐο 416110 16] 5] αζίοηἹ ὃ τὴ8] ἔαύίο, 580. ποῃ 81 ὑΐθῃ οοπύο 46116. οοῃ- 

αἰχίομὶ ἀοϑὶ αἰνγουβὶ ϑὐαθὶ, γἰβρούῦθο ἃ 6] ἀοίθειηΐπαῦο ἰϑυϊψαίο ρἰατγίϊοο οἢ6 δὶ οοπβϑὶ- 

ἄογδ: 6 ἴῃ Βρθοίδὶ τηοᾶο ἅ61190 τἱβρούθινθ οοπαϊζίοπί αἱ τοϑιβύθησθ οομῦρο 1 ρῬοββὶ ὉΠ] 

Ἰἱποοηνθηϊθηθ 4611. ΤΠ γπιδ. ϑοργαδαῦο οὶ 5] ἄθνθ οββϑῦγᾶσθ, οὔθ. 86 οϑιβθθ ἀϊ ρθ1- 

δαγθδιηθηῦο (οοιηαπὶ αἱ ραθϑὶ ἀον᾽ θϑίβυθ 1] ἀϊνουζίο θά ἃ 4116}11 ἄονϑ ποῃ νἱ ὃ) ρόββόπο 

ἸηΠπ]ρθ 60] Ῥϑπᾶθιθ ῥἱὰ ἰπύθηβι θα οβϑῦθϑὶ ρ] Ἰποοηνθηΐϊθηῦὶ Ὧ6] ἀϊνουζίο, αὐθϑύ δΖίοπθ 

βδρὰ ρἱὰ βθηῤύα ἄονθ 11] ἀϊνουζίο ὃ παονϑηιθηΐθ ἰβυϊθαϊο; ἃ Ἰηθη0 οἷθ πϑὶ ρεϑθϑὶ 
ἀον᾽ Θβίϑῦα ἀϊ οἱὰ, ἴὰ ἰϑρρθ ποὴ ἀϊδ [βοι Πὐασίοηϊ ρον οὐὔδθηθυῖο, ρϑγομὸ ἴῃ ὑδ] ο880, 

οι ὃ ἀγνθηαῦο ρθ1 ἰὼ ὥίσχον (3), ἰὼ τϑϑβύθηχε ἀθυϊναηΐθ 48] αθ σὰ ϊπθ ὃ νἱπία 

4411. [8 ΠΠἸ αζίοπθ ροθοὺ ορροιθαηδ. ε 

51 οδ᾽ουνθτα ὁη6 ἴπ ΕΤαποῖα 11 ρρορϑύθο ἀΐ Ιορρθ ρυοβϑθηίαθο 8 Ναηιθὺ θρθ8. 8 

αἰἴθηβου! δα δοΟορ ΟΣ Ὁ ΠΟΘ 1 ΠΟΠ Βοοί δ] ἰδύϊ ; ὁΠ6. δηχὶ 00] 8010 νούο ἀϑὶ βοοί! ϑιὶ 

18. ΥἹουταδ, ὩΟΠ. ΒδΙΘΌΡ6 βοἱπηία ἃ Ὀχοη ροιίο. Ἐὰ ὃ γϑῦο: πὰ Ῥ61 ἄνϑν ἴὰ Ταρίοηθ 
οϑαύδα, 49] [αὐΐο (πὸ 1ἃ Θομβι ἀθγᾶζίοπο τἱριδγᾶδ βοϊαηῦο 1ὰ Ῥγοβθηΐθ απθβ 016), οοηνίθη. 

5᾽ ἀγγουῦθ, Θ0Π10 ἃΪ ΡΟΟἰΒβί πὶ ο116 ἑανουθρϑίανδηο Π᾿Ἰηὐγοἀπιχίομ 46] ἀϊνονχίο 8] ηθ2Ζο 

ΑἹ οὐὔθηθνθ ὁ Ῥγθρᾶγαιθ ἰὰ νοϊαῦα τἱουρϑηἰ χζθζίομθ βο οί ]6, 81 πη ΤΌΠΟ ἱ πιοῖθὶ ΘΠ 

ΘΟΠΒΙ αθρϑη60 1] ἀἰνονΖίο βρθου αὐ νϑιηθηῦθ, 8 ΘύΆ ΠΟ ρΘυβαδβὶ Θ0 Βαρροβίζίομὶ ὑαύίθ ὑθοσθ- 

οΠ6, 4611, θοπίὰ 4611 Ἰδυϊθαῦο ο᾽αδυϊβοαθο 48] τἰϑρϑύθο 8118. ᾿ϊθου τὰ ̓ παϊ ν ἄπα 6. Ἐ ἃ. αυο 501 

51 ὈΠΙΡΌΠΟ ΡΟΪ δ], 6Π6, ἀθυίναπαο ἰὰ ρΓορτΐα οοηνἰηΖίοηθ 5010 ἀ8] ἰαύθο 16. α11611] 

ΘΒϊδιλδνδηο 1| ρνορϑίνο “ ζδογαῖθ,,,, 1ο ΔΟΟΟΪΒΘΡΟ. ΡῸΡ ΠΟΠ γΘΠ116 ἴῃ βοϑρθύζο αἱ οοπβον- 

γϑίουϊ, 6 ῬΘβρῖο δποοῦα ΑἹ γρύγῖνὶ; 6 ΑἹ αιθϑίθ ὑπ οαὐθρονῦίθ αἰ ρϑῦβομθ 6116 ἔδνουί- 

ΤΌΠΟ 1᾿Ἰηὐροάυζίοημθ 46] ἀϊνουσίο, ἰἴὰ ρυΐπηδ θγῶ οοτηροθύα αἱ ρϑηῦθ ὁπ τηΐραγω αἰτία 

δα ἀη ἤπο ἀθϑίθγτηϊπαῦο, ἰὼ βϑοοημάα αἱ ρϑύβοπθ ἀθνγοίθ 411ὁ 1 ρου δὰ, πιὰ 6116, ρϑι' 1᾿6θ8- 

ΒΘΡδΖίοΠΘ6 ὑθογθύϊοα, ΘύϑΠ0 ῬΟΟῸ ἀἸβροβύθ ἃ 500 10.616 ἀον᾽ θϑϑᾶ βοοπῆηϊ ἱπ ἄδηπο 46] ὁοΡῸ 

ΒΟΟΙΆ]Θ; ἴθ ὕθγζα 41 νούμηνί βούθο 1πηρα180 αἱ ὰη ΠΟΥ] ἴβιηο ροοο βουῖο. ἀπολο ἰ [οὐ- 

ὑθγαῦ ἔθοθιῸ βθη 6 ἴὰ ΙοΣ γο06, πὸ πηϑποὍΠΟ ἱ ἀγϑιηηιΐ ρϑηβαθὶ 6 βου οὐ ατραὐδιηθηΐθ: 

τηϑι ααθδύο [αῦδο πορ ἄονθνδ θϑϑθῦθ Ὀποη οοπύγ θαῦο ὃ τἼβονθο ἰὼ ααθϑύϊοπθ, ρϑγοϊιὸ 

1] Ἰορβίαθοσθ πὴ 51 ἄθνϑ Ῥγθοσοιραιθ βοϊδαηῦο 49] πη] θθθθιῸ Αἰ ἀπὸ ὁ ῥἱὶϊι αι! 6719, 

τηϑ ἄθνθ τΊθθ δ 6. 418] ἄδηπο 80οΐαῖο ραὺ Θββοῦθ ὁοηύθπαϊο πθὶ ρυοννθάϊπηθηο 606 

βύπαϊδ. [ἃ ἀϊαρποϑὶ 46] τη816 ποῦ ραὸ ἀἰβρθηβανο 481] Θβδπηΐπατθ βου διηθηΐθ ἰὰ νἱρθὶι 
46] τἰπηθαϊο, 6 16 θοπαϊσίοηϊ 46] φοῦρο ἃ] 0816. νγίϑπθ διηιηϊηἰδύραθο: 11 τπηθαϊο ρυὸ 
Θ55616 ἃ γο]ῦθ ἰδϑηΐο δγοΐθο, δ, ψίποθυο 11 τη816 6 ἀθοίαθιο 1] τηϑ]αῦο. 

(1) «οιεγη. 077.) οἷθ., ἀρ 11 ἀπαΐ οἱὐ.; Ῥιάνιοι,, ορ. οἱδ., Π1, (1900), ». 1ὅ8. 

(2) Ῥπμάνιοι, ὁΡ. οἷδ,, 1. οἱἕ, 

(8) .Υ. Τρονιονι. ἤγωνρ. οἷδ,, 1890, 1, ναρ. 104. 
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81 ροὐτὰ ρα ον ἰοὐίανθ, ὁμ6 11 ἄδππο ἱπηπηθάϊαῦο ροὐτεν ἀλαγΘ ῬΘΡ ἢ σθτίο ρϑυϊοᾶο 

αἱ ἔθπιρο: [8 ϑἰα ίβυϊοα ἐγᾶποθθθ πηοϑῦγθ, Θοτ]6 [8] ΒΡ ΡΟΒΙ ΖΙΟΠΘ 8ΐ8: ῬΟ6Ὸ ἴοπᾶδῦίδ. 56 19 

δὐθιδ!: οδιθθ ἀϊ ρϑυῤανθαπιθηῦο ϑοοῖα]9 ἄσνθθβθρο ῬΘΓαΌΓΆΡΘ, 9 Ῥογάσγδπαο ϑοαυϊδϑύδι 

ἀἸπῤοποινὰ, ἀπαπᾶο 11 ἀϊνογσίο οὐῤθυτὰ 11 80 δϑβϑῦθο ΟΡ ΤΊ] 9 Ἑ ροὶ, ϑπο 6 856 ααθβίο 

δβδϑῦϊο ρούθβϑβθθ δύϑυΐο ἴῃ Ῥγουθ σοϊρθν αἱ ὕθπιρο, Ῥϑγομβὸ βοιιοῦθυθ Οοβὶ διδυθιηθηΐθ 

Ἰογάϊπο ἴαμα ρ ατθ ἢ ΒΙΒΟΡΠΘΡΘΌθΘ, Ρ6᾽' Ῥούθυβὶ δΒΒΠΙΘΓΘ ἰὰ ΤΘΒΡΟΠΒΑΡΙΠὰ αἱ Βροτῖ- 

τηθηξᾶγο 51] ρϑθ8θ ἰπίοσο, οἴθ ἱ νϑηίαορὶ 46] ἀϊνουσίο ἔοββθνο ἀϊπιοβίγαθὶ ὁοπ ἀδίϊ 

Ῥοβί γί, ποπ οοἱ ἀἰβοουϑί Ῥαγαπιθηῦθ ἱρούθἑϊοι! 

Α θη ἰπίθμαθτθ αὐϑηΐο 5᾽ὃ οὐ ἀούξο 46] Βο ἰδ] 151|0, ὃ τπιϑϑῦϊουὶ αυνϑυθγθ, ομ 6. ααἱ 

πο 5᾽ ὃ ἱπίθθο, πὸ 8 1αὐϑπᾶθ ἀϊβρυΐδγπθ, 6 δὶ ὃ ἀοναΐο ἀἰβοουγθγηθ βύπαίαπαο Ἰ᾿ορρογ- 

ἐπιγιηϊξὰ 4611. τἰἕοντιδ; ὃ ἱππθρϑθ 6 οθ τηο δὶ πηϑ]1 οαἱ 1ὰ ἀου τίμα, 5οοἰδ! ϑὕδ' σΟΥΤΘὈὉ0 

τἰτηθάϊατθ, βοπὸ νοῦ δὲν ἀοίογοθθ, 6 ὁμ6 υἱομίθρροπο ργοπίθζζα δὰ ϑἐβοδοῖα ἀΐ σαγὰ; 

τηϑ ὃ ἰπΠη0ΡΆ 0116, 46] ρατὶ, ο6 Τ᾿ Ὀρϑῖα 8ιι8 οομῦνο [ἃ θοδύϊ ιιΖίοπθ 4118, αι! 611 οἤἶθη 9 

Ἰὰ εἰν ὰ (1). 

88. 

Α ἀδν πούίσία δοταρίαὔε, αἰ οἱὸ 616 8ἰ τι ἔϑυίβοθ 811 ἀῦβουιθηΐο 49] ἀϊνουζίο, ὃ ἢθ098- 

ΒΆΓΙΟ τἱοογᾶδι ααἱ 1 ορίπίοπϑ ἀϊ αὐϑηδ βύϊπηιθπο δ' ροβϑδ σἰπηθαϊανθ ἃ] ἄϑηπο ὑθηιαῦο 

ἀ8}18. αἰ ουιηδ, γϑϑυσπρϑηᾶοϊα ἃ οαδὶ ἀθιθγτηϊ παι, 6 1ἰτηϊναπάο!α, ἱπαϊρουθαπιθπῦθ οῸΠ 

ἀΌΔΙΟἢ6. πιοάδ! νὰ, 418] Βα ΘΌθ6. 18 βϑρδγϑΖίομθ ὈΡΘΙταΐ θα Θ ΡῸ ἂπ ἀδῇο ἔθηιρο. Θἰιθϑύθ 

Ἡἰπυϊθασίομ! βοδαϊβίαπο ἀρραγθηξοιηθηΐθ: ἴῃ τϑα] δὰ ποὸὴ βίοναπο. ῬΘΡΟμ ὃ ἈΙΠΠΊΘΒΒΟ 1] 

ἀϊνονσίο 'π φοομὶ οαβὶ, νἱ 8ἱ βοουρϑγὰ οἷ 11πα 1550] 10 }Π10ὰ ὃ ποτὶ ΓΒΡΊΟΠΘ, ΒΙΌΌΘΠΟ νΙΖίο 

461} 1δύϊδαδο 461 πιδὑτἰπηοπῖο; ρϑγοϊὸ δὶ νουτὰ 6 ἀονυτὰ βϑπθρ ΠΖζανθ 1] τἰπηθαϊο (2): 6 

δ ἸΘρ,β]ασίομθ οοπηραγαύδ, πιοβύγτα 18. γουϊθὰ 461] οββουναζίοπθ. ΟΠ ̓ ὃ ρα Ῥγογαῦδ, ἀ Ὁ] 

ἔδξίο ὁ ἴῃ Εραποῖδ, 11 τοίου 6118, Οδπιθγα, υἰἴθγθπᾶο 58] ρρορθϑῦδο αἱ ἰθρρθ τἰπηδη- 

ἄδίο 48] ϑοπαίο οἷ νὶ ἀγόνὰ ἱπέγοάοιῥο τιοαϊβοισίοπί ποὸη [ἰονΐ, αἰἴθγπηανθ, ἀονθυβὶ 

ῬΡΡΓΟνδ16 ΒθῃΖ᾽ ΑἸ ύγο 1] ργορϑύδο οοβὶ τιοαϊποαῦο : δοοοθο 60 1668 1] ῬΡΙποῖρίο, ΒΒ ΘΡῸΘ 

ἔθ !]9, ἄϊοονα, τἰργθπᾶθν ἴὰ νἷᾶ ρθι ϑϑύθπαθυϊο ἂἱ Ππη|0] νο]αῦ (95). 

Ἢ ροΐ, 6Π6 5᾽ οὐδθυυθῦῦθ. ἀδ, βἰδαύθθ Ππηἰ αι ζίοπὶ  1| ΟΡ. 616 γα] ἀϊνου δα 6 

ἰδτὰ ἴῃ τποᾶο, 6116, 5 ϑββῶ ἀϊρθπᾶθ 8116 δι νοϊοηϊὰ, 8᾽ ΘΟΕ ἀηϑ 46116 ὀϑιι50. ΡΓ6- 

νϑάπίο (4116, Ἰορρϑ (4). Εἰ φαθϑύδ. [ἈΠ1Ρὰ 8110 Βοορο. 

Νὸ 5] ογϑᾶδ, ἰδ ροὶ ἴδοι! οοϑᾶ ἀθθουιηίπανθ ἱ οαΒ᾽ δὶ α018}1 1} Ῥρονυθαϊμηθηῦο ἀ6] 

αἰνουχίο αἱ ἄθρθδ τἰβυσίπρουθ: ἔθπθηᾶο ἀ8 ραιῦθ α005}1 οΥαΙΠΘΙΊΘΗ  ὁΠ6, ἃ Β0Τ11- 

δ᾽ϊαπσα, 4911 Ἰορθθ βϑιτηϑηΐοο, (5), ἰαβοίαπο, ρ61 [ἴὰ βϑπθγδι δὰ, ἀϑὶ ὑθυιηῖπὶ ἴῃ οαἱ ἰδ 

ΠΟΤΤη8, ὃ οοηὐθπιῦδ, αὐδδὶ σϑηζῶ Πἰπη 1] 1 Ἰδυϊσαῦο οἢ.6 Ῥὰ γΟΥΤΘΌΌΘΓΟ Πἰπηϊδαγθ: 6. ῬΟΠΘΠΔΟ 

ῬΌΓΘ ἔπον αἱ ααθϑύϊοπθ ἱ οαδὶ ἵπ οαἱ 11 ἀϊνοιΖίο Βα ΓΘ Ό 06 ὁοπβθριιθηζᾷ, αἱ τηϑ] αὐ [16 ἢ 819 Π 9 

πεν ις γον 

(1) Οὐ Βλαυ, 168 ἑᾶ. 806. 6 Μ. Ὑριωιᾶξ, ἴα “ ιουαθ ἅ᾽ όθομ. ρο]ῦ. ,, Υ͂, ραρ. 258, 

(2) 5] πᾶπιθτο 6116 οἄσβο ἱπάποθαθὶ 11 ἀϊνγονσῖο, γ. ἱ Μοίίυ. ἃ. δνφονῖ. αἰοϑοίοῦ. οἷν.» 1. οἶδ: 11 

Οοὰ. οἷν. Βθιτα., 88 1565-1569: οα 11] Ῥτοσ. 46] Οοά. οἷν. ἔδάθυ. βυΐσζθσο, Βουπδ, 1900, 88 155-160. 

() Τβσεταχπε, Παρρ., ἴῃ “ Ζοῦτη. οἵ, ,, 9 7.160 1884, ἅοο. Ρ41]. 
(4) Βππτιτον, ορ. οἷδ., ΧΙ 6 ΧΥ͂Ι. 
(5) σοά. εἶν. φοτιι., 8 1678. 

ὅμετε Π Τὸν. 111. 
: 
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ὁ πηϑηϑα!ϊ αἱ π᾿ οοηῃΐαρθ, οἷιθ6, ποποϑύδηνθ βίϑπο ϑοοο δ! πη α11810}10 1θρΊ 81 χίομθ, 80η. 

Βῖᾶνο οἴοθα ἃ 406] Βθῃψίτηθπίο ἀϊ 501 ἀδυϊϑυὰ ἀπτπᾶπδ, 6.6. Π6] πηδὐυπιοηΐο δὶ πο Πα 

θα ἀββιρρθ 811 Δρπορδζίοπθ; 8ἱ ἀἰγὰ ααἱ Ὀτονθιηθηΐθ 46118. ἀούῥνίηδ, ΘΠ 1. αιοϑύδ Ῥατύθ 

οοορ]ο ῥἷὰλ βυβραρὶ, 6. ομ᾽ ὃ α0.6118. ὁ! γουγθῦρ6 τἰϑύγουίο 1] ἀϊνονχῖο δἱ οδϑβὶ αἱ δά α]- 

ἐθυΐο, 4611 ἀββϑησα, 4611. θοπᾶδπηδ ἃ Ῥϑπᾶ ρουρθῦμδ, 6. 9118. Ῥγοϊαπραῦδ, βθρδιζίοῃθ 

Ῥϑιβοπϑ]9. 6118. ῥυΐπηια θαδυθνὰ ανγθυθνθ, ΟἾθ, ΡΘΓ τι βϑη ιηθηῦο ἴ8.0116. ἃ βρίθϑϑιθ, 

ΠΘΡῚΪ βύθϑϑὶ ρϑοϑὶ ἄονϑ 11 ἀϊνουχίο ὃ δι ΠΊ0880. ὃ πηδ, 4610 ὀϑιι80 ἀούθυιἰ ηϑη] ροοϊιΐ8- 

ϑἰηυὶ ἀἰνοταὶ (1); [8 βθοοπᾶδ, ὃ ροὶ οοπύγδγϊθι 81} 1δύίνα το 4611 ἀββθηζδ, ρϑῃομὸ ἄουθ 51 ργθ- 

βΒαπηδ, 6Π6 1᾿ δρϑβθηύο (ἀϊοπίαταίο) βἰδ, πιοῦίο, ὃ ϑϑβανᾶο αἰνο αἱ ἀϊνονΖίο, Θαθβύδ τ ΡΊΟηΘ 

ἴπάαθθθ ἢ ϑϑηδίο ΒΊϑπμοθθθ 8. (ΟΡ 16. 1᾿ἀβϑθηζθ, 481 πονθροὸ ἀϑὶ οαβὶ ἴη οαἱ 18. Οδηηθνα 

αγονϑ ϑοοο]ίο {ΠῚ ἀϊνογσίο (2); οἵ 1ἴὰ αιθδίϊοπο τἱἤθυῦθ τηθρ]10 669 1] ἀϊνονζίο, 1 1δυϊσαίο 

4611 δββοηζδι; 6 56 ἢ] Ἰϑρίϑίαίονθ, φυϑπᾷο ρὲ γ8 π6 ἔοϑϑθ θίβοβρμο (8), ἀἰβοι ρ!!παπάοη9 

1, φυοοθάιγα, οά ἱ ὑθυπηπὶ, βύααϊβθθ ομθ. ἀννϑπυία 1ἃ αἰ οἰ αν χίοηθ αἱ δββθηζῶ, γἱ ὃ 

ῬγθϑαηΖίομ αἱ τηογύο 4911 ἀββθηῦθ, 19 βοορ!τηθηῦο 46] ταϑ νη ηἷο ἀονγθῦρ9 ἀϊ πθοθ8- 

δὰ βορυίγπο. Μία 4918 του πηδ πο νἱ ὃ Ὀίβορηο γΘΡΌΠΟ, 6 Ρ,ΊΑΥ ΡΟΙΙΟΟ]1 πὸ ῬΟΥΓΘΌΡΘΙῸ 

γϑηΐγθ: βαβύθνοίθ, ὁ βδν ἰβϑίτηδ, ὃ 88 08] διροιηθηΐο ἰὼ θρρθ δὐδαδθ (4). 

Ριὰ δρίψαῦα ὃ 1ὰ «αθδίϊοπθ υἰβρϑῦθο 8118, οοπάϑῃπα ἃ Ῥθπᾶ ρϑρρϑίιδ. Εἰ ρδῦ 680 

Ῥαϑθϊ ἀνροιαθηίαγο αἰν ὑαιηθηῦθ ἀ8116 τϑρΊΟηΙ 6110 5] ἀλῃπο ἃ] τίριδγαο, ῬῸΓ ΔΥΘΡΠΘ 

Ἰΐοθηζδι αἰ δββοεῖτὸ ομ6. αἱ ΠΠ ἀϊνουζίο Βα ΘΌ 06. οοηδθριθηζδ, οϑῦθο οἶν}]9 46118. ρθπᾶ. 

Βοποπομὸ, ροβύο ἰδ] οαναίοτθ, ὃ οϑᾶθνθ ἴῃ οοπίνδ αἰ ζίοπθ 11 ἴδτπθ ἀϊροπᾶθνθ 1᾽ οὁἷ- 

βοδοῖδ, 48118, νοϊοηθὰ, 46] οοπίαρθ; ἴα βιὰ ργανῖ θα, ρούΡΘΌθΘ. ὁ0η ἴα Ῥϑπᾶ ΘΟΠΟΟΥΤΘΡΘ 

δα Ἰηῤτηϊαϊτο, πη 1ἃ ροββι  Πὰ 6. 1ὰ ϑρθύϑηζδ ὁμ6. 11 σοπίαρο ποη 18 ἀϊπιδπά!, Ἰθνᾶμο 

ξοῦσα 811 1αῤϊπϊ Δα σίοπο: ρὸν οἴαπία, 1 δβϑγοίχίο ἀἱ αυϑϑῦα ἐβοοϊ θὰ ποπ ἔαγὰ πδΒΟΘΡΘ ΠΘ] 

οοηΐπρθ, ΟἢΘ Ῥ6 5ραζίϑ οϑοᾶ αἱ ρϑηδ, 11 ἀθϑίἀϑυῖο ἅ6116 σϑπάθυία ἢ Τ)᾿ α!ῦτα ρᾶγῦθ, ὁοτηθ 

ποη ἰαϑοῖατο 8118, γοϊοηϊὰ 46] οοπίαρθ 1᾿1αὔθτῶ βίσπονία ἀ᾽αἢ αὐΐο 66 ὁΟΞὶ ἀϊρουψαιπθηϊο 

δὶ τῇ υίβοθ 8118. ῬΟΥΒΟΠ Πὰν 58,9 

Οοβίοοπὸδ, αποϑῦα ρϑπϑ (18, α1816. οομ οἴουϊο οἰν!]6 4611 οοπάθηπθ, ποὺ Β8ΡΘΡΌΘ 

ἀϊνογσῖο, 6 8] ἀονυθοθο ογαΐηαγο Π6118, Ιθσρθ ρ61816) ΔυγΘΌΡ9 ἃ Ὀδ56, π6ὶ τηοὰο ὁ0π 

δ᾽ ὃ οοποθρῖδα, ἀπὸ οοπίνδαϊσίοπο. 51 ροῦγθθθθ. ὑορ θυ], αἹοπίαταημάο οἶθ. πὰ ἸᾳοΡῸ 

ἀϊ αἰγίδῦο ποὶ οαδὶ 4ϊ οοπάδηπα ἃ ρϑπᾶ ρϑγρϑῦιθ: πιῶ ΘΟΠΥΘΥΡΘΌΡΘ 1801 }11Ππ8} Τη965710 

Τἰδυξαῦο 4611 τουϊβϑίοηθ, ἄδι' τπᾶροίουὶ σαγδησίο οοη 1 1ϑυϊαῦο ἀ6118, ὑθυζὰ ἰβύϑῃηζδ, 9, 

ὅοβα ογῶ ᾿πιροβϑί 116, τοϑυρίηρουθ ἀϊ τηοϊῦο 18, ρροιοραῦίνθ, 4618 οναχία βονρϑηδ, Εἰ Ροΐ, 

ααθδύα ρθπᾶ ΠῸΠ ΒΆΡΘΌΡ6 σὶρ βεϊπδσίομθ ἄ6118 ἡιογίθ οἱοῖϊο ὃ 10. τρί οπΐ Ὁπηδ Πα} 16. Θ᾽ 

οἶν "1 οἱὰ βοΠ]οναῦθ οομύρο αὐθϑὺ Ἰδυϊδαῦο, ποῖ νδΡ ΘΟ ΌΘΡῸ ΒΘΠΙΡΡΘ, 50 ΘΠ15889 υ]οΠδτηδῦο 

ἴπ νἶδα, 6 Ῥογίοσιοπδίο, 601 τηϑηξθο ποπιθ αἱ “ ἀϊνουχίο ,ὃ 

Ῥογομὸ, 8ῃοῆθ 51 Ἰαβοὶ 8] οοηΐαρθ αϊ Ομ] 611ο, 1] ὁοποοῦο ἅϊ ρθπδ, ἀϊ οὔξουϊο Οἰν 119 

6116 οοπάδπηδ, υἰτιᾶπ ΒοιαρΓΟ: 5] δντὰν 5οΙ ταπΐο ἀπὸ πηουύθ οἶν!]6 ἀϊρομαθηΐο ἅ8118 νοϊοπίὰ 

ἀθ] οοπῖαρο; 18 βοοϊοϊα, ρϑι: απ [180 υππϑηϊθαγίβιηο ποὸη 18, ογαἸπορὰ αἰγούνατηθηῦθ, π8, 

Ἰδβοϊθγὰ οῃθ Π οοπίαρο δὶ δβϑιπηδ 1᾿ οὐϊοδίῥὰ 461 γἱο ϊθάθυπο 1᾿ ΔρρΠ οδσίοπθ. Οοβὶ 1] 

δἰβύϑιηδ υἰβυ 1806. 6. ποὴ τἰβυ Π18566 αὐθϑύα βρθοῖθ ἀϊ τοῦθ οἶν 116: πᾶονα οοηύναα- 

(1) Βπαύτμον, 90. 68 106. οἷ, 

(2) Ὑ. 16 ἀϊϑοιββίοπί π61 “ Φουχηδὶ ΟΥ̓... 18 7αΐπ; ἀϊδο. ρ81]1., Ῥαρ.. 1041 6. βορῃ. 

(8) Υ. ἀϊξανιι Οοά. οἷν.» αὐ. 118 1π ἢ. 

(ὦ) Ο. οἷν.» ατὖ. οἱ. 
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ἀἰχίοπθ ὁ9. ργονὰᾷ ἃ. ροοᾶ θομύδ 46118, οοδύτυίοπθ, οοπύσανία ἃ] βθηθιτηθηΐο ἀϊ ρἱθίὰ 

6.6 11 οοπάδπηδίο ἱπδρῖγα 8118 [διηρηδ; 6. οἷὸ Ὀθπ Ῥτονὰ ἰδ βἰδυϊδεϊοα, αἰπηοδύγθηο 

αυδηΐο δἰ τηϊπίτηο ἴ| παπηθρο 46116 ἀοιιδπᾶθ ἀϊ βϑρδγδζίομθ ἃ τϑρίοη αἱ οοπᾶδπηδ 

Ρθῃδιο (1). 

Ομ6 ἀϊν ροὶ 46118, βϑραγϑίοῃμθ ρϑυβοῃδ]8. ἈΠΟΒΘ 86 ἴοββθ οταϊηδίδ 418} γοβυμ Ζίο 9 

ἱπάϊγοίξα, ρϑν ἴὰ ἱπιροβία. πϑοθϑϑι δὰ οἷ6 1| ἀἰνουΖίο ποη 81 ροϑβϑᾶ ῬΥΌ πα Ποῖα 5Θ1ηΖ8, 66 

Ῥιθοθᾶα [ἃ βϑρβιαζίοπθ ἀυταῦθ ρθὸὺ τἀπὶ ὕθιιρο ἀθῥοτταϊπαίο Οδαΐθὶα αἱ ϑἔβοδοία 111π- 

Βουα: 6 ρϑβρῖο, ἀδημοβα, ρογομὸ ρούγθθρο ϑρίῃρϑγθ 8] ἀϑιὑο 1] σοπίαρθ, 6110 σοΡΡΘΌΡ6, 

8. ποῖ ραὸὺ, ΔΡΒΥΘΥΪδΓΘ 8 ἀἰϊθίαμσο, οἷιθ 10 βϑρᾶγδ 48] τηοπηθηΐο ἀϊ ΑΥΘΡ 1 Βι8 Ῥίθηθ 

Ἰϊθονίδ. Οοδβίοομὸ, ποῖ 5 Ὅν Ό06 ἀρϑνοϊαία, 18, τ οο πο ΠἸδσίομθ, ρϑρομὸ ἱ 5θραΡ Ὁ] ΒΆΠΠΟ 

66 βοδάσίο {Π ὑθυιηίηθ 4611 θβρϑυϊπαιθηῦο 8ἱ ροὐγαν ἀοπιϑηάδνθ ἢ ἀϊνουζίο, 6 δησὶ 18 

τϑπᾷ8 Ῥγθϑϑοομὸ ἱπηροββ 119; 5 ργοᾶποθ ἴπνθοθ, ὁ 5᾽ ϑιιπιθηΐδ, Ὅπὸ βίο [810 ἀΐ ἰθη- 

Βίθηθ. ποὶ τδρρουδϊ ἀϑὶ σοηϊασὶ βϑραγαῦϊ, ομ᾽ὃ θη ΤϑβΊομΘνΟΙΘ ὕθηηθυθ πΠΘ ὑθηρ8 ϑοοὶῥδ- 

Ἰηθηΐο δᾷ δχίομὶ ἀθ!"ς{πο86. 

ααρ ὅροι 

16 πούϊίθ δϑροβύθ 5.118 απθδύϊου 46] ἀϊνουσίο 6 16 οββθυναζίοπὶ ἔαύθθ 60] Βιιββ 10 

ἀϑὶ ἀδὺϊ αὐαθβυϊοὶ, οοπβθηΐοπο οὔὰ ἀϊ ροῦτθ ἱ βϑριθπϊ τἰβαϊραῦ!, ἀἸβύτ θα 101 1 ογαϊπθ 

81 ἄπο ραηθὶ ἑοπἀδπιθπία!! 46118 τίοογοδ: 

α) ἴὰ Ἰορρθ νυἱβοπῦθ, ομθ απητηθέϊθ 11 8010 τἰπηθαῖο 4611 βθραγαζίοπθ [668]9, 

δα Ῥγοάοίίο 6 Ῥγοάποθ ἱποοηνθῃῖθηνὶ οΟΒῚ ΤΑΥ͂, ἀδ ΤΘΠαΘΙΏΘ ΠΘΟΘΘβδτΊα, ἴα τηοαϊῆοδ- 

Ζίομθ ἢ611᾿ 1πέϑρθϑϑϑθ 46] πιδύσπηοηΐο, 46118. ἕατηὶρ]] 4611 βοοσϊοίδ 6. ἀπθ50 ἱποοπνθ- 

Ὠἰθηθὶ ἀθγίναμο οϑϑὶ 8] πιοᾶο 60] αἀπᾶ]6 1 ἰδυϊθαῦο ὃ σ᾽ανἹἀ]οαπηθπῦθ σοβυϊαϊο, ΟρΡα 6 

ἅδ᾽ οἰγοοπύδησθ οδίγαμθθ, 6 ἵπ Βρ6618 πιοᾶο 4810 βύαίο ἀϑὶ οοβίπμηϊ, 6 ἅ811 ϑἀποαχίομοϑ 

δὴ ροβύο οἷ ἱποοηνθηϊθπιϊ ἀογίνίπο 4818 βθρδιδχίοπθ δ ἄἀθνϑ Βορργίπιθν]8 9 

ΟΡΡΆΓΘ 51 ραὸ ᾿αβοίαυῖα, 6 απΐννὶ ἀπ αἰύγο ᾿ἰβυϊσαῦο, 1] ἀϊν ον Ζῖο ὃ 

ΑἸ ἀπ8] ααθϑύϊοπθ το αὐϊνα 81] σϑιοῦθ 46] πόνο τἰπιθαϊο 616 5] σι] ῬΙΌΡΟΓΙΘ, 

ἄορο δοοογίαϊο {1 ἀἰουϊο 46 118. 165659, δὶ οοπποῦθθ 16 ἀἰϊβατηῖπα: 

ΑἹ 6] νϑῖου οἷο ἃυγθΌθ6 1] τἰπηϑάϊο ἱπ τηοᾶο ἀϑϑοϊμίο, Θοπδίἀθγαῦο οἷοὃ Π0118 

ϑδ ϑηῤ θὰ ἴῃ τϑρροῦθο 8] τηδὺνπιοπίο, δ᾽ Η611 οα 8118, βοοϊθῥὰ ; 

δ) {1 νϑῖου 50 ἴπ τηοᾶο γοίαῤένο, βυπαίαῦο οἱοὺ: 19. 1π ΓΘ Ζο πη. 8] τ πιθα 0 αἱ 

διὰ οϑιβίύθηϊο, ὁ ᾽ὃ 18. βϑραιδζίοπθ, 6 τἱσθιοαπᾶο᾽ 408] βῖϑι Π| τα]ΡΊ ΓΘ, 6 561 ἄπθ τππϑαϊ 

ῬΟΒΒΒΠΟ οοηβίβίθυθ; 29 ἴῃ τϑρρογίο 8116 οοπαϊσίοπὶ 46118 ἔθτη]ρ]18. 6 ἀ611ἃ βοσϊοίὰ. 

ΤΡΤηδαρίπο ἄθν᾽ θββϑῦθ οοπάοῤία οοβὶ, ρϑιοπὸ, 56 18. ΥΠΟσ πα πῸΠ ὃ ποοθβϑασα, ὃ 

Ἀβαλῦο Ἰπα 116, ὃ σου π6 ΔἸ ρΘυΊ6011 στον ββίμηῖ : 1. 1058 Ῥοβίθἶνϑ, ΠῸπ ὃ ΘΒ Π1Ρ0 αἱ Θ5θ0- 

οἰ αΖίομὶ βρϑου]α ῖνο ἀΪ τἰοθγοα βοϊθηἐῆσα, τὰ ἄθνθ τἰβροπᾶθιθ 8] Ὀίβορμο οἰου να- 
Ἰηθηΐθ βϑηξίο (2). 51 ἀἰτὰ οἴθ. απθϑῦο Ὀίβορμο 5] ρὸ βϑῃθτῖο ἱπαϊ του ξατηθηΐθ, 5θηΖθ, 

Ἡτρμοσνος, ΤΟΙ 

6) ἌΡΡρθῆᾷ ἄμθ ρὸν ἅπμο π6] ρουϊοᾶο 1885-1898. Υ. ϑέαῤέβέ, σίμα. οἷν. 6 σορῖρῖς οἷ. 

ἐπσιδὶ Τν οβἰδύθησα ἴὰ Τα] α αἱ ἴα] Ὀίβοβμο, οἰ γθομὰ ϑοπένα ἀἀουθα, 41 ἑαὐῦο ομ6 11 πῦταθτο 46116 βορᾶ- 

ΠΣ ὼ ΩΝ ἄθθο!ο, τηθηδτθ ὃ τ θγδηῦθ 11 ΠΌΠΙΘΙῸ 46119 ἰδύαπισθ Δ απαομαΐίο, Ἰοὸ ὃ Ῥαγθ 4} γὸ 
γπν Ἄ8861 ββτήβορξῖνο, 461186. ροὐϊσϊοπὶ ἐαθθθ. οοπῦγο 11 ἀϊνογσῖο απο ἤὰ ρυϑϑθαῦαῦο 11 Ῥχορθῦθο 

ἐγ. ΟἌΒΒΑ 6. Βατανρπα, ορ. οἷδι: ἔθμοσα θη. 666 ΡῈ 5᾽ὃ τἱρτοάοῦθο ογᾶ. 
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οἷοὸὃ ὁ[6 1᾿ἰδυϊ{αῦο οϑἰβύοπύο θα, ῥτοάούξο ἀδπηΐ, φυϑηᾶο 518, ροββί 116 αἱ πιὶρ]]ογϑυῖο: 
ΥΘΙΡῸ ὃ 0118 ἴπ [8] ὁ880 18. πιοαϊῆοαζίομθ 49118. ἰΙθρρθ 88:6 0}}6 Ορϑγϑ τηοο ἱπιρτιιαοπίθ; 
ἴῃ οβῃΐ πιοᾶο, ΘΟην θη Β᾽ ΘΒΒΙΏΪηΪ 50 18, πη! Ποθίοπθ ριοροβίδ οἷα Ὀποηδ, 8 856. ὁ0π- 

ἴθηρθ ἄδννονο ἀπ πιὶρ]]οτδπηθηῦο. ΑἸ ΡΙπηϑηὐΐ πθ ΒΌΓΘ 6 ρϑρρίογδίδ ἰδ ἰθρϑθ; 6 ΡῈ. 
οὐὔθηθγθ αιθϑῦϊ τί βα! θα, ὃ ἸηΘρ110 Ιδβοῖδιθ 11 π|816 ΘΟ, 86 νἱ ὃ, αυϑηᾶο 5ἰᾶ ΤῊ ΠΟΓΘ 

9 ἄ᾽θραδ]6 ϑηῤ δ αἱ 9110 66. 4811ἃ πηαδαχίοπθ ραὸ ἀθγίνθτο. 
Οὗ 8116 οϑβογναζίομὶ ἰαὐδθ 5 ἀθϑυτηθ δρθυοὶτηθηῦθ, οἷ 18 Βοραιϑχίοηθ ποῖ ρ᾽Ὸ- 

ἄμοθ Ρθ. 8ὃ, πὸ ᾿δι πιδὶ ργοᾶούίο ἄδηηϊ [811 οἷθ γὑϑηᾶθπο πϑοθδβαγίδι υϑυιιηδ, ΚΕἸ ΌΥΠΊΒ, 
6 Τίβροπαθ 8] οοποθύδο ρἱυνι ἀ]οο-βοοία]θ 46] πηϑὺγτηοηΐο; ομθ 1] ἀϊνογζίο οοπέγδαῖοθ 
Ἰη πηϑπηθηῦθ ὃ αυθϑῦο οοποθύδο, 6 ραγδροηδίο 8118, βθρϑ δζίοπθ, Ὡθη 8, Θομηθ ἰδ 5δ- 
ἀἰδύϊοα ἀϊπηοϑύτα δπιρίϑιηθηΐθ, πϑϑϑῦηο ἀθὶ νϑηύαρρὶ οἿ16 ἐθογίοανιθηέθ ΟἹ δὶ δββθυὶ- 
ΒΟΟΠΟ; Θά ἴῃ δγβοιηθηΐο αἱ ἰδηΐδ, σγαν ὰ ὃ ῥἱὰ σοηνθηίθηΐθ δπᾶδι ἀϊθίτο 4114 νϑυϊὰ 
οἰξθύθαδ!θ 4911, οοβϑ, οθ 811 ᾿πηπηδρὶ πασίοηθ ἀϊ 888. Ῥοὶ, αυϑπά᾽ ἃποῦθ ἔοϑϑθθ ἀϊπιο- 
βύγαθα 16. Ὀοπύὰ 4611 1Ιδυϊαθο ἴῃ 5ὃ, 1᾿ορρογύαμι θὰ ἀ᾿ Ἰαὐγοάυτο ἴῃ Τύρα δ, 5 αθραύῦθθ ποὶ 

ΒΘΡΈΘΗΙ οβύδοο! : 16 ὑγϑαϊχίοπὶ 46] ρᾷθβθ (1); ἴὰ 1θριβαχίομθ ο9 ἔβνουίβοθ ἰὼ ροβί- 
Ζίομθ 49118 ἀοππδ βθρᾶγαύδ 48] τπᾶγῖῦο, οοηὐγαυδιηθηΐθ ἃ ἀαϑηΐο ργοννϑᾶθ 18 ἰθϑρθ 
ἔγϑηοθβθ (2); 6 16 ὀϑιβθ δὐδψιϑ!! ἀϊ ρϑυθανθδιηθηῦο βοοῖϑ!θ, δοαμθ οοιηπηὶ δα Αἰ 
Ῥδθϑὶ, αἰύγθ βρθϑοί]ῖ. ΤΤΟΡΡΘ 80ῃ αιθβῦθ οϑιι8θ, ρϑγομὸ ρϑηβδηᾶο ροθ0ὺ ἃ] ριθϑθῃΐθ 6 
Ἠ1118, 811 ἀνυθηΐθ, 51 ἀθοθα βυπαϊαύαπιθηῦθ ἃρρίαπροῦπθ πη’ αἰύτα, 606. ἄ8110 5ύαΐο 
49119 ὁ059 δὐῤίπρθιθθθθ ὑπ ἴογΖᾶ ΒιρθυῖογΘ ἃ 4116118. 6Π6 911 ὃ ῬΓορεῖδ. ἴῃ οοθδβίομθ 
ἀθὶ Ἰᾶνοῦὶ Ῥγθραναύονῖ 46118, ἰθρρθ ἔγϑποθθθ, δὶ γ0 118 ἀϊμηοδίσανθ οῃ6 π6ὶ παπιθρο δὶ 
ἀἰνουχὶ ἱπΠυΐβοομο. ἀββϑὶ 18, γάζα 9 δ. τϑ]ρίοπθ; δὶ ὃ ἄἀϑίδο ομθ ἴὰ τᾶζζα, σϑγιηϑηΐοδ, 

ὃ 5881 ῬΓΡΌΡΘηΒδ, 8] ἀἰνοῦΖίο, ὁ οἷιθ νἱ 8οὸπ ῥἰϊι ὑγορθηϑὶ ἱ ρυοὐύοδύδμθι (3); 1 Θβρϑυϊθηζδ, 

ἄ6116 Ῥτδμοῖδ ἀἰϊπηοθῦγα 6Π6. ποὴ ὃ ἃ [81 τηο]0 ἃ Πάϑηζα, ὁ απθϑύϊ ταγομί, ποὶ 
α0.8}1, Ρ6 16. θοποθζίοπθ ὑαθύα, ᾿ρούθυϊοθ, ἀούγ! πϑυῖδ, 6.6 59 μ᾿ ΘΌ06, πο 5] ἤθηπθ οοπίο 

46110 βοδαϊπηθηΐο, ο 49] τηδρ ον Θ βοδαϊπηιθηῦο 46] οοβύμμηθ, 6 αὐϊπα] 46] τηδρρίοι οἰἴϑυίο 
οἶιθ, πϑὶ ρϑϑϑὶ ἄογθ ααθϑύο ϑβίβϑίθ, ὃ ρυοάδοὐύίο ἄδ ὁδιι5θ ἀϊ ρουῥαυθϑιμθηῦο ροοο 5θηβ 1 0111 
ΔΙύτονθ. Τ᾿ ΔΙ τοπάθ, πῸη δὶ ἄθνθ θδδι 56 η2᾽ δΙῦγῸ 8118, ὁοηΐοβδίομθ τϑ]ρίοθα: δἰ ἄθυθ 
ῬαΡ Θβδιηϊπαγθ 4018] ὀϑαῦθ!δ, 8] ροββδ ΥΘΡΘ 6] 5Θῃ 1 πηθηΐο τ ]ἰρίοβο 46110 ροροϊδσίοηΐ, 
γϑϊαύαίο ἃ 5Βθοοπᾶβ 4618, 518, ἰπὐθηβιἰὰ. 

Ἐ 8ὰ αυθϑύο ρῥαπίο, 1’ Θβθιηρίο οῃθ ἀὰ 1] ΒοΙρίο βϑιρρουίβοθ τηο]ὐθ σίβουυθ: 5] 
Ῥούγϑθθϑθ αιδϑὶ 1ηΐογγθ 4816 βύδυϊβυϊοηθ ὁη6 5 Ἰϑπηο 58] παμηθιῸ 6] τηϑ τηοηὶ ὁ ἄϑὶ 
ἀϊνουῦζῖ, ὁι6 ἀϊπϑηχί 8] πιϑίβδπο ϑοοϊαπηθηΐο ὁη6 νίθπ ἅ8118, Ιθρρθ οοποθάθηΐϑ 1] ἀϊνγοῦζίο, 
5 1ΠαΘΡΟΙβοα 10 βύθβϑο ἔγθπο 416118, φοβοίθηζο, ὑϑ]ρίοβδ. [ὃ α816 νἱ ἐΐθπθ θϑπβὶ θηίσο 
διαβῦα ῬΓΟΡΟΡΖΙΟΩΘ 1] ΠΌΠΙΘΙΌ ἀθ] αἰνουΖῖ: τηδ, ΠΟΠ ὃ ροΓΟΪὸ Τηθη ΨΘ1Ὸ, 686 56 48] 1886 
Βὶ ὃ δυμηθηύαθο 11 πυμηθγῸ ἀ6] πη ποηΪ : 

ϑΏΠΟ 1880 Μαϊγιημομὶ 39.042 

ἐὐρ Χ8Σ {0 [, ἐς Ὁ. 700 

(1) Ομ ἄβθνοπο θβ8βθὺθ τἰβρούθαϊθ, αααπᾶο ταρίοπὶ ϑυϊάθηθὶ ἀϊ ῬΓΟρΡΎΘ550 ΠῸΠ π6 ΘΟΠΒΙρ]1πο ὰ τηοᾶϊ- 
Βοδίοπθ. 

(2) Υ. 88 φαθβίο ρυπῦο Τιλβιοην, Καρρ. οἷδ. 

(8) Βεκτιμιον, ορ. οἱὔ., ΠΙ, 
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1 πυπηθτο ἀθὶ αἀϊνογχὶ δἰ ὃ δϑαϊτ ὑαγα τδἀδορρίαίο, οι ΒρΡΓΟρΡου Ζίοπθ βυδυββίτηδ ὑγϑ 

ἱ ἄχθ ϑυμηθπίϊ: 

Αππηο 1886 ῬΙγοῦ Ζὶ 286 

ν΄ - 1900 Ἢ θ08 1): 

Θγανὶ 6 ἱπιρϑγίοϑθ τϑρίοπὶ οομϑίρ] απο ἄππαχθ ἀϊ πη ἰη πο αΥΓΘ 1] αἴ σου ΖῖοῸ Π6118, 

Ἰορ 5] αζίομθ ἰζα] πα. Δ τοϑρίηρουῖο Ὀαβὺϊ Θοπβίθγασθ οἷὸ Ομ ὃ 1ὰ ἕδη] Ρ118: βουοΐα αἱ 

ϑἀποδζίοπθ αἰούσιοθα 46] ρἱὰι πΟΌΪ]6. 6 οἰνη]τηθηΐθ οἰβοδοθ αἰ γαΐϑηηο (2), πὸπ αἱ βϑηίι- 

τηθηδὶ οροϊϑυϊοὶ. θυ, ΠΟῚ ΒΘΠΊΡΤΘ 16 πη] ηἱ τπηϑ ἐν τ ΟΠ18}1 50π οοβα τ αβοῖίδ: τηϑ ἴῃ αὐΐο 

ΘΟϑὶ σῦᾶνθ, οπἱ νὰ] οοβεϊαἰτ]ο ρϑπϑὶ ρσίπη αἱ ἀθοὶ 4110, 6 ργοννϑάδ ἴῃ βθριϊῦο πθπᾶο 

8118, ΤΟ] γϑηζα, 1] ρἱπάϊχιο. ἘΣ ροῦὸ, ὑαύίο 51 στἱάποθ 811᾿ ϑἀ ποδιζίοπ 6] οδγδῦθθγθ, 16 58] 

ΒΥΟΪΘΘ τη8}6 ἀαϑηο 51 βῃηϊ πα 1506. 11 ῬΡΙ ΠΟΙΡΙΟ ἀϊγούθνο 46110 ϑιζίοπὶ ἀπη8ηθ6: [ἃ ΤΟΘΡΟΙ- 

5ΒΡΙΠΠ ἂν ῬΘΥΒΟΠΔ]6. 

Ὑογο ὃ οἴθ ἴῃ ὨοπΘ ἃρρυπίο αἱ ααθϑί᾽ αἰῦο οοπορίζο, 1 ἀούνουὶ ἔγαποθϑὶ ἀϊομῖα- 

Τϑηᾶο 16 ἰθρ5θ (8), δοιπὶ ἀθραύαθ 4611ὰ Οδπιθυα ἰὑα]απα ργθβοηΐαπαο ἰὼ Ῥγοροβύδ 

46] αἰνουχίο (4) 6 1] γϑίδύογθ 4611 Οουηιηϊββίοπο (5) υἰΐθγθπᾶο 58 α] θϑϑᾶ, ῬΟΟΙ 8 Π0 

18. τπηοτϑ! δὰ, 4611. ΤΙ ουτηδ: ο0η ΤηδρΡίον ϑϑυϊθίδ,, θϑϑὶ ἀΐθοπο, Ῥθηβθυθηπο 5]] βροϑὶ ὃ 

ΒΕΓ ΠρΟΓΘ 11 νἱποοϊο οοπίιρδ!θ, τἰβθύθθηο 8118. ροββι Π1ΠῸὰ Αἱ ΓΟΠΙΡΟΥΪΟ ΡῸΓ νἱἷᾶ 49] 

αϊνογχίο; 11 ααδ19, τηϊπϑοοῖθ Ὀθηθῆοδ, τη ρϑαϊτὰν ἢ 6. 16 ἀΠΊΟΙΪ 5] ἔου πηῖπο βούθο 18 βρίπὲδ 

Ὧ6] οδργίοοῖο ὁ 46] οϑίοοϊο, 6 ὁῃ9 1᾿1η ο!]θγϑηζα πϑὶ ὑϑοῖργοοὶ ΤΔΡΡΟΣΟΙ ὑσὶ φῬτγοΐοη- 

ἀϑιηθηΐθ ἴα ρ80θ ἀθὶ οοῃϊιρὶ 6 16 ἤουηϑιομο. Μα 1᾿ Δτροιηθηΐο 81 ργϑϑύδ [80]]- 

τηθηΐθ ἃ οἶδ ἴο 851 ΡΙθρῊῺϊ ἀ4] Ἰἰαΐο ορροβίο: ἴἷὰἃ ροβϑιη πὰ ΑἹ ΤΟΠΊΡΘΓΘ 11 συ πο ]ο 

τηϑ τ᾽ πιοηἶα}6, πο τϑπαογὰ 61] ΘΡΟΒΙ Τη0ΠῸ βαΔΓαΙ ΠΡ Π6] οοβυϊαϊγ]ο, ποπ Θοοϊ ογὰ, ἴῃ 

Θϑϑὶ 4611 ἀβρου ἐὰν ρονβιβυθηνθ ἀϊ τηοαϊ, ὁ19. νίϑπ 4811 βίδπομθζζα ἀπ ἰθρϑιὴθ οαΐ 

ἀπ ρϑββίοπμθ πιοηηθηΐϑηθθ, οὐ 1] 5010 ἱπύθιθδθθ ἕχτοη οδυθ νυ] σοηΒι 116. 1Ὁ 

ἘΣ ἑα δ! πιθπίθ οἷὸ γίθη ἀϊπηοβίγαθο (8116 βυδυϑυϊομθ ἔρᾶποθϑὶ 5.118, θοπαϊχίοη 461]8 

ἔδυ δ: 411 ϑαπηθηΐο οοδύδηθ ΠῸῚ ΠατηΘΓῸ ἀϑὶ ἀϊνουῦχῖ ΘΟΥΤΙΒροηάομο ἰὰ ἀἰπηϊηυχίοηθ 
ΠΘ] ΠΌΠΊΘΙῸ 6] τηϑὑγπιοηΐ, 1᾿ Θατηθηΐο 46110 παβοὶθθ 6 ᾿πβίθιμβ 46118. τηου α ὰ ἀ6] ΠΡ] 

ἹΠοριθἐῖταϊ. ΠῚ ἐτοπύθ ἃ απθϑύϊ ἑαθθϊ, ροοο πηρονίδ ἴα οοπβί ἀθραζίοπθ ρϑπβαύδ, ἄα οἰΐ 

ΜΟΡΓΘΌΌΘ ἱπ ΓΟ άαγΓ6 1] ἀϊνουζίο ἴῃ Τύβ]1α, ΟἢΘ. ΠΟΙ 51 ριιὸ ΒΌΡΡΟΡΓΘ βίϑῃο ρ]᾽ 108118.η1 ἴῃ 

ἴδ16 οἰδᾶϊο αἱ ϑγοϊαχίοπθ ἱπίοι]ούξαϑθ, 4δ ἴδ" ἐθιηθῦθ Ο6. Ῥόβθθπο ΒΡΌΒΑΡΠΘ: 1] οαγαῦ- 

ἔθγθ Ἰαύίπο ὃ ῬΡ61 ὑθῃιρθγαπιθηΐο 5αυβιὑϑηηθηῦθ ΠΘΡΥΟΒΟ 580, [8 ο]Ππιθηὐθ ϑοοί8. 0116, ἱπι- 

Ῥυϊδῖνο, 6 ργοοϊῖνθ ἃ Ἰδβοίδυβὶ ὑγαβοῖπανθ Π]6 9710 418] βϑῃθτηθηῦο, οΠ6. 8118, τηϑύπγϑ, 9 

Ῥοπάογαία υἰβθββίομθ: ὃ ρϑιοϊὸ, οπ6. αὐἱ 8᾽ ὃ τηο]ῦο ᾿πϑίβῦϊθο Β6}1 δ᾽ θτηθηθὶ 41 ο᾽ πα] Ζῖο 

Τονηθ] ἃ ποὶ 48116 οὐδ βίο 49] ἀϊνοι χίο ἱπ ΕΤδποῖδ, ρᾶθθθ 66, ρϑῖ 1 αἰ βηϊὰ, αἱ τᾶζζα, 

[δ Θοπη αἱ 601] ΡΟρΟΙο ᾿δα]ίαπο τηο οἱ ἀθὶ ροτανὶ αἰ θυ, 6 ποῃ ῬοΘμ6 46116 συαπαϊ αὐϑ! θὰ, 

γίίο, ἮΙ Ιὰ Ιορρθ οἷ ἄθυϑθ ἐθιπρθιδγθ 8. ὑαύθία 4911 Ἰηῤθγοββο βοοίαϊθ, [8}} ἀθθο θ]θ 

(1) Α4γηη. βέαῤίβί. ἀ6 ἴα Εγαηοο, 1886, 1900. 

᾿ς (2) λᾶαν, 1. οἱδ. Βθπ6 11 Ολπρυοοι, Οροῖ'6, ΒοΙορτια, 1891, Ὑ, Ῥαρ΄. 189, ἀἴο6 1 Θροίδιπιο 6 10 βοθὺ- 
Ἰοίϑχηο τι ΤΆ ]6 “ τπουῦθ 461] δηΐτηα, ᾿Ῥοϑὺθ ἀδὶ ποβύνι ὑθιηρὶ 9: 6 τηθυϊδατηθηῦθ Πδρ6}1ὰ 11 ρᾷθβθ ο.9 
ΠΟῚ πὰ πὸ Ῥυϊποὶρῖ, πὸ 1ᾶ66, πὸ Ῥθῃβί θυ ,. Ορ., ΧΙ, Βο]. 1902, Ρ». 11. 

(8) Ῥηλκιοι, 1]. οἱὐ. 

(Ὁ) Αεἰὴ ραγϊαριονηίαγί, Τιορ. ΧΧΙ, 5685. 1900.1901, π. 869. 

(5) Ποίας. 58] Ῥτορ. οἱ. 



890 ΟἸΑΜῬΡΙΕΤΕΟ ΟἩΤΒΟΝῚ 

461 οαγαίίογθ, 6 ομ6 ἴο ἱπύορτβ, οοβύϊιθπαοθὶ ἱπ τιθζζο ἀϊγθύδο 6 ἔθσιπο ἄϊ ρυθθ]εα 

ΘαπΟΘΖΙΟΠΘ. 

Νὸ τηθρ]10 νϑ]θ ἰὼ ὁομβὶ ἀθγαχίομθ ὁπ 6 νἱθη ραν ἰαὐδα, 666 ἴῃ Τύα]18,. πο 518 ὑδηύδ, 

νίγύμ 6 ἔϑυιηθζΖζα α᾽ ϑηΐπιο, 48 ἴδ: βορρουύδυθ ὁ0Π ρϑΖίθηζε, δῖ οοηϊαρὶ 18, Ἰπ 9]1ο{ἃ, 46] 

ΘΟὨΠαΐο, ἃ ἤπ ΑἹ ονιΐαγθ Ρ]1 “βοϑηα811 αἱ ρα] οἱ δὰ ἀΟΙΟΓΌΒΘ: 6 ὁη6 οἷὸ Ὀθη. ἀἰπηοϑύσπο 

16 ϑυδυιβιομθ ᾿πίονπο 16 ἀοιηδηᾶθ αἱ βθραδζίοπθ. ΕΠΡΡΘΠ6, ὃ ποη ρίοοο]δ οἴθβθδ 8] βθῆ80 

ΤποΓΆ 6 46116 Ῥοροϊαχίοπθ ἰξα!δπα απθϑία, ο᾽6 8] ἰθρρθ ἱπ ἂπ ἀοσατηθηΐο ῬΡ]ΔΠΊθη - 

ἴδ (1): ρϑγομῃὸ πο τἱθογᾶδνο ἴὰ οἰἵγα θϑὶρυ βίη, 6110 ἀοτηαπάθ ἀϊ βθρϑιϑζίοηθ 6Π6 

δ᾽ ἕδππο ἅδι ποὶ, 86. α06118. οθ. ρυΐτηα 6 ἄορο 1ὰ Ἰθρρ 46] 1884 ὃ βογιυδ. π6116 βύδει- 

Βθ6Π6 ἔρϑποθϑὶ ἢ 6 βοργδύαθθο, ρϑιοῃὃ πο ΤΟ ἀδ06. ΟΟΙῚΘ ΒΘΙΠΊΡΓΘ 5881 διυνθυθο ἴῃ 

Τα Πα 11 ἴαθῦο οοπβοϊδη ββίπιο, οἤθ θθη ῥἱὰι 6118, πηϑῦὰ, 6116 ἀοπιδπᾶθ ἃπηυθ}1} 4] βθρῶ- 

Τ ΖΙΟΠΘ  ΘΗΡΌΠΟ 8οραπαοηδίθῦ 

Οὐ ααθϑοϊ ἑαυ, ρὰ οἢθ βαρ ρουῖγθ, ἄἀθοθοπο ἱπΊροῦ Θ 8] 1θρ᾽β]αῦογ αἱ πὸπ [ΠΡ Ρ8Υ6 

16. οοβοίθησα οἱατί ἴοι, ἅ61] ρᾷθβθ, 6 αἱ γἰϑρϑύξασθ 11 οοποϑύθο 8} {Ἰ5βϑίπαο 6] τηδύν πποπῖο, 

ΒΘοοπἄο Β᾽ ὃ ἔογιηαῦο π6118 βιδ, οοϑβοίθηζδ οὐὔϊοδ. [μ8. [Ἀπ] Ρ]1α πποπορϑτηθ πα ἰηδούνο, Ρ6Υ 

να 61 Θηἐἰ δὰ πρθοῖδ]θ βυδ, 1ὰ ρογίοχζίοπο ρὴι ἀθ]οαΐα ἃθὶ βϑηθτηθηθ αἰὑγυϊβυϊοῖ, οπάθ 

5Β᾽ ὃ βυπΠαρραύα ἴὰ στᾶπ ἰθρρθ 46118, βου θὐδ, βοοῖδ]6, 6 41 ἀ16116 δ᾽ πα ϊηϊ ἀϊ τἰδρούΐο 

81᾿ δαδοτιὰ ἀοὶ τηϑροΊοΥ!, αἱ το] γηζα γθοίργοοδ, ἀϊ θαοη σόΌνΘΡπΟ, Ο16 βοη νἱγύϊ ἔδηηϊ- 

δ᾽ αν, 6 Ῥογοϊὸ βῦθϑϑο γϑρίοη αἱ ρυδηᾶθΖΖδ, ἃ] ρθθ86. ο[19 16. ΔΌΡΙα, ἴπ ΟΠΟΓΘ; 6 1] Ροροῖο 

ποδῦγο, οἤθ Ῥ61 [8}1} υἱνθι πα ου]ο γ8ΡῸ 6 Ῥγοΐοπᾶο, βϑηΐθ ὁῃ86 ρι6 1] τἰπηθᾶϊο 4618, 

ΒΘΡΔΓΔΖΙΟΠΘ ΒΟΥ τηδ, 1᾿α]ὕο 146816 6. Π6118, ὁοβοίθηζε, οὐΐο ὑγϑα!Ζίο 816 85᾽ ὃ ἔαύθο ἀ6] 

ψΙΠ6010 πηϑ ντποπΐα]θ. Ομ ὃ οὁἢ6. Ῥοοο νἱ δὶ τίθουνθ, απϑϑὶ 61 Ῥϑατα αἱ οἰΐθπαθγο 18 

βδην ὰ, 461] οοῃϊαρίο. 

δ ποῖ πο 8᾽ὃ ρϑηϑδϑῦο, ρᾷγβ, απδηῦδ ἱπηρογύϑηζε, ααθϑῦθ νι παύϊνϑ ΔΡΌΙθπο, ὁ 

ποποβύδηϊθ 11] σούο βρθπθγαῖθ οοπ γα ἀϊοθπῦθ δὶ νὰγὶ ὑθηύαυν! ἑαυ] ἤπ ααἱ ἃ ἥπ 4 1πη- 

ὑγοάμπττο 1] ἀϊνου ίο, ὁ τηθρ]]ο ἃ ἥπ α Ἵπιρουῦϊο 4118. οοβοίθηχε, ϑϊοο- ρ᾽ ασ! αἴοδ, 46] ρ8686, 

16 Ῥτοροβθίδι ἢ ΘηΠ6 ΟΥ ΠΟῸῚ ὃ τηοἶδο γἰΐα δ. πὶ τηοάο γἱβύγθυϊο, 51 ἅϊ66: τὴᾶ ποη 

δ᾽ ρϑῆβδ, Θ!6 πο] ἀϊγουζίο ὃ αἱ πθοοϑϑι δ ἀπαὶ [8] πϑύῦατα, ῬῸΓ Οἱ ποὸπ 5] ρᾳὸ, απϑηο 

5᾽ Ἰπσοπηί ποῖ 8 ἰπύγοάαγ]ο ἴπ ἀπὸ οὗ Δ]Οαπὶ ῬΟΟΠῚ οδδὶ, ποη οβύθπαθι]ο ἥπ ἄονθ θβὶ- 

Β0Π0 18 Ἰορίοα ἀϑὶ ὁοποθϑυθὶ, 6 18 πϑοθϑϑὶ υὰ 6116. ὁ086 δὰ οαϊ ϑϑϑὶ 5] τἹΠθθθομο : ϑΠΘῸΥ αα], 

1 Θϑϑιηρίο ἀ611, ΕΤαποῖδ ἰηθθρηΐ: ρορομὃ 16 Ἰορρὶ ροβύθχιουὶ 8. 416118 461] 1884, νϑῃ- 

ΠΘΙῸ ὑαύίθ ἃ ἔθ 108 Τ᾿ ασίοη. 6118. τἱ ον ταδὶ ἱπίααθυδηηθηίο Ἰηὐγοδοῦία. 

Νὸ ΟΘΟΟΟΓΓΘ 6] τϑϑῦο ᾿πϑβϑῦθγθ δϑϑδὶ 8111 Θβϑιῃρῖο 46] ρᾷθϑθ νἱοῖπο, ρογοῃὸ αἱ οἱὸ 

ἔδππο ἰασρα ῥγοῦδ 16 ἀϊβραΐθ ϑᾶ 1 ἀαθ᾽ϊ βου! ἴπ Τύα!α ἔνα ααϑη] 5] δοσογᾶθηο ἃ ΠΟ ἢ 

ΤΟΘΡίπρθΓΘ βΘηΖ᾿ ΔΙ γῸ 11] ἀϊνγογσίο. ΑἸοαηΐ 10 νου ΌΘτο τἰϑυροῦθο ἃ] 5011 οδϑὶ αἱ τηϑύτὶ- 

ΤΑΟΠΪ 5θηΖῶ ῬΓΟΪΘ (2): 6 ποῦ Ὀδᾶδπο ΟἿ6 16 γϑρίοπὶ ρϑηβϑαύθ 8. βοβύθῃουηθ ἴα Υἱρδ 6 

1ὰ την! ὰ, 50η 081 ἄδ᾽ ποῖ. Ῥούθυμθ ἔθυμηδυθ 1᾿ οἰ οδοῖα 81} Ἰροῦθϑὶ αἱ τππῖομπὶ 5θηΖϑ, 

ΠρΡῚ1: 11 ἀϊνουχίο τρργοθθηΐα 11 ρυϊποῖρῖο ἅ6116, αι] 5801 011, ορροβῦο ἃ 416110 8] 4816 

ἤπογδ 1ὰ ἰθρρϑ, 18 βοοϊϑυδ ἤϑππο οπίθϑύο ἰὼ βϑίάθζζε, 1᾿ ϑαϊβῦθηζε, 46118, ἐϑτα!ρ δ, Ομ ὃ 

ΤΊ Πα ΙΒΒΟ  αὈΠΠὐὰ ; οοβίσομὸ, ΡῸ᾽ 1 1 πηδ, ορροβίίομθ ον’ ὃ ὕγα 1 ἄπ οοποθίθ, ἰὰ ἀϊδβο- 

ΤΡ 1Πὰ τἰϑύγουθα ἃ Ῥοομαῖ οαδὶ 19 βαγὰ βοϊψαηῦο ρ9 νϑηδι Πηχίομθ 9086, 6 οἢἱ νᾶ 

(1) Ῥνορ. οἷν. 

(2) Υ. Μοβαα, 1. οἷδ. 

ἐξα τυχουΣ 



ΘῈ1, ΜΟΥΙΜΕΝΤΟῸ ῬΕΒΝ 10, ΘΙΨΟΗΖΙΟ ΙΝ ἸΤΑΤΤΑ. 81 

Ἰηὔθυθϑθθ (θοοο ἴα ρσγϑηᾶθ νἱνδλ Τηογϑ]6 46118 τἰΐοσιηδ.}}) αρὰ ἴῃ τηοᾶο Αἱ Ῥούθι' βαβοίξαγθ 
4161 ἔαῤῦο ἃ 1υἱ μὰ ἔβνογθνοῖθ ὁη6 βοὴ] οοπδβϑηΐα α᾿Ἰηγοοδυ]α ; ΟΡ ἀπηααθ, ΘΒ Θβϑίοπθ 

α08]}᾽ ὃ 4611 Θροίβιηο ἰμαϊ νι π816, οοτη8 5ἱ ροὐγὰ τ᾽ ἀπ πθ 1᾿ δΖίομθ ἴῃ οοηβρϑύνο 4611} ΒΠΊΟΡ 

Β]Π1816, Ομ’ ὃ 18. πιϑηϊϑϑύασίοηθ ρῥἱὰ ἀππϑηθιηθηῦθ δ]. (1611 ΔΙ ὑγαΐβηηο ὃ 

ἘΠ οἱἷὸ Ἰηΐθθθρο ἱ ργοροηῃθηθὶ ἀ6118, τἰΐογιηδ, οὔθ 11 αἰγουχίο ὙΟΡΡΘΌΌΘΓΟ ἴπ ΡΟΘδὶ 

θὁδδὶ, ἀϊοομο, ρὲ θϑβθθηᾶονὶ ἢρῚ: πα 48] οοπίαρίο. Νἃ ἃ οἰ οββθυνὶ 18. δυγαὐθαχε. 46]- 

Τ᾿ οὐβἰηθηιθηΐο ρτοροβίο (1), ποπ βίπρρι τὰ 18 εἱΠαὐξϑηζδ, οἢ6. Π6]}᾿ διηῖμμο ἸοΡῸ ὃ ὁοπίῸ 10 
Βῦθϑθϑο Ῥγονυθαϊτηθηΐο 686 ἀϊΐϑπαομο: 51 ρούγθοθθ αὐδδὶ δθυ ηθΓΘ, 0616 51 βθηΐϑηο ΘΟ Θ 

ἱποουρῦϊ ἀ61} ροῦν ργοργίδ, 6, ἀπίθαθᾶο ἄθι]α. θοπίὰ αἱ οββδ, βίδιη θαυ θαυ 48] ργθβθη- 

δπηθηΐο 46] τηϑ]θ ἀϊ ουἱ ρούτὰ ἔδυϑι ἀϊβρθηβδίγιοθ ἃ] ρᾷθβ6. Π θυ, βθηηο θθη6 616 

1] ἀϊνονυζίο ποπ δἱ ρυὸ τἰβύυ πρθυ]ο αἱ 5011 οαδὶ αἱ τρϑύπηοηΐο βθῆζθι ΡΓΡΟῸ]Θ: τὴᾶ Θοϑὶ 

ΠῸΠ ἰο γοβ]οπο: 8 τηθηΐγθ 8ΠΠοτὰ ἰὰ Ἰορίοδ, 4161160 οοβθ, 6 416119 1486, πη ρουΘΌ06. ἀϊ πα]]18 

γΟΙΘΙΏΘ, ἰηϑίϑθοπο ἴηνϑοθ Π6] ψοΐθυῖο, δποουοῃὺ (8] τηδύγηοπῖὶο βἰαϑὶ δναῦδ ΡΓΟΪΘ, 

ϑϑβορρϑίναηο δα ὑπ᾿ Θοοθζίομαϊθ ρϑπα δὰ 1 οομϊαρὶ ἔγα οα] βἷθ Ῥυοπαηχίαῦο. ΡΘηδ, 
8'ὃ ἀρίζο: ρϑγο δ ἰῦτοΟ ΠΟΙΩΘ ΠῸΠ 81 ριῃὸ ὁοηνθηΐτθ 8118 ἀθγοϊασίομο 4918 τηϑὐὰ 46] 

Ῥϑύστποηϊο ἀθὶ οοπίασὶ, ὁπ 6 ἴὰ ριοπαποῖα ἀ6] αἴγουχίο ἀθύθυτη! ΘΓ 06 ἃ ἕδνου οὶ Πρ] 1: 
ἀον᾽ ὃ 8|1οτὰ ααθϑύα πιογϑ ὐὰ, 461 ἀϊνονζίο, ουἱ ἱ Ῥιοροηθηδὶ ϑοοϊδηδηο, 59 1] γα ΘΙ Βθη90 

Ῥγοόνοθδ, ππϑι ΠηϊΒΡἃ, ΘΟΒὶ οΥυϑιηθηΐθ οοθιΡοιθίνα ΝΟ 51 ροὐύγὰ οὐ θυξαγθ, 686 1] ργὸ- 

δούνο, πιθηΐγθ γθοϊδιηδ 1] ἀϊνουχίο 4118] Π]ΘΖ20 ΘΓΌΪΘΟ ΒΟΡΡΥΙ πη θηΐθ 1 Ἰππππογ Πὰν, ἰο να 0] 

ῬΟΙ οοβὶ, 6886. ααθϑία ἀοντὰ οοπὐϊηπαγθ, 586 ῬαγΘ ΠοῺ 5᾽ Θ'θυνὶ ἃ ὑδηῦο ἀδ βιβθοῦτθ 18 

ΒΟΡΡΓΘβϑίοηθ ἀϑὶ ἢρῚ], 4611 οϑύϑοοϊο οἢθ 8118 ρϑϑβίοῃβθ θα 8116 ὑγιβῦϊ νορἹθ ἃ Ἰθρρθ Βἃ 

Ῥοβίο, ἄορο αἱ ϑινϑυῖθ ϑοοϊαῦθὃ 

Ἱ ἀυνῦο απθϑύο δὶ ὃ ρϑηϑϑύο 61 γἰηνίρουγΘ 16 γιγθὰχ ΠΟΤᾺ] 61} Βοοϊθύδ, [8 1}1- 

ΒΠαρο! Οὐ πὸ ἴα τπουϑ δὰ, οοηθ 5 ὃ ἀούζο, ρούγὰ αννϑηὐαρριανθι 461] ργοννθάϊπθηῦο 

ἀθβουιθθο, 6 ἃ ΑἸὐρο ἰβύϊναῦο, οῃ8. βὰν 8118 ἴϑιαῖρ]α ἴῃ ρᾶτῦθ 81 οοπηθίθθ, π᾿ 6806 

ΤΩΔ]Θοποῖο αϑϑδὶ: 1᾿ ἰδυϊσαθο ἀ611᾿ δγοαϊὰ. ΟἿθ αἰύτο αἰξαυ! ὃ τηδ], 8] ἀθνοϊαζίοπθ ἀΐ 

τηθύδ, 461] ραύγίπηθηΐο, 88. ΠῸἢ ϑιθοθϑδίοηθ ἃ ὑϊῦοϊο ὉΠ ΘΙΒ816 Ὁ ΠῸΠ ὃ ἴογβθ αυοῦύδ 

Αἱ ογϑαϊθὰ, 1ὰ. Ἰορ ταῦ 6. ΠΠ φῥγοροῦνο οἷιο ααθϑύο ργοννθαϊμηθηῦο πὰ ρϑμβαῦο, ποὴ 

ΤΟΥΘΒΟΙδ, φοη οἷὸ 1] ρυϊποῖρίο Το δπιθηύα!θ ᾿61 οαἱ Πποη 51 ἀὰ ουθαϊ τὰ αἱ ρϑῦβοπδᾶ υἱνθηΐθ ὃ 

Ἰῃ βοβῥαηζα, ἱ βϑηϊδουὶ οῃ6. ἀϊνουχίδῃο βοὴ ρϑὶ ἢρῚ: 0116. 56 ἔοβθθρο τπργίϊ, γἰδρϑῦνο 8] 

Ῥοῦθι' Ἰ0ΓῸ ϑιοοθᾶθυρθ πθ118 Ἰϑρ υϊμηδ: οοβὶ, ἃ ρᾶιῦθ 11 ρῬΘη8816. ο᾽}0 πὶ ἢρ]1: 1ἃ πηδ]8 

γοϊοηφὰ 46] Ἰποτο ργογθηϊθηΐθ 8. τη8 ϑιιοοοβθίοπϑ δηὐοἰραίαᾶ, ρούγὰ ἀθυθγμ 8} }1 ἃ ὕθη- 

ἄθγθ, 60Π ἰπβίρῃηθ ἃΠ0} ἢ]1816!, ἱρυππηθα ΠῚ 1 ἀἴββθηϑὶ ὑγῶ ἱ βϑηϊθουῦῖ, 11 ἀἰ νον Ζίο βαγὰ, 

ΒῚ1 ΟΟΟἾΪ 6116 ῥτοΐθ ἑαύξο {ΠΘοῖδο, πιὰ Ομ’ θθδῶ πο Ῥἱδβίπηθυὰ ρϑυοπὸ ἃ 16ὶ αὖ110. Τῃ 

ααθϑίο τηοᾶο, βθιηριθ βούδο 1᾿Ἰηγοοδζίοπθ 6110 συϑ πα] 6. ΠΟΡΪΠῚ υἱτϊ τη! ρ]δΡῚ, ἰδ, 

ΤἸξοστηα ῥγοροβία ροὐγὰ ϑοοῖναν 1’ παρτουϊάθησα Π6] Θοιαρίθν 1 αὐθο ῥἱϊι ΒοΙθηπθ ἅ6 118, 

Υἱδδι, ῬουτΘ 18. ἀἰβοονϊα ἔρα ἱ οοπίαρί α18] οοπδθριθηζε, ἰΓΤπηθα18}01160 ἀοὶ [861 ἀΐδβα- 

ῬΟΙῚ 616 Ὁπηϑπαπιθηθ ῬΡΟΒΒΟΠῸ δοοδᾶθιθ Π611, Υἱδδι ΘΟΤΊΠΠΘ, ΒΟΘΙΏΔΡΘ, 36. ῬΌΠ ΠῸΠ ἴὸ 

οηνογύδ, ᾿η ΟὐἿο, 1᾿ϑηηο1" ΠΠ1816: βοοπγο θοῦ ἴα ϑτη]ρ]1δ. 

Νὸ ἄδ. 81] ἀϊΐοθα, 4611] ογἀϊπϑιηθηΐο ἔβη ρ]αΡθ, ὁ 461] 1η Ι 55 Πα 1Π1ὺὰ 461 τηδὐτὶ- 

ἸΏΘΙΪΟ ΟΝ ὃ 11] τηϑρρίον [Ὁ πἀδπιθηῦο 80, οἱ ἀϊβύταρρα 11 Ῥθιβαρθ 4116 ἱποθυΐθζχθ 46118 

δἰ αυϊθρυιιάθπσα πίον πο ἃ] ἀθοί θι6 856 ἢ] ἀϊνου χίο ργοπιποίαθο 81 θδύθυο βία φροάυίνο 

(1) γ. Ῥρηοψ. οἱ. 
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αἱ οἰούίο ἴῃ Τα]: ὁ. 86 νἱ β᾽ Ὀρροηρα 1᾿αγῦ. 12. 6110 ἀἰβροβίζίοπὶ ργθητηϊπανὶ 4118 
Ἰθ5 56. οἶγ16, βρθοϊδιπηιθηΐθ π6] οᾶβο αἱ οἰδδααίηὶ 1{8]1ωπ], 616. Δ Ρίαπ ρογάσίο 16 οἱύ- 
ἰδαϊπϑηζδι, 6 ροβοῖα 1᾿ Δ ίαπο τἰδοαίθίαθα, ὁ ϑθῆζῶ οἷὸ τἰθηὐσπο π6] Εθρπο. Τ᾽ 8τ- 
δοπιθηΐο ὃ [Ἀ]1800: 6 1 ἀιθθὶ ἀ6116,. σ᾽ ατίβργαάθησθ τη] δὶ γϑθροπο ἴῃ οοπθρούνο ἀ9] 

αἰγιθῦο ομθ. ἂ' θαύθια ἀ91]᾽ οὐ ἀϊπθ τηογα]9 ἃ ἰθρρθ Ῥοπθ οοηΐγο 1᾿ οἔἤοβοῖδ ἀ6116 Ἰορβὶ 

βίγθηϊορο: ἀαϑηἋο 5] ρϑηβὶ ομ6 αἱ. [8] ογάϊπθ, οὔθ 846] βϑηὐιπιθηῦο οὐΐθο πδχίοπαϊθ ὃ 
ΤΒΡΊΟΙ ῬΓθοΐραδ 1᾿1Π6 5801 00 Π ὃν 46] τηδ τ ἱπιοπΐο, οἰΐαρο ἀρρανίγὰ, ομθ, βθηζα οὔθπαθυϊο, 
ποι Ραὸ 1] τπηϑρ᾽ϑύραθο 108] 18 Π0 τἰσοπόβοθτθ γί γθϊι αἱ ρἰυδίοσθὶ βυγαπίθυὶ ο6 11 ἀϊνογχίο 

ΔΌΡίαπ Ῥγοπαποίαίο. Νὸ νὰ] οἤ8 β᾽ δΡροπιθηθὶ δ] οοποθίξο αἱδο ἀϊ τπ αἰγὶ ξο ϑοιῆπηο 

46116 σοηθ, 49118, πϑοθϑβι δὰ 8οοῖβ]6 6 σἱαγίαϊοα 66 1 σἰαἀϊοδθ αἱ ϑθαῦο 5 δββδυτηΐπο π6118, 

Ῥϑύβοπδ 6110 βυγϑηΐθγο ἀοσιπαιθ 6611 νϑᾶδ: ἴὰ Ἰθρρθ παζίομδθ ποβύγϑ, ροπθ, ΘΟ θ 

5 ὃ οϑβογσϑύο, ἢ θυ πη η6. ἱπβουτηοη δ 116 ἃ ὑδηύα νιγῦϊ 41 βθηΐθηζθ ἔουθϑυθγο. 

Τηβογτηοπίθ 116, Ππομὸ 1᾿αγῦ. 12. 461160 ἀϊβρ. Ρ͵6]., 58ὰ τἱοογάαῦο, βατὰ, ἰθρρθ: αυδηᾶο 

11 1θρ βιαίου ογθᾶδ 616 ποῦ οοηνθηρα μὰ ἀϊ τηϑπύθηθυϊο α8] δύρίπθ 6Π6 ἀϊοπᾶδ 

40.6119 ὑγϑα! Ζίο μη! οὐϊομθ ὁπ 8 ΡὺΓ 5] ὑΓ86 πῇ ϑἰϑιηθηΐο αἱ πϑσίοπα! δὰ, 19 ταδί : τη πο 

51 ρίαπηρδ 8. [8] τἰβαϊδαῦο, βῃβΖ οη δ] χσϑη 0 5θηχ᾽ αἰῦρο ἴὰ οοβοίθηζα τ] 819 6 ρίανὶ- 
αἴοω 1ὑϑ!ῖαπδ, 001]᾽ τηρου]0 ἀϊ στίοθνθνθ 1] οοηοθῦθο 6116 ἀΙββο! α Πὰν 46] τηϑύτϊπποπίο. 
Τὰν αυθβύο ἄδηπο, ἃ ἤπ ἀϊ γϑηᾶθυθ ΓΘρΌΪαΓΘ ἴὰ ΟΠ αἰ σίομθ ἀϊ ἀα661}1 ἰ{α] 8 ηϊ, οἢο 
ὁ0η ἔγοάθ 811 1θρ6.6, 51 βυθβύοπο 4611, οἰδίαἀϊπδηζα ρθν οὐὔθποιθ 11 ἀϊνουσῖο ἴπ ρβιθβθ 
Θβύῦθγο, 6 Ῥοΐ, 6118. 'Ὸῦ πίονα ΟΠ Ἰχίομθ ἔδιηΐρ] ΓΘ. νορ]ίοπο τἰδοσπαγθ οἰξίδαϊπὶ, ὃ 
ΒΘ ΠΟΙ͂ΡΟ 1᾿ΠηΙΠ ΟΠ ὰ, 18 ἔγοάθ αἱ] Ῥοσπῖ, 901] βϑδορίοῖο ἀϊ ἀπ Ῥθπθ ἱπϑδϑυϊπιδ 16, οἷν ὃ 
11 θα! δὰ οαϊ δ. Ιθροθ ἰηΐονιηδ, βθοοπᾶο 11 ϑϑηψίπιθηῦο ροροῖαρθ, 1᾿ ογἀϊπδηηθηΐο 4618 

ἔβα: ὃ θαγθατο ργοϊοπαδπιθηΐθ ποη 8010 ἀπὰ ρυτίβδίτηδ, οὐθάθηζδ, υϑ]ρίοϑθδ, πηϑὶ 

ἀπ ΠΟὈ116 6 ἔθοοπᾶδ 1ἅθ8 οἶν1]86, ἃ ἴαγον Αἱ οἶΐ, ρ96] ἀοῖοβο οοπιρογὑϑπιοπίο 510 γὙΘ 50 
1ὰ ἰθρθθ ὨδΖίομαθ, πο ἀονυθΌ 6 Ρἱὴ ΘΘ56 ΓΘ ΔΙΏΤΩΘΒΒΟ ἃ ῬΔΙ ΘΟΙρΑΓΘ 8118. οἰὐδαἀϊπϑησα 

108118η8. 

Νοη 1] γἰάσττθ ἃ ῬοΟΙι οαϑὶ 1] ἀϊ σου Ζίο, ποη 1] οἰγοοηαδι1ο ἀϊ σγανὶ ρϑπα  ὰ ααδηᾶο 
οδίβίδπο ἢρ]1, βοῃ ὑθιαρθνδιηθηθ δἀδθθϊ δα ἱπιροάϊτθ 11 τπὰ]6. ο᾽6 ραὸ ἀθυίναγηθ: δὶ 
1686] ἀσπαιθ ἱπητηϑοοϊαῦο Π61]᾿ αἰδα 14θα! ὰ ὑγϑαϊσίοπα]θ 46118. ποδέγα ρϑηΐθ (1), πὸπ 
ἀϊβροβύδ, ἰουψαπαύδπηθηΐθ, ὃ. πιαύδυο, 1] οοποούδο 4611 1π4 5801 }Π0ὰ, ΘοηΒθριθηζε, αἸσϑύνα 
4611. ἕδη! ρ 118, πιοπορϑιηδ, ἔοπύθ αἱ ρϑυϑίοπδπιθηῦο τποΓα]6 αἱ οοπίπρί, ἀϊ νἱγθϊι 411 

Ββοοϊϑύδ [8.π|10]18 6, αἱ βδ]άθζζα 8411 ογἀϊπατηθηῦο οἰν!]ο. 

(1) ὅμ6 χὰ 11 ἀϊαραγο 4611. οουγθίθ]α, ἔλοθνδ οαπίασθ ἃ] οἷο ὙΊγρΊΠο: 

Οονηιδὲο ἐμιψανα βυ8ι Ὁ1}11 ργοργαηιχιο ἀΐσαθο 

ἍΑφη., ΤΥ, 126. 

-- πΛ.ααπ»ς.- --- 



1, Α. 

ΜΙΝΟΡΟ “ΑΠ ΟΥΒΒΟΌΝ,, ΒΕ ΑΝΝΟ 408 

ΜΕΜΟΆΒΤΑ 

ΡΑΟΙΟ ὕΒΑΙῚΙ 

«Ἀρργουαία πο! αἀμπαηδα ἀο 30 Αργλϊο 1902. 

8 1. - Τίδμπο 408 4911). Ὑ. 11 τηθ88 αἱ βούθθιμγθ (1) 6] βΒοῦθογρὸ ἀϊ ΟΔ]- 

ὀθάοπο ἴῃ Βιύίηῖα ἀοίθο 1ὰ Θμογοία (Δρῦς) ΟἸοναπηὶ Ονβοβύοιηο ἀδ ἀπᾶ βἰποᾶο αἱ 

γϑβοουΐ, ἴῃ ρρδῃ ρϑῦύθ ϑϑι χίϑηϊ, ρυθϑίϑαιπθο αἱ ἔϑῦθο 56 ποη Αἰ ποιηθ δ ᾿ΠΘΟΗ]ο Ῥδίμ! δ οδ, 

ἃ ΔΙοβϑαπᾶνια, νίθπθ ἀθροβῦο ἄ8118 ὅτιὼ 5θθ 6 οδοοίαθο ἱπ 9βϑί!ο. Π ἐαύθο, σοτηπηααθ 

πᾶρροῦο ἀδ9}1 βύογιοὶ αηὐϊσηΐ 6 ναρίαὐαπιθαΐθ τἰρούαθο δὶ πιοάθνηϊ, Οὐ ἀπόορα ΠῸΠ 

ῬοΘδὶ Ῥαμῦϊ οβουτῖ. 

Τι8. βοϊμ1α, 6118 ἀϊβοονᾶϊα 5ἱ δοθθβθ ἴῃ ΑἸθδβδηᾶγίδ Ρ61 ἀπᾶ ααθδβύϊοῃθ [α 1158 πηδ, 

ὁ6 μοὶ ἀθρϑποιδ ἴῃ ααοϑύϊομθ ἀοριηδύϊοα; πὶ 1᾿1ποθη 0 ἀϊνδηηρα 5010 ἃ Οοπύδπεϊπο- 

ΡΟΙΪ. ΤΘΟΗΪΟ, οαἱ ἔπ ἱπηροϑύο αἰ νϑπῖγθ 50] θοϊ απηθηῦθ οο]ὰ ἃ 50] ΑΓΒ ἀδνϑηθ! ἃ ὧπ 

ΘΟΉΒ6550 41 νοϑοουΐ, ἄ8 δοοιδϑαῦο ἀϊνθηΐα ἅ᾽ ἀπ ὑγαῦθο ϑοοιιβαθοῦθ 6 ΤΊΘ809 ἃ ΒΟ 8 ΟΟἰΔ16 

ΘΕ ἄογονα οϑϑθῦθ 510 σ᾽ πᾶϊοθ, ΟἸοναπηΐ; 5 Ἱποοτηϊ ποία ἰὰ. ϑσ᾽ποᾶο 4611, Θαθροῖδ, 9 1Α- 

Ἰοβϑαπάτίπο, ρἰὰ ποι ουταπαᾶοβὶ 46118, ααθϑίϊομθ ρον ἰἴὰ απ8186 ϑγὰ βίο οοβύγοῦο δα 

ἰπξναρυοπᾶουθ ἢ νἱαροῖο 6 ὁ6 ἄνϑύα ΘΟΠΊπο880 1 Εἰριὑΐο 6 1ἴὰ Ῥα]οδίϊπδ, 51 οθοιρδ 

ππίοδαπθηΐο ἀϊ ἀρθαίΐίογθ 11] ΟΥἰβοβύοιαο, ομ6. ἰπ ἤπ ἀθὶ οοῃῦὶ πῸὸη 611 δ΄ ῬΘΙΒΟΠΘ]8 

ποηηΐοο. ϑέταμο πο! γ6 ἈρραγΘ 1] οομύθρῃο Αἰ Αγοδᾶϊο 6 αἱ ποββία, οἷ ἀἃ Ῥυϊπιδ 

γορ]οπο ΟὈ σαν Θἰοναπηὶ, 601 ἀπ810 Δ]ΠΟΥα ΘρᾶπῸ ἴῃ ΟΡ νῚ ΤᾺΡΡΟΥ, ἃ Βθᾶθυθ ὃ 

Βίαδίοο. ἀϊ Τϑοῆϊο; 6 ροΐ, οδιηρίαῦο ρᾶτοιθ, δἀθυίβοοπο ἃ ααθϑῦ αἰ ῖπηο, ἕθππο Θ506]- 

θοῦ 11 νόβοονο δἰχαπύϊπο, ρον" τἱ οπἰδιηθυ]ο βαθῖῦο ἄορο τϑβυϊθιιθη 010. Π0] δὺ0 Βθρϑῖο 

Θρίβοοραϊθ. 1,8 αἰ βοο!υὰ αἱ ἀΠποϊάανθ θθη6 ααθϑῦ! ἔδυ], 51 ἃθόλθθ09 8 Π0Π6 8118 τηϑη- 

ὁ8ηΖδ, αἱ βραθδίοπαθα, ἱπηραυ Ἰὼ ὁ 4818 οοπἤυβίοπθ π6118 ἀθύθυτηϊ μα Ζίομθ ἸοΤῸ ἀ8 

Ῥανίθ ἀθ9]] βου δβουΐ οοη θιηρογδποὶ, 5] (0811 δὶ ΤΌ πἀδγομο ἴῃ βοραϊθο ὑαὺυϊ α116}11 6110 

ὑναύναγοπο Αἰ οοβϑϑ Ὀἰχϑηξίηθ. Εἰ ἴγϑρο, πιθπύτο Τϑοάογθίο τηο]ῦθ θ0856 ρᾶββ ῥυπάθῃς- 

ἈΚ ΟΙΝΣ αρδεβεθν, ὀνβαναμβλ ρδεναδεν 

(4) Δοοοῦθο, απδηῦο ἃ] τιθδθ, 16 ἱπαϊοασίοπὶ 46110 ΘΠ Οπρ', ο6 οἱ ἀϊδᾶθ Ἰὼ οτοποίβδὶ αἱ ὑαύύο 1] 

Ῥουϊοᾶο ομ8 ο᾽ ἱπξογοεβα (οὗν. Αοὐ. 585., ϑορέ., Τ' ΤΥ, 8 ΤΙ ΧΠ, ρὰρ. ὅ90-98; ὙΘαθ 8, 1761), 6. 00] αυ816 

ΒΘΠΘνδΙσπθυΐθ οοποοχγᾶσπο 1᾿ 6616, 11 Τιαᾶτγῖρ, 11 Ῥαθοῖ, 1] Βασάθμμθυθι, 606. 

ὅξπιξ Π. Τομ. 111. : 
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ὑθιπθηΐθ βούϊζο 5]]16ηΖίο, 6. ΠῸΠ ϑηδι ῬΓΟΠΙΠΖΙ ΒΒ 81 αἸ16911 δ ΘὨΪΤηΘη,, ΡΟΥΘ ὃ Δ ΠΟ. Θ 

4411 ρανρίθ ἀϊ Τθοῆϊο ϑύβναμπο 46110 Ῥϑύβοπθ ἄθρηθ αἱ ορηϊὶ τἰϑρϑῦϊο 6 αἱ νϑῃθυ ΖΘ, 

οοπη6 5. Τριΐδηΐο, 5. Μαγαύα, 5. ΟἾΣ]1ο ΑἸοβϑαπασίηο πἰροΐθ 46] ραὐγίγοδ, 660., ν]66- 

γθῦβϑα ΡΟΪ ἅ8. απ ἰαῦο ϑοογαίθ, 6 αἱ ὀοπβθριιθηζε ΞΟΖΟΙΊΘΠΟ, 510 ρΘάϊββθαιο ἰτορρὸ 

Ῥδ1056 (1), διπϑποὸ ἄδγθ ϑβοοϊίο 6 δϑοοθύδθηο θοη τηο] δ ἔβο!ΠΠ ὰ 16. δὕου 6116 ὁπ 6 ἰηνθη- 

ΦΆΓΟΠΟ Ο Τ]ΟΘΙΠΔΙΌΠΟ ἱ ΝονδΖίϑηϊ 6 ἴπ ΚΌΠΘΓΘ 1 Ποιη]οὶ 61] Ογβοβύοπηο 58] οοπίο 5.0 

6. δὶ βο] δἄθγθηῦ, Ρδ]]δαϊο ἀ811᾿ αἰ ῦσο σ᾽ ααϊοα τοὶΐο βϑυθιδηιθηΐθ 1 οροτῶ αἱ ΤΘΟΙ͂Ϊο 

αἰρίηροηᾶο 6 1ὰ] 6 1 ΤΟ! 8 1 601 Ρ]ὰ ἴΌΒΟΩΪ ΟΟ]ΟΡῚ. 1)6611 ΒΟΥ ΟΣ] ΡοΟΒύΘΡΙΟΥῚ ΡΟ ο᾽ὃ 

ἃ ἴθγθ ρΡοθὺ ὁ πἰπη οοπύο. θουοῖο ΑἸθββδηαγίηο, ϑίπηθοπθ Μοίαϊναβίθ, Πθοπθ 1] Η1ο- 

Βοῖο, θοο. (2) δῃχὶ ὑαύδο ποῦ ἤϑηπῸ αἰ] ΠΘϑϑ ψϑΙΟΥΘ 6 ϑαϊοι ἃ βίογίοα, οἱ ϑοοπὸ 

9 Θορίδηο, ο ἰηγθηύδπο (3), ἴῃ ΒΘΟΟΠμ0 ἸπορῸ, 6851 ΘΟηΒΙ ἄθγαπο 1] ποβϑο Οἰονδπηὶ 

ΘΟΠῚ6 ἴα ὑγϑα!Ζίοπθ ἀθὶ 560011 ργϑοθάθηψι 19 ργϑϑηύανθ, νϑ]θ ἃ αἰγθ ὰἢ ρῦδη ϑϑηΐο 

οἴι6 1ὰ ΟἸνΐθθα σϑηθραᾶνα ΒΡ}: αἰ ξανὶ (4). ἢ ἀσπαιθ ον ἀθηθθ ὁ. 6. ϑϑδὶ ριδνᾶδηο ἀη11- 

ὑθγϑὶγηθηΐθ 1] ἸΟΓῸ Ῥϑυβοπᾶσβίο. 

ῬΘΡ αιθϑῦϊ πηοῦϊνὶ πὸ οὐθάαύο Ὀθπ6 Αἱ βούψορουγθ δ ἢ ΠΌΟΥΟ Θ58Π16 ΟΡ ὑ]60 ὯΠῸ 

αἸ ααθὶ ραπῦ ριὰ ἱπηρογύαηπθ! 4611. νἱῦα 461] νϑϑόονοὸ οοβύδῃθπορο!ϑπο, ὁη6. ΟΠΌΠΟ 

τηϑισρίουὶ αἰ Ποο]ὰ 6 ο᾽θ. βοπὸ ψαρδιηθηῦθ θϑροϑὺϊ ἃ βοοομᾶδ 46110 ὑθπάθηζθ ἰηᾶϊνὶ- 

8} 466511 βύουιοι ϑηθιοη]. 

8 2. --- ΜοζΖο βθθο]9 ἄορο οὔθ Οοβύθηψιπο ἄγονα ὑγαβίθυθο ἃ Βίχζϑηχίο ἰὼ 5646 

4611 ΠΡΘΓΟ ΠῸΠ ραν αΒ1 δηθοτδ 46] ραὐγιαιοαῦο 41 Οοβύθη ]ΠΟΡ0]]. 

Ῥαρὰ Ῥδιηδβο ᾿ἱπίαθ1 (ἃ. 866-84) Θπαμπθυδπᾶο 16 ὈΓΪΠΟΙρΡΑΙΠ 6 οἱλ δηθ6η6. 566] 

ΘΟΟΙοϑδϑῦοῃθ, οΟἰὔγθ 8] τομὴ τἱοολάδνα βοϊίαηῦο 1] ραύγιαγοαῦο δ] θβϑϑηαυπο 616 

ΘΟΡγδοοίανα, ἈΠΟΓα [αὶ ἀϊοοθϑὶ ρο! ὐΐοα 4611 Ἰριῦδο, ἰὼ Τ᾽, ἴα Ῥϑηύαρο!! ο Οἰγθηϑίοδ 

60η ἴὰ ΤοΡαάθ, 6 1᾿Απϑοοθθηο 11 ἀἀ816 οοπιρύθπᾶθονα 1ὰ ἀϊοοθϑὶ α᾽ Οὐ θηΐθ ὁοη 16 816 

ῬΓΟν ποθ. οἷ6 5] γϑσσυαρραπο Π6118 Βἰγῖα 6 ἀϊπύουπο δᾶ οϑβᾶ, πιὰ πὸ 01] ραύγαυοδΐο 

οοδύδηθπορο ὕπο πὸ 46] ρΟβο τηϊδαπο οὐ ἄὰ αἱ αυθα, τηθηζίομθ (5). 

(1) Οὗ». Ηλπνασκ ἴῃ Ποαϊοπουβῖορ. ΓΠ} ργοί. ΤΊΘοΙ. τοι Κίγοιον Βυσαρί. Ζ., Τ᾿. ΤΥ, αὐϑῦ. “ Βοογαῦθβ ἡ 

8. “ Βοζοιιθῃοβ 9,. " Οὐρίβθθ 46 ϑοογαῦθ, θθπ ἀθῆπίβοθο βοζοίαθμο 11 ΓΠάπαπν, Πἰιᾶοβ α ιϊϑέ. δοοῖόϑ.: 

ϑέ-ὕϑανι (γν5. οὐ ἴα ογ ἡ ψιιο σομίθηιρ., Ῥᾷα. 84; Ῥαγῖβ, 1892. 

(2) Οἷυ. ἴῃ τά τῦ. βίαν]. 6116 Ομ. ογιη. ὥο. ΟἾινγ8., ὃ. Ψ1Π, ρᾶρ. 295, Εΐοπδθ, 1612, 1 6Ίθποὸ ἀ6611 

βουϊθθουϊ οΠ6 1 ἀπ] 06. πιοᾶο ὑγαῤίασοπο αἱ Οἷο. ΟΥἷβ. Τὶ αἱοαπὶ αἱ ϑϑϑὶ βοπὸ ῥα Ποῦ 911 βου 

τιούδοιθὶ 11] ποβῦγο π6 118 τιϑἀθβίτηδ θα! Ζί 06. 

(8) ΟἹ1 51 αὐῤυϊθυαίΐίδβοοπο ἄω αποϑυϊ ψαῦον! ἀθὶ τηϊγθθ 011 Οἢ8. ΟῚ Β0Π0 Ῥ6Ὶ ΠΆ]]ὰ αὐύθπα 0111, 6 ὁπ 6 

ΤΩ818 51 δοσουδ 0 60] ρΘΠΒΙΘΤΟ ΘΒΡΓΘ550 4] ΟΥἸβοβίομηο, ΠῸῚ ΘΒΒΟΥὶ δὶ βαοὶ ἐθιηρὶ Ρ᾽ὰ Ὀίβοριιο βυγθυϊζο 

αἱ ταΐσαοο] ρου 1 ἀἰπαοβύγασίομθ 4611 αἰ ν᾽ ηἱ ὑὰ, 4611 το] ρίομθ οὐἰϑύϊαπα. Οἷν, Πορι. ἐηι Τ8., 185, ρᾷρ. 400; 

142, ρας. 455, Τ', Υ; 126 φσοηηγιιοί. αα Τ)θ»»η., Ῥαρ. 181, Τ΄ 1, οα, αἱ Μοπύξαποοῃ. 

(4) Εϊα. 4] ὕθιαρο ἴπ οαἱ 6011 νίνθνα, 11 ῬΟροΪο οομηϊμοὶὸ ἃ γΘΠΘΥΆΥ]Ο ΘΟΙη6 βϑηῦο, 6 σἰαβίο ρία- 

αἰπῖο αἱ Ῥῖο ογὰ υἱσαατᾶδίο ορστΐ ταδ]θηπο ο6. ἱποορΊϊθνω 4116118. ῬΘΊΒΟΠ8 616 ἀνθνᾶπο οβύθροίαθο 1] 

ποβῦγο απ ηο ογᾶ γθθθονο ἃ (οβῥαπεϊπορο]. 
(5) Οἷν. απιβλπ, Θοβοῆ. ονιδ τοι! ἄογ Ῥάρϑίο, γερο. 264-66, ΒΎΙΡατρο, 1899. --- Ῥογὸ θυ δα] θτωτηθ 

βοᾶονα ἴπ Ῥα]θδίϊπα,, οοταθ τἱοοηοβοθ 11] οπο, αἱ Νίοθα (οαπ. 7, οἷν. Μάκϑι, ϑαογν. Οοηο. Οοἷϊ., ΤΠ 1, 

60]. 672) --- ἐχέτω ἀκολουθίαν τῆς τιμῆς τῇ μητερπόλει (96) σωζομένου τοῦ οἰκείου ἀξιώματος --- 46] 

Ῥυϊν! ! θοῖο 46] Ὅποσθ, ῬῸῚ οαϊ ἀνϑνῶ 1ὰ Ῥγθοθάθησο ἃ πο} 6 581] τῃθύγοΟ 1δδ, ΟΘΒαγΘΘη 86. ὅδ, οα] ὑαῤῥωνία 

ἀϊροπᾷονα; διησί, ὕσω 16 5641 φροβύο!ομθ, βίῳ π6116 βθϑϑίοῃὶ 46116 β' ποαϊ, βίῳ μ6116 βοὐδοβουϊχίομὶ 4661] 

αὐθὶ οοσαρανα 11 ὕθυσο ροβύο ἄορο ΑἸθϑϑαπάνία δα Δπϑϊοομία. Ἐπὶ 8010. μ611ὰ Ῥυΐτηδ πιοίδ 46] 5866. Υ̓͂ 

6[6. θυ υβα]θιῦτηθ 81 οοϑυϊδαὶ ἴῃ Ῥαὐτϊασοαῦο 6 ροὐύδ σονθύπαιθ, Ὁθη ἴμΐθθο οοπ 1 ἀρρτοναχίοπθ (6] 

ὅοπο. αἱ Οε!οραοπίω (α. 458), 16. ὑσθ ρσονίποῖθ ἀ61]ὰ Ῥαϊθευϊπα. 
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ΡϑΡ Ῥδϑηηᾶβο ΒΙΖϑηΖίο ὃ 1π8 ΒΘΙΏΡΙ106 οἰὐδὰ γϑβϑόου]θ, 606, ἴῃ νΘΓῸ, ρυίτηα 46] 

ὑγαβίθυ πιθηῦο 4618 Οδρ θα] πο ἄγονα πὸ ϑύου πὸ ποῖηθ (1). ἀσοδηΐο ρογὸ αἱ {8 

Βυσαθυῦ ρδύνδγοδῦ ο᾽ Θύᾶπο {τ 810Ὑ6 ομΐϊθθθ ϑαυϊοοθία!θ, γνὰ]86 ἃ αἰγθ ὃ πϑϑϑιῃ 

Ῥδίγιαγοι ἀἰγουθασηθηῦο 5ορρ' 

1 ϑϑίπδ, 6 486 118 αἱ ρϑοῖθα ἴῃ Τυϑοῖα; ἀ6110 απ8}1 1ὰ ῥυΐπιᾶ ἄνονῶ [ἃ ῬΓΘΘΙ ΘΠ Ζδ, 

5.118, ἀἸ]οσθϑὶ 491] ῬΡοῃΐο, [8 βθοοηᾶδ 5.118, βίη 6 ἴα ὑθῦζαᾷ 5.118 ὑγϑοίοα (2). Ἐὶ δ 

Ἐγϑ θα, ἀρρυμῦο ἄϊροπᾶθνα Βίχϑηζίο ἴθ 406] ἔθιαρο, πὸ ρούθυα ααϊηάϊ, ἀαύα οχίϑηᾶῖο 
1ᾳ. ρἰθοοϊθζΖζα 4611 οἰδῥδ, οοπηρθῦθυθ θ0η 16 Ὀυϊποῖρα] 5641 Θοο] Θ᾽ Αβθϊ0}.6, απ181}1 οΡᾶ πο 

Βοιηα, ΑἸθββαπάνία δᾶ Απίϊοομα (8). 

Νὰ 1ὰ 588 παονᾶ ΘΟΠαΙΖίομθ, ὁΠ6 16 ἄδνα 11] ὑϊύοϊο ροροβο αἱ Νουα Ποιηδ, ἀο- 

γοναὶ ἔὉγ]6 5ΘΠΙΌΤΆΓΘ αὐδ8] γϑυροσποϑα ἃ ἀϊροηᾶθηζε ἦα ΕρΆΟ]Θα,. 6 1 Ἰη!ου]ου δὰ ἴῃ 

σοίθ, 6 αιθϑῦθ θύᾶπο ἃ οἴθβα αἱ θβαγθα ἴῃ Οδρρϑαοοῖϑ, 

ἔαθίο ἀϊ ὁποῖθ 6 ἀϊ ρούθι ϑοοϊϑαϊαβύϊοο. 01] ουῖθογθ ΒΙζδηχίο ἃ οαρίθα]6. 46] τηομᾶο 

ΤΟΙΏ8η0, Οοδύθηθηο ν 0116 ὁη6. οβϑὰ ἴοϑθθ ἄθρηο τποπαπιθηΐο 6118, σδι ο]ουα 6. ὁΠ6 

ΤΙΒΡΘΟΟΙἾα 556 ρον ϑυξατηθηΐθ ἄα ὈΥΪπηδ, 6 Βα ρογαβθθ Ροὶ ἴὰ ρυδηᾶθζζαι 4611, υϑοοηΐδ 
Βοιηδ, 66. ἅ6] τϑϑύο οὐμδὶ ἀθοδᾶθνα. [0 βίθδβο ἱπὐθηάϊτηθηῦο ΘΌΡΘΓΟ ἱ 560] σα θοοσβϑουὶ 

Ὀἰχαηθϊηϊ ; πιὰ 56 Βοπιδᾶ, θα βδὐαῦδι Ρ61 ᾿πρῸ ὕθιηρο 11 οθπῦτο ἀπηΐοο 46118, ρούθηζϑ, πηδ- 

θυ ]8}16. 4611 ΠΠΡΘΓΟ, θυα 6 οοῃὐϊηπανα δι Θ580 6 [ἃ 5046 δββοϊαύδ 46] ρούθγθ βρὶ ἰὑπδ 16. 

Βίβορπᾶνα δπηηιθ, 56 81] γόϊθνα 1᾿ ἀρτιαρ]απσα 6119 ἄτι οαρ [Α]1, ο τηθρ]ο ἃ βαρθ- 

νἱον τὰ 4611 ππονα 501] απύϊοα, οπ6. ἅπΟμΘ ΡῈ] ρούθυθ βρὶ γἰσπιδ]6. ΒΙΖϑησίο ΠῸΠ δ Θ556 

ἃ οθαάθν]α, οοη ἰὰ Βοιηδ Ἰαὐϊπα. Ῥυίπηο ὑθηθαῦῖνο δάπηαιθ ἅἄδ ραῦῦθ 46] οἴοῦο πὸη 606 

4611 ᾿πηρϑυδίουθ, --- 1 αἀπ8186, πὸπ Ρἱὰλ ρᾶρϑπο, θῸπ γϑᾶθνα ΠῸΠ ΘΒΒΟΡΘΙ ᾿ϑοῖδο ἰηύτο- 
τηθύνουθ ἰὼ δὰδ ϑαύου! δ Π6110 056 ΓΘΙΠΡΊΟΒ6, 81 οαἱ ἀοτηΐηϊο ρτθ ἀρορπᾶνϑ, -- ἴα 

αᾺ6110, ποη ἀἴοο αἱ πηϑύθθυθι βαθιῦο ἃ] ΡῬᾶγο αἱ οιηδ, ἴῃ ἔαύψο αἱ ραν βαϊΖίοπθ, ὁ 

Ῥϑρρῖο, ἀϊ βονϑιοῃ αν, βὶ ὈΘη6. 4Ἱ ΓΙ ΘορΊαΡΘ 5] σϑϑύο 46] τηοηᾶο οὐ] θηΐδ]θ. 

ἘΠ οἷὸ ὁ6 δὶ γ ο]]θ, ῬῸΓ σὶθ ὑογύιοϑθ 6 Θ0Π δύ! πηϑηθρ ΟῚ 51 οὐὔὔθππθ. 1 ἑϑπηο 981 

ἢ! ΟὉμοἾΠο ταδαπαῦο ἃ Οοβύδηθίποροι!, αἱ ὀθηθοοϊπαπδηΐδ, σϑβοονὶ ὑα θυ ἀ᾽ Οὐϊθηΐο (4), μιὰ 

ῬΘΡ Ιβοορο ἴὰ οοπάδπηδ ἀϊ Μαοθάοῃϊο 6 46118 βαϑ βϑύθα; Πϑηηδβο ἀρρτονῶ Τ᾿ ορογαΐο ἴῃ 

ἕατθο ἀἱ ἄορτηα, 16 οἰιΐθβθ ἀ᾽ οοοϊἀοθπίθ δοοούδαπο Θά ἀρρ᾽απάοπο. Να ἀοοδηΐο 8118. ρᾶτύθ 

ἀορτηδύϊοα, δἰ ΤΟΡΙΠΔΤΌπο 491 οαποπὶ εἰΠούξθηθι 1. ἀἰ ΒΟ ρ!πα Θοο]οϑίαϑίϊοα, 6 α06] Νοῦς 

ὕανρϊο, νϑϑοονο αἱ Βιζαηχζίο, 8 δὶ ὑγογὸ 8118. οοποαβίοπθ 46] ΘΟΠΟΙΠΟ, πιοῦύο ΜΙ θΖίο 

α᾽ Απθοομΐα 6 ρανέϊθο Τιπιοῦθο 4 ΑἸοϑβαπάνία, 6. 911 ἄδναπο οπιῦγα, ἱπύγοιηῖβο ὑγϑ 

ααθϑυ οαποηΐ 4116110 Γἰπηδϑύο ἔθ πΊο80 --- 11 ἔθυζο --- 00] 4816 51] νϑηΐϊνγᾶ ἃ β8}11106 1] 

Ῥ»λνιαίο ἀ᾽οη0γ6 Ρ6] νϑϑόογοὸ 41 Οὐοβύδηψποροι ϑυθῖῦο ἄορο ἃ] γϑϑοονο ΤΌΠᾶπο. [ἃ 

ΤᾺΡΊΟΠΘ. Ροὶ ἅ011ἃ φρυθοιηΐπθηζα οοηβίβῦθνα 5010 ἴῃ οἷὸ, ὁῃ6. Βίζϑηχίο οτὰ ἰὼ ππογᾶ 

6) πιβαπ, ἐδια. 

(2) “ Ὑοϊοὶ 1605 Ῥγονίποθβ ΘΟταΡ 565 ἄδηβ 16 ἀϊοοῦβα ἅπ Ῥοπῦ: 16 Οἰδ]αῦῖθ, 1ᾳ Βι ηγηΐθ, 16. Οαρρὰ- 
“ ᾷροθ, Ῥοπύ- Ῥοϊδιπουΐδαιο, ἨδρΙδπορουῦ, ῬαρΒ]αρσοπῖθ, Ῥουϊθ- Αὐτηόηϊθ, οὐ ἃ Ἰ᾽ουϊσίπο 1ὼ αταπᾶθ- 
ἜΝ Ἢ -- Τρένδαυρ ἃ ἄρμδβο ἀναῖν 10 ργονίποοβ:: Αβίθ, ᾿γᾶΐϊθ, Ῥααρ]16, ἨδΙ]θβροπῦ, Ριβι ἴθ, 
ὁ Τγοδοηΐο, 165 ἄθυχ Ῥμυγρίθα, ὰ Τγοῖθ οὐ Ἰὼ Οατῖθ. --- (θ]αὶ ἀ᾽ θρε ως 6 ἀγαϊ εἶχ: 1 ατορθ, 1 
οὐθθου ΤῊ τού, 16 Βμοάορο, ’ὰ Βαββο- ΜΙ όβιθ οὖ 1ὰ ϑογύμίθ.,. Οὗ. 38. ὕκηον ὁ Οπαϊοόαοίηο, 

“ Βρββδυίοηθ ,., 8ῃ. 1, ἔχ50. 12, ρᾷρ΄. 881, π. 1. Θαθβέο θθπο0 βϑυνὶ τὰ ἃ] ΙΕ Ῥἱὰ ὠναηῦϊ, ἄονθ ρᾶτ]6- 
ἴϑιλο 46] γἱαρρίο 46] Οὐἰβοβύοιμο μοὶ 1᾽ Αβία. 

(8) Οἷν, Ἡπκαπνπότηππ, Ρλοέϊιι, 1. 1, Ῥᾷρ. 25 βρρ. 6 Τόβτι, ΓῸ βοίβηια σφ» 660, νο]. 1, ρασ. ὅ8 6 ἴὰ 
ποῦδ 1, ραν, ὅθ. 

(Ὁ) Οἵἴν. Ἰ᾿οΊθπθο οι οἱ ἀὰ Ηλπουϊνῦβ ἴῃ Οθηο. Οὐο!., Τ΄. ΧΙ, 6011. 818-818; Ῥατί 5:15, ΤΊρ. Πιορ., 1716. 
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Βοιια (1). Ἐχα ααθϑῦο 1 ργίπιο ρᾷββὸ ὑθηύαίο 48118. πῦονα ᾿θοπια οἷιθ Ῥθῃ δ βιδγαὸ 

44] οοπδίἀοιαγο ΠΠ οδποπο ϑαδάθυνο οοπι6 ἰϑύονα πιοῦύδ; 6 τ9 8 πηΐ ἄορο 1] τηθαθδίπηῸ 

Νούῥατίο ἐθηΐα δᾶ οὐξίθπο Ια ριθϑίάθηζε 46118. βίποάο ὁῃ6 ἄονονδ ρ᾽ αάϊοαγο 46] ρίαὔο αἱ 

ἄπθ νϑβοονὶ Δ᾽ Αγαβίδα, βθῆζα ομὸ ΕἸανίωπο ἀ᾽ Δεὐϊοομία, ουἱ αἱ ἀἰϊτιυῦο οἷὸ βρϑύνανδ, 6 

ΠΡΟΗ͂ΙΟ βαιοοοββοῦθ αἱ Τπποῦθο ρυθϑθηθὶ 8118 βἰποᾶο, οβαββοιο Ῥγούθβίδγθ. 

ΝΟ] 446 ἀπ᾿ αἸέγα απθούϊοπθ --- 406118. ἀἼρα αἱ Βιάθβθα --- ο[160 ἄογθνϑ ρογῥδυβὶ 

ἀανϑπθὶ ἃ] ραύνίαγοαυ ἀ᾽ Δαὐϊοο μα, ὃ βοίο! θα ΒθηΖ᾽ ΑΙ ρο 48] γθβθονο ῬΙσαηύίπο, 6, ᾿Πῆπ6 

Π61 (ὉποῖΠο ἀϊ Οδ]οθάοπία (απ. 458) 601 2809. ὀᾶποηθ σίομπθ ἀϑῆμι ϊναιηθηΐθ βύβθΠ100 1 

ραύεϊαροαίο αΪ Οοδυμαὀίπορο!! (2). Οτὰ απθδύθ ΘΒρΙ τα ζίοπὶ Ὀἰσαπύίηθ 6 απθϑῦϊ ὑθηύα νι 

ἄογονθμπο Ρ61" ἔογζα αὐίαιο ἃ βαβοθυν }ΠΠ10ὰ 61 οαΡῚ 4110. ΘΠ1686, ΘΑ Θ556Γ6 ὈΓΟΘΓΟΙῚΪ 

ϊ πᾶ Ιπηρὰ Ἰούδα, οομένο Ποπια 6 ὁομῦγο ΑΙοββαπάρία ἴῃ πιο βρϑοῖδ]θ, Ἰούϊα 616 Ῥοὶ 

οἱ δοιαὶ οοπ [αὶ οἰδὰ Θρίσίαπα ρὸν ἰὼ ἀϊνουβι θὰ αἱ βυϊρρθ, βὶ δι ΔΒΘΌΠΠΘ16 τιη οαΓαῦθθΡΘ 

οὐμπίοο, οἰὰι ὁπ ἂπ οαΓαύθοιο το] ]ρίοβο (8), 

ΟἿ᾽ παηο-οατ δὶ 81 βοΠθνάγομο οοπύτο ἱ Ὀἰσϑηξπὶ 6. ΠΘ ΒΘΡΊΪΓΟΠΟ ΓΆΡΡΙΘΒΩΡΠ]1Θ 

ὀγαδο!: ἄα διηρθοᾶσο 16 ραῦθϊ: ομὸ 560. ἀδ' ρυΐϊτηδ α116]11 5] δοοοηθηύανϑηο αἱ ὩΠΊΤΠ Δ ΖΖΔΙῸ 

ἱ ραὐνίατοιϊ (461 τϑϑῦο ρἷὰ ργϑίϑυθ οἷο ρα νοι, ὁ Τυπο 6 Τ᾿ αἰῦγο ᾿ηβίθυηθ) ο6 

Οοβυδπθποροῖ! Ἰορο ἱπροπθνϑ, ἱπ βϑρυϊίο (890. ὙΠ) τρια ϊβὶ ἀρογθαιπιθηῦο, 51 5θρᾶ- 

φῶγομο ἃ ἴογζα ἅδ] τοϑῦο 46] νϑοι !]δηῦθ πῆροῦο, γϑηάθπαοβϑὶ ἃ] βαρ θη. 

ΟἿ ΑἸθβϑπάγι πὶ ἀἄσπαθθ ρθι ἤθη Θ5860 16. βοργααν! ὃ παῦαρα!θ οἢθ ὕθῃθββθγο 

ἀ᾽οοομῖο ὑαθιϊ ἱ ππιουϊπηθηθδὶ 4611. πον Βοπιδ, 6 51] ΟρροπθββθιῸ Πογδηιθηῦθ δα θβδθδ ἴῃ 

ορπὶ τποᾶο 6 ὁ0ῃ ορῃῖ πιθζζο; 6 Τϑοῆϊο, ϑρί σίαπο, οἰ ἰῃνίανα 8118 Οδρίθα!ο ἀ᾽ Οὐ θηΐο 

βἄδθ οαρποῦθί, ρογομὸ ϑάδβθθιο 8118 ρροτηοσίοπθ 469}1 αὐῇοία!1 ἀθϑίρ δῦ 8118 ργϑίϑὺ- 

ζατα 461 Ἐριυο 6 δἱ δβδοοθῃμαδββοιο οἷο 1᾿ οϑῦϊο ἄγϑββθ διὰ ϑββθῦο 46] βιιβῦο 800 (4), 

πὸ 16. γϑᾶονα πὸ ἴα ρϑηβᾶνϑ ἀΐνουθο ἅδ᾽ δυοϊ σοιηραύνιοὐι, πὸ οῇὼ ὕοπιο ΟΠ Ῥϑγάο- 

μ8586. οοβὶ ᾿θρρογιαθηῦθ αἱ γϑβοου! Ὀἰχϑηξπὶ 1᾿ Δι᾽ ΖίοπΘ 4611 Βα ρ ϑιη Ζί το! ρίοβδ. 

Αποῖθο ποη ἰθποπᾶο οοπΐο, ὁ 8Ιπηθπο, ποι δηητηθύθομο οἢ6 βῖα ὑαῤία σοι Ἰὰ [Ό808 

(Δ) Οσἴν. Τόβτι, Ορ. οἷν,; απιβαπ, ΟΡ. οἷδ,, ρᾷρ;. 262. 5565. ΠῚ οθποιθ βαομᾶνῶ οοβὶ: τὸν μέντοι Κωνσταν- 

τινουπόλεως ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ρώμης ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν 

νέαν Ῥώμην. λκπρυτν., ΟΡ. οἷδ., Τὶ, ΧΙ, 60]. 810. 

(2) “ΤΠ οϑὺ ἱπθότθαβαμν 46 δομπαῖθγθ 188 τηοὐ 5. απ 105 Ῥόχοβ 46 Οπα!οόαοῖπθ ομὖ ἰαϊῦ γα]οῖν ΡΟῸν 

“ ΔΟΘΟΤΩ͂ΘΥ 465 ὈΥΪνΠΠῸΡ 65 ἃ Τ᾽ 5186. 46 Οοπδύααθίπορο; ῥοῦν 168 ΘΧΡΟΒΟΙ ἃ ἀπ6 ἕάφομι. Ρ]118 ΟἸαῖτΘ, ποῸ5 

1605 τόδαϊδοηθ βοὰβ 1ὰ ΤΌγπ6. 6 ΒΥΠΟΡΊθπι6, οὔ ΠΟ8 ἈΨΟΠΒ ἰπηδὶ 168 ῬΤΟΡΟΒΙ ὑ1015 Βα] ΔηὕΘΒ : Π)68. Ρδ7 68 

« σπέ αοοογαό 68 ΠοΉγιδιι)}5. ατἷἱ ϑἰδρο 6 Ἰέοηιθ, ρα)"06 φι᾽οἴ16 αὐαϊέ 16 γαηρ (6 ἴα ὀαρίίαϊο; ο7᾽ Οοηϑίαπέπορίο 

“ ρρέ ἴα ποιιυοῖϊο οαρίξαϊο; ἄονιο, γιοῖ8. Ῥοιευοη8 [ιεὲ ἀ0607.10}" 168. Ἠϊθηι68. ΠΟ ΉΘΙ8.,. Οὗν. 16 385 Οαηοη α6 

Οἰιαϊοόαοΐνο ἴῃ “ Βοββδυίομθ,, (Ἀπ. 1, ἴμβο. 12, ρᾶρ'. 879). 

(8) Οἷν. 11 ἀΠΙροπύθ βυααϊο ρα] οαῦο Π6] “ ΒΘββαυΊΟΠΘ 9, (Δ. 1-Π|, ἔα8ο. 10-18): Βέθαμσίο οἂὦ Αἴ68- 

ϑαπάγία ποῖα Βδίογία ἀοὶ ΟἸασοθϑηιο. 

(4) συ. Ῥάτμαντο, Πέαϊοσιιδ ᾿ϊϑίογίοιδ, ρα. 24. Ο- Ὁ [οἷδο οοδύαμῥοιηθηῦθ 1᾽ δἀϊχίοπο 46] Μοπίίαβποοι 

ππίξα 8116 Ορ. ονηνι. 461 ΟΥἶβ., Τ. ΧΠΠ; Ὑ που5, 1741]. “ αθϑῦω ὕθπαοθ θα ἀβρτὸ Ἰούδω Ῥαύγϊατοα]ο 

ὃ (ἴοο. Νϑεβαπο ἱρπόοσῶ ΘΟτη6 ἱ ῬΑ νυ] ΓΟ, ποπ Θ᾽ οθχῦο παπᾶ, 56Π101166. απθϑύΐοπιθ αἱ Ῥγούοοο!]ο Θοο] 518 

“ σἰὰ τἱ σοι ἃ Ἰπῆπθηζα, βοοία]θ, π6] 1Π| βθθοῖο, ἀϊνθηΐββουο Ῥοΐ ἱ γουΐ ϑύπαυομι 46] Ἰοσὸ Ῥᾷοβθ, 586. ΠΟῚ 

κ ἀϊ ἐϊίοϊο, αἴτηθπο αἱ ῥαδθο,, (Βιϑανιοίο οἱ Αἴοθ8. θθο. ἴῃ " Βοββδυΐομθ ,ν ὅπ. 1, ἕαβο, 10, ραρ'. 690). 

Βοοταῦθ (Π βέ. δοοῖο8., 1. Ὑ]Π, ο. 7) ἀϊοθ ἀρραπῦο ομθ ΟἿν1110 πίροῦθ 6 βοθββουθ αἱ ΤΟΙ͂Ο θβοσοϊθὸ ἀπ 

Ῥούδτθ πιοϊῦο τηδϑΡΊοΥο 416110 σῖο, Ῥοϊομιὸ ἅμ 416] ὕθιαρο 11 γϑβθονο Δ᾽ ΑἸοββαπᾶσγία, 8116 ροὐοϑυὰδ θοο]6- 

ἰαβίίοα απὶ πομ6 Ἰὼ ροὐθϑυὼ οἶνῖ]6. (ὈΪ Βοοταίθ οἷΐο 1᾽6αἴχ. αἱ τὸ, Ηπδβθυ, Οχοπῖϊ, 1868. Π1οο ααθϑίο, 

Ῥογομὸ 1ὰ ἀἰνίβίομθ ἀϑὶ οὰρὶ ὃ ὑδίοτα πῇ Ῥο᾽ ἀΐνουβα, ἄδι α16}18 ΑἹ αἰέγο δα, 6 Ῥϑυοῃδ τῖ ρᾶτθ ὁ.6 

1᾽δἀϊσίοπο 46] Ηυβ86. 5ἴω, Ῥ6: 1ὼ ραᾶγίθ οὐϊδίοα, 1 τα]ρ] 1016). 



9 ΤΑ ΒΙΝΟΡΟ “ ΑΡ ΟὕΈΒΟΌΜ,», ῬΕΙΤΆΝΝΟ 408 8. 

ἀοβουϊχίοπθ ομ6 ἀϊ «αθϑύο ραίνίαροα οἱ ἴὰ Ῥα]]δᾶϊο (1), ῬΡὰνθ ἀ8118 βιδ νἱύδ 6 4816 58 

ΠπηρΡθ86. οἱ Ἀρρδιῖβοθ 0 πη6 ὯΠ ποτη0 ἀϊ πὰ στδηἰβθίτια αὐῤίνιυδ, 811 απα]9. ἄδνα 

ἱποϊξασπθαΐξο ἀπᾶ ἐοπϑοῖα σὐγδογαϊπαῦία αἱ ν ΟΪθγΘ Π6110 500ΡῸ 616 6651} 51 θῶ ῬΓΘΗ͂ΒΒΟ 

ἀϊ τρρίπαηρθγθ. ΠῚ πο ἀἰβοθυπίπηιθηΐο, ἴῃ ἀπ ΟΟἿΡῸ ἀ᾽ οσοθῖο τηὐαῖνα 6 Τουτηδναβὶ αν 

ἅδ 1ἰονὶ ἐαὐθϊ 6 ἄα ροῦῖμθ ρᾶγοϊθ ποῦϊο 6 ργθοῖβο βί αἀϊχίο ἀρ]: πομηίηὶ 6. ἀ6] ἴοτὸ 

οαναὐθοτο (9), ἀβαπᾶο 8 ππθηὺθ 6 ἃοὶ θαοπί 6 ἀοϑὶ αὐ 1 ΡΘΡ 4. 0110 οἷν0 ϑϑϑὶ γϑίθνϑῃο 

68 αὐυϑηΐο τὰ 1108 

1 σοὶ, πὸ α06118 
6 ΒἿ1 ρούθνδμο βΒ0ΡΎ 6 (8); ἰ᾿Ά5610116, ῬαΓΘ 8] ὌΟΡΟ βᾶρθνδ ἔΡΘΠΔΥΒΙ, 

ἴῃ Ἰαὶ οοιηρυϊπηθναβὶ, ὑθπῦο ῥἷϊι 61] δὶ ἔθυπηιαναμο Π6}}᾿ ΔΏΪΠηῸ 1 ῬΙΌΡΟΒ 

ΒθΟΙ]να, πὸ «αθϑυϊ βυδπίναηο 001 ἔθιηρο; 561050 46118ἃ 508 ϑαϊογι δὰ, πο Ῥογτηθίονα 

Ο.6. ΔΡῚΙ ογάϊπὶ ἄθθϊ Δ] Ὁ] οβᾶββθ οοηύσαβίανθ (4), 9, γίαΐο, οτηδνδι 00Π ἱπαοιη8}} 116 

ϑπουρία, 811 τίρτονα. ΑΡ16 τηδπορρίαύονθ, 4061] δατὶ ῥγϑϑθηξινα 16 αἰ Ποοϊ δὰ (Ὁ), ὁοη 

Ῥαχίϑηζα, δα δοοαγαύοζΖει ρτθρατανθ 1 ἔθυτθπο, δἰ ἐπηϊπαπάο ΟῚ] οβύϑοο]! θα ΔΡΥΘΠαΟΒ] 18 

γνίϑ, μοὶ βίδιρο οοσγϑνα αἰγὶ οῦο 8118. τηθίδα νοϊαίδ (6). 

ΠᾺ16 δὰ Τ᾿ ποπιο οἷο ἄονονα πιαονϑθ ραθῦρα 81] Ονβοβύουηο 6. πθοθββαιϑιηθηΐθ 

σίμποθυϊο, ροϊοπὸ οομῦγο 1᾿ ἀϑυιζία σαι πο ροῦθνϑ 88 θῦοπ, δίποοο 1᾿ ϑαδύθνα. γϑῦθα- 

ἄϊπθ 461 νϑϑοονο δίχαπέϊπο, ἥπ 48] ρυϊποίρίο 4611. βαδ οαρυῖθγθ Θρίβοορα!ο βθριῆΐο ἀ8110 

ΒΡ ΔΓ βογυΐαύονθ 41 Τϑοῆϊο. 

8. 8. -- Ἰΐδπμπο 8397, 11 οἴουπο 27 βϑύθθῃι "θ, ὁ0Π10 τἹοανίδιη0 ἀ8 ϑοοΓαῦθ ὡ» 

τον Νούξανϊο, 6 βόγθδα, φαθϑύϊοπθ 8118 ἀθδισπδσίοπο 46] Βαθοθββοῦθ Ῥ61 97 [ἐν] ΘΕ 

αἱ ραυθοοιὶ δι ἰ σίοϑὶ οἢθ, ὈΡϑιηδΠ 0 416] 505 Ρ 10 ὙΘΒΟΟΥ 16, ΤΟΠΖαγϑηο δύθογ ΠΟ 811ἃ 

Οοτίθ θοῦ ρθηο 6 βο]]οθοϊδαπᾶο οοὰ ἄοπὶ 6 ὁ0π οΆΓΘΖΖθ, ΑΤοδαϊο, Ρ6 5: ΠΡ 610 46] 

ῬΟρΟΙ͂Ο 6 46] οἶθγο ἴᾳ τρί ἄὰ Απϑοοηΐα, 1 ργοῦθ ΟἹονδπηὶ δὰ ΟὨΪΔΓῸ ῬΘΥ ἔδηηδ, 6 

ταᾶππδ, Π6118. οἰδνὰ πηρουῖα!]. ἀπ ΘΟΠ568550 αἱ γϑβοουΐ ἃ ἢπο τἼθϑοθ Ὀἱὴ ΒΟ]ΘΠΠΘ Ὁ ἄθρηϑ, 

ἀϊ Βιχαπσίο 1 οταἰπαχίοπο 6] πῦᾶονο ριθίαῦο ὁπ 6 ἄονθνδ ροΐ θβ86Γ ἴαῦθα πο ἀ8] τηθῦγο- 

(1) μὰ ἀρβουϊσίοπθ ποῖ ὃ δαί ααδαύα αἱ βοσαῖδο, τα βρᾶγβα πᾶ 6 Ἰὰ, ορτΐ απ] γο]ῦα ο᾽δ ἃ ἀδτθ 

ἀπ, Βοίία ἃ ΤΟΙ͂Ο. βθοοπᾶο Ῥα]]δᾶϊο, 6 ἅπομθ βθοομᾶο βοογαῦθ 6 βοζοιλθμο, θτᾶ απ ΒΘ 8 Π Ὀῖσθομθ, 

Ἐ αἱ τι]! σία σταντο 6 οονθῦῦο. 

(2) Α Οοβίαπθίποροι! ἱπ ξα δὶ, ἀρρϑμα νἰβῦο 11 Οὐἰβοβύοιμο, 51 ἈΟΘΟΥ56 610 ἀπ 61] ΟΤλΟ ΠΟῺ 8Ϊ ΒΆ ΘΟ θ0 

τηδὶ ρίθσαΐο δὰ αἱοσαπα ὈαβϑθΖζα, 6 ὕδηϊο 6Π0Ὸ αἱ 5υοὶ γοϊοτὶ. Οἷν. Ῥάτμαν., Ορ. οἶδ,, ραρ. 18 Α-Ὁ. 

“ Βομ Ῥβίθο]ορὸ ,, θ6π6 ἴο ἀββῃίβοθ 11 Ρύποι (ϑέεζοαι ΟἿ ψ8. οἱ ἴο5 ᾿νοῦ 8 (6 80: ἑθηὶρ8, ὁ. Ὁ], 

Ῥᾶρ. 290; Ῥατῖβ, 1890). 

(8) ΕΠ οοβὶ εἰ βουνὶ αἱ 8. ΟἸτοϊαπιο, βέγαθθο 1ο Ζ610 ἀνάθηῦθ αἱ 5. Εριἔθπῖο 6 1᾽ οαΐο ὅ61 οΒίοσῖοὶ 

οοβῦδ ]πορο] δαὶ οοπύχο 1] ΟΥϊβοβύομιο. 

(4) Πὶ ρϑιὸ, ἀϊθθ Ῥασπάριο (ΟΡ. οἷδ., ρᾷρ'. 18 6): ἔθος αὐτῷ τοιοῦτον ἦν μὴ χειροτονεῖν τοὺς χρηστοὺς 

καὶ ἐχέφρονας, εἰ μή τι ἂν ἀστοχήσοι, βουλόμενος ἁπάντων κρατεῖν ὡς ἀνοήτων ̓  ἄμεινον ἡγούμενος 

ἀνοήτων κρατεῖν, ἢ φρονίμων ἀκούειν. 51 οαρίδοθ. ααϊπαϊ Ῥογομβὸ ΤΘΟΗ͂ΪΟ οβύδοοϊαβθο 1 οταϊπασίοπθ αἱ 

ΟἸοναπηῖ. 

(8) ᾿Αμφαλλάξ, “ οοὔατπο,, ἴο ἀνϑνᾶπο βορυδῃποιιίπαῦο 1 880] οοπίθταροσαποὶ (ΡΑταλρ., ΟΡ. οἱδ,, 

Ῥὰρ, 20 Β); ἀνὴρ πυκνός τε τὰς φρένας καὶ ἀνδρεῖος τὸ φρόνημα 1ο ΔΡΡ6]]δ Τροάοτοῖο (Π ϑέ. Πδοῖο8., 

πο ὅ0.). 

(6) Ι,ο ἱ δοοῦβανα ἱπούσο αἱ ὠγαυίσία, 6 αἱ οταἀο]θὰν; πούϊδτηο 8010 686 ἃποόμο ΤΟΙ͂Ο ἄνθνᾶ πϑιλϊοὶ 

66 Ῥούθναπο Ὀθηϊββίτηο ὑγανοιρουθ ἴῃ ῬΘΘΡΊΟΣ 5680 ἈΖΙΟΗΪ αἱ ΡΥ 85 ΠΟῚ τη8]0 (Οἴν. 1βιν. ῬΈπυβ., 6}}.» 

1.1, 152). Οἴνοα 11 οαταῤίοτο αἱ ΤΘΟΗ͂ΙΟ οὔν, ϑαίαπαϊο Τιυμπμονν, δδηιϊοῖγο8, 1". ΧΙ, Ῥρ;. 458; Μοκτραῦσον, 

ἐπ ΟΜΝ Ῥᾷρ. 180 Ο᾽ Τιῦρυια, 126.) ἢ]. «7οῖι. ΟἸγψ8. ὧν βοίνιθην. Ὑ 6᾽}ἀ έγυῖ88. σιν, δγεαμέ. Ἠοΐ, Ῥατῦθ ΒΩ 

9. 1, Ῥαρρ. 471-48, Βτααη θυ, 1888; ΤΉτππευ, ϑέεϑαη, ΟἽ 8. οἱ τ Ρηρ. Εἰμάοαϊε, 1. 11, Ρ. 106 555.» 8" οαϊΖ., 

ΟΙ 

Ῥατῖβ, 1889, ὁ ὃ τοϊέο ῥἱὰ βϑύθσο αἱ ποὶ πὶ ὅπὸ β αι] ῖο, 660. 606. 

: (7) ἐν ὑπατείᾳ Καισαρίου καὶ ᾿Αττικοῦ περὶ τὴν εἰκάδα ἑβδόμην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός... ΗΤδέ. Ἑσοοῖ., 

ΔΎ ΠΣ ται; 
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ΡοΙύα 41 ἘρδοΙΘθ, τὴὰ, 48] ραύγίαγοα αἱ ΑΙ θϑβδπάγία, αἱ τπιπὰ 4611 οἱ ΠΠαϑὺρὶ 5661 66616- 

βαϑύομθ, αὐϑ8ὶ οἢ6 1 Βίζαηύίηϊ γο θοϑθΡῸ [81 5ρδυῖσθ 1] τοογᾶο 4611 δηὐοα βαδάϊδδηζδ 

4411. πιϑύροροι! ὑγδοῖοα (1). Τ᾿ αἰύγω ραῦύθ Τϑοῆϊο, βοβρϑύνοβο 6 βϑίοβο 46118. πῦον 

Βοιηδ θα πηθηδύο 5600 ᾧἅῃ 510 νϑοθθϊο ργούθ, ἰβίαοσο αἱ ποῖηθ, αηϑ Βα ηῦδ, ΡΘΙΒΟΠηϑ, 

σαγθύονθ ἀθὶ ρουθυὶ 6 ἀθὶ ρϑ]] θη] Π6118 οἰὐ ὰ Θρ᾽ Ζίαηδ, (2), 60] βϑρρϑῦο Ἰηὐθηΐο αἱ ο01]- 

Ἰοοδγῖο 50] βϑρϑίο ϑρίϑοοραϊ!ίθ νϑοδηΐθ. 586. ἃ οἷὸ γἰυβοῖνα, ΠῸῚ ΓΤ ΘΌΌΘ ἃναῦο 8. ὑθηηθ 18 

πα ϊ]16 ἄ611ὦ 8ὰ8. ογοαύανα. Α11ὰ νἰϑύα 461 Ογιβοϑύῦομιο, οἢ9 βιθιῦο ρ]1 Ἰαϑοὶὸ ΘοΙρ ΘΠ 60 

ΑἸ αἀπ8] ἔθηρῦα 6511 51 ἴοϑϑθθ, βΒΟΘΟ56. 06 1ὰ 8Β0δ]δι 41 4161] ἀοτηο ροΐθνϑ 9556} 

ταπῦο ρῥἱὰ ρϑγϊοοϊοθα ρον ΑἰἸθϑϑδπᾶγία, ααϑηῦο τῶ γαηίδρρίοβα 0. Βίζϑηχίο, 6 ρϑγὸ 

ΠῸΠ ΔΟΘΟηβθηδὶ 8. ᾿πΠρΡΟΓΡῚΪ 16 τηϑηΐ (38). Τῶοθ Ῥα]]δαϊο 4611 ὑθηθαύα βαγτορϑζίομθ αἱ 

Ἰϑίάονο, τῆϑι ἢ6 ἴϑπηο ρϑιοϊα 6 βοογαύθ (4) ὁ ϑοζοίηθηο (5); 6 ὑαθεϊ 6 ὑγθ γθυίβοοηο 

οοῖηλθ 1᾿ΑΙ]οβϑδηάγίπο, αὐῤουγιῦο 8116. βυγϑον ἀϊπδυΐω [ον 461] ἀἰτθ αὶ ΟἸονδπηὶ, ὁ01- 

8556. ΡΓΘΟΪΘΓΡῚΪ ορηΐ γί 811 Θρ᾽βοοραύο (6); 196 α8]}1 οο86, τηῖ ρᾶγ6, ῬΟβθΌπῸ ΘΠ 

ΘΟΠἤθυτηδ "6 16. ποϑύτο δϑβουζίοηὶ. Μὰ Εαύγορίο, ομΘ. 8ΠΟῦῶ ρονθυπᾶνα ἃ 500 ὑδ]θηΐο ἴὸ 

ύαϊο (7), πηθ580 βούδνο ρϊ οοϑομὶ 46] ρϑίοβο ραύγδιοθ; ἢ Οαμηι]ο αἱ ϑοθι86 ΟΠ 1 

ΠΘΠΪοΐ δαοὶ 511 ἀνθνϑπο ἰαποῖαῦο οοπύτγο (8), ρ᾽ Ἰηυϊμηὸ ὁ αἱ βαθιῦο βοο]ραγϑί, ο αἱ ογαϊ- 

πϑΡθ. ΝΟ γῶ αἀΠ6110 1] τηοτηθηῦο αἱ βύϑιθ 88] ἀϊηϊθρο, 6 Τϑοῆϊο οϑαούθθ (9). Οοβὶ 

ΒΙΖϑηχίο ἴῃ αὐοϑύα βου δ 6 τηϊπαβοοϊα Ἰούδα ἄνθνῶ νἱηῦο οοηὔτο Α]οϑϑδηᾶρίδ, τὴ 1] 

νἱηΐο ΤΘΟ]ο 50 πθ ζοῦμδᾶν 8118 ϑ8 5646 ργοηΐο, αὐυδηο ο16 ἔοϑϑθθ, ἃ βοθπᾶθυθ ἴῃ 

ΟΒΠΠΡΟῸ ΤΠΘ9110 ργθραυϑίο (10), ὁ ἰπὐύδηθο βρίανδ δὐϊθηὐο 4.61} ἸΟΤμῸ 0.16, Βθθο πο [α], 

(1) διὰ δὲ τὸ ἀξιόπιστον τῆς χειροτονίας παρῆσαν ἐκ βασιλικοῦ προστάγματος πολλοί τε καὶ 

ἄλλοι ἐπίσκοποι, καὶ δὴ καὶ ὁ τῆς ᾿Αλεξανδρείας Θεόφιλος. ϑοσκατ., ἰδία. 6] τοϑύο δθοῃο 11 Οὐδ. ἄνϑνῶ 

τη σταπᾶθ οοποθίθο 6115 Ομΐθβα οοπύαπὑϊπορο!ύαπδ. ΝᾺ ]] ΟΥ1]18, σοηΐγο 1 σἸποοΒΙ 416] οἶτοο ὁ 1] 

ἐραύτο (1. ΥἹ, ραρ. 272 ΟἹ ἀἴοθ: τί δὲ ἐροῦμεν ; ἢ τί ἀπολογησόμεθα, εἰ ξένος τίς ποθεν ἐπιστὰς ᾿“Ὑκαλοίη 

καὶ λέγοι᾽ ταῦτα ἡ πόλις τῶν ἀποστόλων; ταῦτα ἡ τοιοῦτον λαβοῦσα ὑποφήτην [8. Απᾶτρα]; τ ῦτα ὁ 

δῆμος ὁ φιλόχριστος:; 

(9) ἢ 1 Ἴβίάοτο Οϑριθαϊαγῖο, ὁπ οαἱ 86 1ἃ Ρυθ88 ροὶ ὑδῃίο Τϑοῆϊο. 41 ρἱὰ ἀναηύὶ. --- ΠῚ 1αϊ ἀἴοθ 

Ῥαϊ]αᾶῖο: Ἰσίδωρός τις πρεσβύτερος ἔτι τῆς τοῦ μακαρίου ᾿Αθανασίου τοῦ μεγάλου χειροτονίας, ὀγδοη- 

κοστὸν ἔτος ἄγων τὴν ἡλικίαν, ὃν ἴσασι Ρωμαίων οἱ πλεῖστοι ἐκκλησιαστικῶν ἕνεκεν εἰσβαλόντα εἰς 

αὐτὴν (8. Βοτηα), ξενοδόχον ᾿Αλεξανδρείας ὄντα (Ὁ. οἷὐ., ραρ. 20 Ὁ-Ε). Οἷν. Ὡποπ6 βόσκπατ,, 1. ΥἹ, ο. 2; 

ϑοζομ,, 1. ὕΠ|, ο. 2. 

(8) Ογθᾶο οὔ Τ8ΟΗ]Ο Ῥθηβαβϑθθ θη α]ο ὁμ6. 60] Ογβοβύομηο οθσῶ Ῥϑυΐοο] 0 ΠῸῚ 51 ἄνϑϑβθ ἃ υἱρθ- 

ἤθυθ απΆ]οη6 οοβῶ Αἱ βίτα11]6. 411ἃ βίποαο 461] ἄπποὸ 884 βορτὰ δοοθηπαύδ, ἴῃ οαἱ 6011 ἀονούδθ δϑβίβῦθυθ 

81] ὑγϊοπίο 46] νϑϑοονο Ὀἰσαηύίπηο ἃ αἰβοαριύο αἱ Απϑοομῖδ, Τὼ απ ]6 ῬοΪ πὸ ΥΤΘΌΌ6 συδπ ἑαὐθο τϑδὶ- 

βύϊδο 8] 8ο ΟἸοναππὶ, ιῆαῦο ἐαπΐο 8] νϑβοονο Ε]ωγίαπο, απαηΐο ἃ] Ρορο]ο. 

(4) Ορ. οἰδ., ἐδιά. 

(5) Ορ. οἷδ,, ἐδ. 
(6) Ῥα!Πδάῖο ἀϊοο: ὁ Θεόφιλος..... προσχιὼὺν αὐτοῦ [580. Τοὰπη18] τῇ καταστήσει, τῷ ἀνεπιλήπτῳ τῆς 

παρρησίας ἠψυχώθη [οο. το. ἠντικότει Μοπ] πρὸς τὴν χειροτονίαν (Ορ. οἶν., ραρο. 117-18). 

(7) Οἴν., ὑγὰ οἽ1 αἰέγὶ, σνάυνριανο, 15 Εἰμέρορίνηη, ραβϑίηι, ὁ Μλπσο ἤτάσονο π611ὰ δι ἱπηρουδαηδθ 

γήα Ῥονρῆμνὶ ορίβο. Θ'αφ.: ....Ἐὐτρόπιον τὸν κουβικουλάριον τὰ μεγάλα τότε ἰσχύοντα παρὰ τῷ βασιλεῖ 

᾿Αρκαδίῳ κτέ. (6. 26, ραρ. 34). -- Οἷδο «αἱ 6 ἴῃ βορεῖθο 1ὼ οἱτι τθοθηΐθ δᾶ δοοαναῦα ϑαϊσίοπθ [6 ροβ- 
Βθαίδιπο: ΤΌΠΟΥ, Γἰρβῖα, 1895, ΡΣ οατα ἀ611ὰ, ὅ0ο. Β]οῖορ. ἀϊ Βομη. ΝΘ] Ῥ. ΘΟ. 461] Μιὰν νϑάϊ]α 
ἴπ ΤΟ ΤΙΧΥ͂. ὅθνοτο, τὰ σ᾽αδίο ὃ 1] ρ᾽υάϊσίο ἀϊ Ζοβίπιο (Νου. Ηϊϑέ., 1. Ὑ, ο. 12): ὁ δὲ [50. ΤΕ αὐγορ 0] 
κυριεύων ᾿Αρκαδίου καθάπερ βοσκήματος. 

(8) Νοπ βϑαρρίατιο 58 φιθϑεϊ πϑιηϊοὶ θύᾶπο ὑπ Οοβύδπθϊπορο! απ, ο ἀ1 ἀἴνουβθ οἰ δὰ, 4611 πὰροτο 
α᾽ Οὐϊθηΐθ. 

(9) ὁ Θεόφιλος τὸν Ἰωάννην ἐχειροτόνησε. Χειροτονηθεὶς οὖν πρὸς τὴν τῆς ἐπισκοπῆς ἱερωσύνην 
ἐνθρονίζεται τῇ εἰκάδι ἕκτῃ τοῦ Φεβρουαρίου μηνός κτέ. ϑοσπλτη, ΟΡ. οἷύ,, 1. ΥἹ, ο. 2. 

(10) Απσὶ 1ο βύθββο ϑοογαῦο (ἰδίᾷ., ο. 5) αϑδυτα ὃ ομ8 ΤΟΙ͂Ο ἀῶ 46] τποπιθηξο πηθαθβίτηο οοταϊποὶὸ 

ὃ ῬΘΠΒΆΤΘ 408] ἴὉ886 1] τηοᾶο μἱὰ ἴδοῖ]6 Ῥθὺ δθαίίθυθ 1] Οὐβοβύομηο, 6 Ῥ6 1 Ἰϑύθοχω ἀοτηδ πὸ ΘΟΠΒΙρΡΊ1ο 

θἃ Θ8ρο86 ἃ το ]0] ἰὼ 58 πϑύδα Ἰῃὐθησίομθ. 
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ἄονονα ρϑιβοηῃϊβοανθ ἴῃ δὸ ὑαύδδ, 1᾿ ΠῚ ὈΙΖίομθ 46] ο]6Ὸ ὁ ἄθ116 Οοτύθ αἱ Οοβίδηίποροί!. 
Τὶ ρᾶῦνθ οἢ6 1] ὕθπιρο ρ]} ἄθββθθ τϑρίομθ. ἴο νορὶϊο δοοθηπᾶγο δα ἀπ ἑαὐίο, ἀΪ οαϊ 5ἱ 

γΔΙΒΘΡΟ ἴῃ βϑραϊο 1 νϑβοονὶ δἰχαπύϊηϊ ἃ. αἀἰβοαριῦο 46110 ἀπϊοῃθ τηθίμΟρο ]] --- ἴῃ τηοᾶο 
ΒΡΘοΙδ]6 αἱ Βοπηδ -- ΡΘΓ ΘΟΟΙΌΒΟΘΙΘ ἴα ρΙΌργία δαϊογιὑὰ, θα ΔΙΡΟΡΆΓΒΙ 11 αἰτιδῦο ἃ Ἴη- 

ὑγοιηθύθθυϑὶ π6118. ρ᾽ αν ϑαϊζίομθ αἰύγαϊ. ΑἹ ρυϊποῖρίο 6} θππὸ 400. ρΡ]1 ἘΠΘϑ᾽ πὶ ἀνθνϑηο 
ὃ ΡΥΆΠΑΙ γοοὶ ϑαρρ]οαῦο 11 ΟΥβοβύοτηο ο16 5] ἀἄθρῃδβθθ Ὑθη116 ἴπ Αβίϑ, βίδι ΡῈ ἀδι' 

όσα 8118. ἰοῦ ΟἸῖθϑα αὐῆϊθύα ἀδὶ βϑριιϑοὶ ἃϊ Αὐῖο, πομομῃὸ ἅδ᾽ οδύψο οὶ δι Ὀἰχζίοϑὶ ὁ 

ΒΠΠΟὨΪδοὶ, δἷα ΡῸ᾽ Ῥγθϑίθάθσθ 8118 δ᾽ θζίομθ 46] σϑβοονο (1). Οἱὰ ρυίπηδ (ἃ. 399) 1] ποβίγο 

νου τἱοθυαῦο [1061}} ἀ᾽ δοοιβα ἀὰ ραγῦθ αἱ Ἐπβθθῖο σϑβοόογο αἱ Ὑ θη ΠΟΡΟΙ οομὐῸ 

Απἰοηΐπο νϑβοόονο αἱ Εἰἴθθο (2); 6 Απίομίηο, ἐθιηθπᾶο αἱ Οἱοναπηΐ, 5] δῦῶ ορροβύο 

6Π6 6911] ρ᾽αάϊοαβθθ ὅδ. υἷδιο 6116 ἀθό86. τῆοϑϑθ, απδπάο [ἃ τηουῦῦθ ἴοὸ βοῦριθϑθ δνϑηθὶ 

οΠ16 ρούθββϑ βοο]ραυβὶ, Ἰαβοίδηο οἢ6 ργανὶ βοβρϑύθ ρϑβαϑβθυο 5118 βὰϑ τηϑπιουίθ. 18 

οϑπδδ οαἄονα ἀα βὸ; τηϑ ΕἰΠΒΘΌΙΟ ἀνονῶ ἱπο] γθ ϑοοαβϑῦὶ αἱ 5 πηοηΐθ να γ] Δ᾽ 0ὙἹ σθϑοου 

Α᾽Αρίδ, ἱ 0811} ποῖ ἄύθνᾶπο ὑγοναῦο τπιοᾶο αἱ οϑυύβϑία ὁ0Π ΟΠΟΙ6 (3). ΘΙ απθϑῦϊ 

τηοῦϊν! 11 ΟΥβοβύοτηο, ΒΘΌθ6Π6 πηϑἰϑηᾶαΐο ἴῃ βα]αΐθ, 6 [ἃ βύβρ!ομΘ ἴοβϑθ οοὐινδ, οὸ β᾽ θυϑ 

αἼηγογμο (4), ἀἰβοθπᾶθ ἴπ Επθβο, τϑοθορ!ϊθ ἀπ βίποάο Αἱ βούῤαηΐα νϑβοονὶ 4811 Τλα ἴδ, 

ἄΔ|1ὰ Οδτῖα, 8114 τρία ὁ ἀα αἰύγθ ργονίποῖθ 4911 Αβίδ --- ἰπβοιηπιδ ἅδ δαῤῥα ἃ ἀϊο- 
ΟΘ51 ἃ Εὐΐθ8ο --- ϑ, ρϑγοῃμὸ ο]1 Επέθβίηἱ πο δἱ ροΐθνδμπο ἴῃ γϑυιιηδ ρ αἶθδ, ΘΟΤΏΡΟΥΤΘ Οἰ ΤΟ, 

ἢ] βιαθοθθθοῦο α᾽ Απἰοπίπο, ρὸμ ἤμπθ 8110 αποϑύϊοπὶ, οὐἀϊπθηᾶο οοῦίο Ἐρδο] 146, οἰρτϊούα 

ἀ᾽οὐἱθῖπθ, 580 ἀΐϊδιοοπο, 11 ἀπ816 ρυΐτηδ θὰ βύαθο τοηθοο 6. ἀΐβοθροῖο αὶ Ἐπαρτῖο (5). 

Οαϊπάϊ ἀὰ πίδμο ἃ υἱου ἀϊμδυθ αἰῦρθ ομΐθθθ, ρυσρϑηᾶο!θ ἄδὶ νϑϑοονὶ ἱπάθρῃηϊ, 6 56] 856- 

οοπᾶο Ῥα]]δᾶϊο (6), ὑγθαϊοὶ ἃ] ἀΐτο ἀϊ βοζοίηθπο (7), απϊπᾶϊοί, ἄὰθ αἀπδηΐο ββοῦῖνϑ 

ΒΠΙρρο ργϑῦθ οοβύδηθπορο απο π61 Οὐποῖ]ο ἀϊ Οδ]οθάοηΐα (8), βϑάϊοὶ οοιαθ αὐδοβιὸ 

(Δ) Ὁ ᾳαρβῦο τπθρ]ῖο αἱ ὑαύθϊ ραυὶα Ῥα]]δᾶϊο, 6] απὰ]6 σίονα «αἱ τἱρογύασθ 1 Ἰηῦθτο δᾶ ἴτηρου- 

ὕδηΐθ ρᾷββο : ψήφισμα ἔρχεται ἀπὸ ᾿Ασίας. τοῦτο μὲν τοῦ κλήρου τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἐφεσίων. 
τοῦτο δὲ τῶν ἐπισκόπων πρὸς Ἰωάννην ἀξίωσιν μεθ᾽ ὅρκου φρικτοῦ περιέχον ̓  ἐπειδὴ ἐν τοῖς 

ἔμπροσθεν χρόνοις φύρδην οἵ τε θεσμοὶ καὶ ἡμεῖς ἐποιμάνθημεν, ἀξιοῦμέν σου τὴν τιμιότητα κατελ- 
θοῦσαν τύπον ἐπιθεῖναι θεόπεμπτον τῇ Ἐφεσίων ἐκκλησίᾳ ἐκ μακρῶν τῶν χρόνων καταπονηθείσῃ, τοῦτο 

μὲν ὑπὸ τῶν τὰ ᾿Αρείου φρονούντων, τοῦτο δὲ ὑπὸ τῶν τὰ ἡμέτερα μετὰ πλεονεξίας καὶ φιλαυτίας 

αὐχούντων. ἐπειδὴ μάλιστα πολλοὶ οἱ ἐφεδρεύοντες, ὡς λύκοι βαρεῖς, διὰ χρημάτων ἁρπάσαι τὸν θρόνον 
ἐπειγόμενοι (Ορ. οἶδ., Ῥᾷρ. 58 Β-Ο). 

(2) ϑϑῦδθ δύδμηο ἱ οἂρὶ 4 δοουδα; 1 αἰ ίτπο, 11 οἱὰ στανθ, βοβύθῃθνδ, ΘΘ56 76 βύαθο σοβύαπηθ Ῥ6. Αποπῖηο 

ΤἸμαρουρ 16 τπδηΐ, ἀνεῦα, Τα ρΊομΘ οὶ σθαι 461 ομϊθυῖοο οταϊπαπᾶο. Οἷν. Ῥάτμαρ., ΟΡ. οἱδ,, 80 Β-᾿; 

Ταχπππυ, ΟΡ. οἰἷξ., ραρρ. 656-66, 666. 606. 
(8) Οἴν. Ῥάσχιάνιο, Ορ. οἱῥ., ρερ. 58 Ε΄. 

(4) ΝΟῚ δ ὈΡταῖο ο π6] τπᾶσζο 46110 βύβββο ἃπποὸ 400. Π Τιιεμονν (Μόηϊοῖ» 65, 6οο., Τ. ΧΙ, τι. δ2, Ρ. 584) 

8 ἢ Μοκτρασοον (Ἴ.. ΧΠῚ, ραρ. 189 ἴπ γήέα 10. ΟἿ γ,5.} ἤδϑαπο 1᾿ἀπᾶαθα αἱ ΟἸοναπηὶ δα ΕΠθ8ο 811 Ὅπηο 401, 
9, αἱ φοπεθρτιθηζῶ, 81] ἀητὸ 400. 1ὰ ρῬυθβομθασίοπθ ἀθὶ 1106111 οομύτο Απξομπῖπο, ταθηΐσθ 10 ϑτιυτινα 

(θρ. εἰι., 8 ΧΙΥ͂ΠΙ, ρᾶρρ. 544 555.) 1᾽ διθοῖρα. ὑαθῦα αἱ ᾧπ ἃμπο. ΜῚ ρᾶτθ ὁ ἴὰ αϊβουββδίοπθ 46110 
δαΠηρ, 1 ᾳαλ16 ϑβαπηΐηα αἰΠσϑηἑθιιθηΐθ 16 ταρτοιὶ δἀάούδα 48] "ΤΠ τοὺ, δα αὐαθῦο οοηνιποθηΐθ, 

Θ Ῥογὸ τηὶ αὐδθππΐὶ ἃ αἱ. Απομθ 11 ἴύννια, Ορ. οἷδ., ραγίθ 1, ο. Π|, ρᾶρ. ὅ4, πα. 1; 11 Βυβη, Τὴο 16 
απᾷ Τἤμος ὁ} ΟἾινν8., 1. ΤΠ, ο. 11, ρᾷρ. 281, ΤἸιοπᾶομ, 1885; 1 Ῥύπομ, ϑέεσδαη, Οἤγν8., 1. ΠΠ|, ο. ΠῚ, 

Ῥᾶρ, 151, Ῥαγῖβ, 1900, 6οο., βύαππο οοὴ 10 βυλ]εϊηρ. ΠῚ ΤΉτεπευ, Ορ. οἷΐ,, 1. 11, ρὰρ" 69, βύω 601 ΤΊ] διποιῦ 
9. 00] Μοπύίμποομ, τὰ ποι δἀάποθ ταρίουὶ αἱ βουΐᾶ. 

(6) Οἷν. Ῥάσιαν., Ορ. οἷδ., ραρ. δδ Β-Ο; ϑόσκαι,, 1, ῪἹΙ, ο. 11; βϑόζομ., 1. Υ1Π|, ο. θ. 

(6) Ορ. οἶδ., Ῥαρ. δά. 

(7) Ορ. οἶδ., 1. 8, ο.. 6. Εἰ οοβὶ οὔθάομο ἅποηθ 11 ΤπτπππΥ (οΡ. οἷδ., 1. Π, ρᾷρ. 68. 6 78), 6 11 Μονυ- 

Ῥάυοον (Ὁ, ΧΠῚΙ, ραρ. 140. Α-Β). Ῥοτὸ ρὲ ααθδύο παμλθτο ὑγθᾶϊοὶ οὗν. πούα 4, ραρ. 11. 

(8) Οὔν. ΤιΑββι, Τ. ΤΥ, 901. 700. 
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ΤΟΙ͂Ο ποὶ ΠΡ6Π1: ἃ’ ἀοουβα ἰανίαῦ ἃ οπηα (1), ἕσσοπο ἱ ψϑϑοονὶ ἀθροϑῦ ἴῃ α{6|1ἃ 

οοοαδίοπο. Α πι8 ρδῦῸ ὁ[16 ὙΘΟΗ͂ΙΟ 5ἷα ρὶὰ αὐθθηα!θ 119. Ταύϊα Τοροτὰ αἱ ΟἸονδππὶ ἴῃ 

Αβία ραὸ ἀἰδυϊπραθυδὶ ἴπ ααδύντο ῬαΡΙ]: 18 Ρῥεΐπηα οομηριομᾶθ Τ᾿ ϑθζίοπ ἀΐ Εν 89, 

16 βϑοοηᾶδ, [ὼ ἀθροβίζίοπθ ἀθὶ 8ϑὶ σϑϑϑονὶ βπποπίδοῖ, δοοαθαῦ! ἀα Ἐαβθοῖο 6 Ῥ ΟΟΘΒΒδΌΪ 

6116, οἰποᾶο ἀϊοοοϑθδπδ τϑάαπαύα ἱπ ΕἸΐθβο ; ἴα. ὕθυζα αἰύγ ἀθροβί ζίοῃηὶ Αἱ νϑβοου! ἀ6118 

Τὐοῖα 6 ἄ6116, Βεϊσία; Τ᾿ αἸδίπια, ροὶ 1ὰ ἀθροβίζίοπθ αἱ Θοτοηχίο, γϑϑοόονο αἱ ΝΙοοιπηθαϊδ 

πο] Ῥοηΐο, ϑβϑρυίθα π0} τἰθοῦπο 481 Αβϑίδ ἃ Οοϑύδηθίπορο!, 6. 686. ρϑῦὸ π0} ὃ βύροὺ- 

ἰαπιθηΐθ απἰδα ἃ 46116 6114 ἀϊοοθϑὶ Εϊοβῖπα, θϑϑϑπᾶο 66 ποῃ ἔα πὸ ἀϊβοιβδδ πὸ γαθ- 

βοαΐα, π6118 βἰποᾶο οὶ βούψαμθα σοϑβθονὶ. Εἰ ρου Ῥα]δᾶϊο ὃ ουϊἀθηΐθ Οἷι6. ϑοοθηπδ, 

βοϊψαπῦο αἱ ρυϊπηὶ 561 γϑϑοονὶ 611 Ῥγονί ποία ἀ᾽ Αβῖδ Ῥγορυϊδιηθηῦο ἀουνα (11 ῬΥΌΘΘΒ50 

ἄοὶ 4811 ἔὰ βούφοβογυδο ἀα ὑαύύδ, 1ὰ β'ποᾶο δορί πα), 6 ὑγαϊδβοῖθ αὐαύῦο ἀΐ ρϑυῖαγθ αἱ 

ταϊδο 11 τοϑύο; ΕΠ ρρο ἴπνθοθ 60] ΠῈ ΠΙΘΡῸ ααϊπάϊο! Ρᾶτ 6 ΠΟ γΟΡ] δ ΘΟΙΏΡ ΘΠ ἀΟΥῸ 8ΠῸΠ8 

Θϑτοπῖο, οομηθ. 406110 οἶθ. ποι ἃρραιύθηθνα 8118 ἀϊοοοϑὶ ἃ πΐθβο (2), τηϑηΐτθ Ῥοΐ, 56 

αἱ πυσπθῖο αἱ ΕΠΠΙΡΡΟ ἀρρίαπρθγθιλο Δ ΠΟ. 6. ἀπθβίο αοτοηζίο, δύγθπιο ρυϑοϊβδιιθηῦθ 1] 

παχιϑῖο ἀδίοοὶ ἄα. ΤΘΟΗΪο, 11 ααα]9 ὑαδῥανία τηθηδ, αὐϑηᾶο γ0110 ΘΒΒΘΙΓΘ. οἢ6. ὑαθ] 

δοβέονο ἴατοπο ρἰαδίοαθί ὁ οδοοίαθ! ἴῃ τιπ 501 βΊΟΡμΟ ἀ81]9 ῬΓΟΡΓΙΘ 5θαὶ (8). 

Πα16. δἄσπαθο ἔα Ἰορονα αἱ ΟἸοναπηὶ ΟΥἸβοβύομηο π011 Αβῖαι Μίπουθ, ὁΠ6 5856 8]] 

ναθὸ ρταμᾶθ Ἰοᾶθ 6 πιθῦῦο Ρ6} οἷὸ οἷ)9 τὶραδιᾶα 11 ταϊρ]]ογϑιηθηῦο 6 Τἰβαπδιηθηῦο 

4611 ἀἰδοϊρ!πα ϑοοϊοβίαϑύϊοα (4), ρα ἀονοῦθθ ἴδ πᾶβΌθυθ π01 φραύγίαγοα ΑἸθδβϑῃανηο 

1ὰ ρογϑαδβίομθ αββϑοϊαῦδι οἷ ἷ 8.101 ῬΡΟΠΟΒΟΪοΙ ΠΟ ΘΡΒΏΟ Θ᾽ ΒᾺ]Π1ὰ ἰηΐοπάαν!. ὕπι 

δπίπιο ρύθυθησΐο ποὸη οοηδίαορα, ὑαυθϊ 1 νδν}] ἀθροῦθ ἀϊ ἀπ [αὐδο, τπᾶ 19 Θβϑιηϊη 

βθοομο ἀπ ργθοοποοῦθο δύ Πῦο, Ρ61 Ἰηοᾶο ο16. θ580 ἔαῦθο ΘΡΡαυῖθοθ θη αἴ Γ80 

ἀδ. 4ᾳ 6110 66 ὃ π0118. βι8. γϑϑ! δὰ. Εἰ ρον Τϑοῆϊο ἀρραυμίο, 1 νσϑβόονο ἀϊ Οοβίδηψίηο- 

ῬΟΙῚ οὐῶ ἢ ΔΠΙὈΙΖίοβο οἢθ. πο ουγαπάᾶοσὶ ἀοϑὶ οαποηΐ, ἱπνϑᾶθν, [ὰ. σ᾽ αν Ἰβα! σίομθ ΔΙΌ], 

6 τ αβοοηᾶορ!! ἃ τηθιϑν!ρ]ϊο, οἷὸ ὁΠ6. ορδ ΓΆ]Π0Ὸ ἃ 1αϊ, ΤοοΙΪο, ἕδοονα 581106 τη βδ 

ὀροαίατα 5618 οαὐίοᾶτα ἀϊ Εοβο, τηϑύγορο!! 4611. ρρονί ποῖα Αβίϑπδ, τηϑηῦθ ΡοΪ Π6118 

τηϑάορίτηα, ργονί ποῖα 6 βθηζα οομύγαβῦο ἀα Ῥαρίθ 861 πῦογο οἰθύδο, αρῖνα οοὸμ ΠἸΠΡ6Υ8 

ταϑηο οοπῦτο αὐθϑὶ γΘΒοΟΥ ὁἢ6 ἴογβ6 βἱϊ ρούθνϑῃο ἄδιθ οπιρτϑ, 9 Ῥ41Ζ8 0111, 801] γᾶν 

οδΐ αἱ δυοὶ γοϊϑυΐ 6 δ᾽] βᾷδ ΘΙ Ιχίοηθ ἴΌ556 1]Ρ10. 

Οὐαὶ ᾿γϑοῖοα. οὐ τηϑϑϑὰ ἄὰ Ῥαπᾶδ (5), Εἶθθο βίανα ααϊοία, Απὐοομία μοὶ, 

τοῖα 44] νϑοομῖο δᾶ δοοίδοοοβο ΕἸανίαπο, ομ6 σον Ρ6Ρ δηηὶ ἰδβοίαϊο 18 ουγδ ἀ6118 

αἰδὼ ἴῃ πιᾶπο 461 ΟΥβοβίοιιο, δάογανα Θἱονδηπί, ρΘΡΟ]ιὸ δι β]ουα 6 5110. ἢἤρ]ῖο (6); 

() σία. Ῥαύμάριο, ΟΡ. οἶδ., ρῶρ.. 49 Ε΄. --- Βοογαῦθ ἰἄνϑοθ (0. οἷί., 1. 0, 6. 15), 5ῦα 5.116 σϑπθυα], 

6 ἄϊοθ ριοϊέϊ βϑηῃσῶ Ἰπᾶϊοαγθ 11 ΠΠΤΩΘΙῸ ῬΥΘΟΙ͂ΒΟ. 

(Ὁ) 88. ράτθ ποη 8ὶ ἄθρθρα αιπτηθύῦθουθ --- οοῖηθ οὐθο ταοὶῦο ῬγοΌΔΡ 116 --- ὁπ6 ϑτοησίο πῸη δὶ 

οὐαΐο ἀοροβίο ἀυτααύα αἀὐθϑύο ἤθιαρο, δὶ Ὁ6π6 ἴῃ ἀπ᾿ ἈΠ τα οοοαδίοπο. ΟἸὸ βρίθρμθγορ 6 Ῥοτομὸ ΕΠΠΡΡο 

ἰαοοῖα αἰ οοβῦαϊ!, ὨῸΠ ΘΒΒΘΠἄο ΘΟΙΏΊΡΓΘΒΟ ὑγῶ δοΐονο οἴ Ο᾽οναημὶ βοδοοϊὸ π6] βὰ0 Ὑἱδρρῖο ῬΘῚ Τ᾽ Αβῖα. 

ΒΠΊρΡΡο ἱπβαθθι, νοϊονα δοοοηπᾶτο απίοαιπθηῦο ἃ απιθϑύο Θρίβοϊο ἄρ11α νἱύω ἀ61] Ονϊβοβίοιηο. Υ. ρϊὰὶ 

νϑη. 

(8) Οὔν. δπομο ϑσισινα, Ορ. οἱἶδ., 8 ΧΠΜΠΠ, ραρ. 547. 

(4) Οἴν. Τύσννια, Ορ. οἷδ,, ρατίβ 1|, ρᾷρ. 46. 

(6) Τὸ ρου αἱ μὰ 88] βορσίο θρίβοοραϊθ ἃ Ἰὕγδοὶθα ΟἸοναπηῖ, ἄορο 11 810 Ῥυΐπιο 5110, οο]]οοὸ 

ἀπ᾽ αἰύτα 58 ογθαύασῶ, σόα ἄνονῶ ἔα ῦο δ ἘΠοβο, 11 ἀϊδοομο ΒΥ ΡΟ 510 Δ ΠΙ]ΟἸββίτηο 6 οὐαϊα ϊβδῖσηο 

ἅα ϑονουίαπο αἱ Θαθα]α, ἄω ΤΘΟΗ]ο 6 ἅὰ πλοὶῦα Ῥαχῦθ 46] οἷδθτο Ὀἰχζαηύϊπο. 

(6) 16 Ῥιθοδυζίοπὶ Ῥυθ80. ἀ811ἃ Οογύθ ῬῸΣ οοπᾶαν νἱα 11] Οὐδ. ἀὰ 4611 οἱ δὰ πϑηπο 11 Ἰοτὸ τιοῦϊνο 

ἀρρυπίο π61 ὑμπηοτθ αἱ ἀπ βϑαϊσίοπθ ὅδ Ῥαγίθ ἀθρῚ: Απο ΒΘ Ώ]. 
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ΟΥ 6.8 οοβᾶ πηϑποδνδ ροροπὸ 1 ΟΥθηΐθ πὸ οδ 6580 ἴῃ σγδῃ Ρᾶγίθ βούδο 1᾿ 100 ἀοιη]ηο 

46] ροοοὸ ρυϊπηα οδοιτο σϑβοονο Ὀἰζαπύϊποῦ Νίϑι πὸ τϑίδο θ᾽ 11] β᾽αάϊχίο ἀϊ ΤΘΟΗ͂ΙΟ; 

οἷιὸ 56 ἃ ἰδῃίο δἱ ἀθοῖβο 1] ποβίγο, οἱὸ ἀΐρθθθ ἀ8] Ὀγαύδο βρϑύθδοοϊο ὁη9 ογίναμπο αἱ 

βὸ 16 ΟἸΠίοβθ ἀ᾽ Αβϑία τηθϑθθ ἃ βοᾳαιδᾶγο ἅδι ποπηΐηὶ ὑπο] θη 1 6 ῬΡΘΡοΟύΘη 1 41.811] ὁ0ῃ 

16. ἕουζα ἱπνδάθνδμο 16 5641], 16 οὐὔθπθυδμο οομ [αἴθ] ἔα νου, 6 θαρθανϑηο 16 ἀροβύο 66 

ΒΘΟΘΒΒΙΟΗΙ αὶ νϑβϑοου! (1). “ 10 ααθδίο ἀη ἤαὐδο ,, ἀϊοθ Ῥ6πὸ 11 Τοβυϊ (2), “ ἃ] αἀπ816 

γϑηηθ 1] Οὐἰβοθίοιημο ρο οϑῦίο βύγϑογϊπαρίο αἰριυῦο, οἷ 1 οδποηἑβυ! ΟΠ ΐδηλδηο Αἱ ργ6- 

υθηφίον6, ΟἾΘ. πϑᾶβ0θ 6 ΠΙΟΤῸ Π611Ὁ ἤαρταπζα οὶ Ὀἰβορηΐ, 6 46] α8]0 πΠοῸῃ ἔα 5010 δά 

ἀβαγο ἢ Οτἰβοβίοπιο, τῖᾶ ὉΠΟΠΘ. ΔΙῚ Ρυηα 6 ἄορο ἀϊ 1ὰ], οοτηθ αννϑρῦθ 1] ἀούϊο 

16. Θαΐθη (8). 1,9 προοβϑί δὰ 461160 ΟΠ ῖθθϑ 11 οἰϊδιμαναπο π6]]᾿ αἰύγαὶ, [ἃ ον θὰ 1] ὁοη- 

ἄσβθθ: [6 ἀΙβοῖρ! πανὶ Ἰορϑὶ ἰπθοτπο 8118 αἰβὺνθασίομθ 46110 ἀϊοσθϑὶ Ἰην]οϊαῖθ βύθυθθτο 

Π6110 ϑρίτῖδο 461 αἰνιυΐο, αυνθρηδομὃ 5ΌΒρ9 86. Π0118 τηϑύθρία αἱ ἴδυθὶ ,. Ῥορὸ ποι 61ο- 

γϑηηΐ αραβὸ 46] ρούθγθ, βὶ θ6πη86 1᾿ πη ἰ ζίοπθ ἀθὶ βισοθββουῖ αἱ 1ὰ], ὁῃ6. δῇογγαίο 1] 

παᾶο ἑαλίο, “ 511 ἀούθονρο απίπια ἀϊ ἀἰγιυδο 001] ἴδιποβο ὀϑποηθ οοϑυδηθπορο δα η0, 6 

40.6110 5641] 4611 Αβία, 4611. Οανία 6 ἀ6] Ῥοῃῦο, 48 4.6}10 βύγϑογαπϑυ ]διηθηῦθ ουγαῦθ 

ῬῚ οοπίονίο Αἱ οαγιδδ,, οβϑϑὶ ἱπναθουῸ 6 Βούθο 56 ΓῸ ΡΟΓ ουρΙ αἰρία αἱ βίβπουῖδ, (4). 

Θία ὈθηΘ; Πιδι π᾿ ΘΟΓΡΟΪΠΓΪΟ ὉΠΟΟΙ Ρ6] στδζία τη ΡῈΡῸ 58 αἱ ἀδ ἃρΘΊΠΠΡΘΡΘ ἴῃ 

ἀἰΐοθα 461 Οτἰβοβύομπιο, 6 οἷ οἱ βουνίγὰ Ἰηὐθηῦο ἃ ΒΟΟΙΡΆΥ]Ο ἃποηθ 4810 δσσιθθ. πΠ]08- 

5661] π6}18. Βίποδο οἶγοῦ 11 ργϑύθβο ἅθιβο αἱ ροῦθγϑ. ΠΠ ὀᾶπομθ ΠῚ 46] Οὐοποῖ]ο Οοβίδπεϊ- 

πορο!ΐαπο 19 πθ]]1ὰ βσύυδι βθοοπᾶδ ρᾶνίο (Ὁ) οοβὶ ἀθογϑύδ: ἀκλήτους δὲ ἐπισκόπους ὑπὲρ 

διοίκησιν μὴ ἐπιβαίνειν ἐπὶ χειροτονίᾳ ἤ τισιν ἄλλαις οἰκονομίαις ἐκκλησιαστικαῖς, 1] 666 

γα 16 ἃ αἶγθ: ἀονουδὶ ἢ σϑϑοονο θη βιιδυάδτθ (811 ἸΠΊΡΟΥΥΘ 16 πιϑηϊ 6. α811Π ΠΡ 6} 105] 

Π6116 αποούϊοπὶ Θοο οβίδβϑύϊοιο ἀϊ απ ]Βαϑὶ ΘΌΠΘΡΘ ἕπου! 0118, Ῥτορτῖθ, αἸοοοβὶ, θϑοοϑύψαδθο 

Ἱ οαθὸ ὁΠ6 66}1 58. ἰηγίύαῦο, πηθυθίδπηο, 48] οἷθροὸ ὁ ἀδ ᾿πᾶ βΒίποο αἱ σθβϑου!, θ00. ΟΣ 

ἀαθϑύο ὃ ἀρραπίο 11 οᾶβο 41 ΟἸοναπηὶ ΟΥἰβοβίοτηο : [1ανῖῦο οἱ ἔπ; δὶ, ΘΟ Π10 σΘαΘΠΊΤηΟ 

Ρἱὰ βορτῶ, ὑἢ σοῦο πἀπϑπίπιο αἱ ὑαὐίο 11 οἴ6Ὸ ΕἸ θϑίπο 6 ἀϊ ἀπ βἰποᾶο ἀϊ νϑβοονὶ ρϑγομὸ 

Ῥόπθαβθ 69] ἀπ ὑθυπηΐπθ 8116 ἀἰδβοιιβδίοηϊ. Οὐπὺμο 1 ΘΆΠΟΠΙ ῬΘΓΡὺ ΠΟ Δρὶ 1] ΟΥΙΒΟΒίΟΙΠΟ, 

Ἷ αὐ816, 461 τοϑύο, βϑίῃ τα ΔΌθα οροῦαῦο ρἱϊι οοπιθ δΡΡο 6 ἀθίθραΐο, ὁΠ86. Θ0Πθ 

δίαιοθ. ογαϊπαυῖο 6 Βαρθυίογτο (6). Α1 ΤἬΙΘΕΡΥ ἴπνθοθ (7) 1] ποβῦσο ἃρρᾶγτθ αυ8]16. ὑπ 

ἐογγ δὶ] σἱιιδίἑοϊονο 6μ.6. 601] ορϑῦὰ βϑ νἱοϑηύα 6. Ῥϑιροβδ, βουνδ 1] ὕθγγουθ Π6116 ἀἸοοθδὶ 

4611 Α518 (8). 

(1) σδυ. ἢ ἐταθδαῦο ἅ6110 βύθεβο Οὐἱβ. ΤΤερὶ ἱερωσύνης, Τ΄ 1. ΝΟ Ποηι. ΠΠῚ ἐπ Αοἰ. 4. (Τ' ΓΧ) μὰ 

απθβέδ, ΘΒ ΡΥ ββίομθ τηο]ῦο οἰίατα: ὥστε εἴ τις ἐπὶ προστασίαν ἔτρεχε τὴν ἀρχιερωσύνην, οὐδεὶς ἂν αὐτὴν 

ἐδέξατο ταχέως. νῦν δὲ, ὥσπερ τὰς ἔξωθεν ἀρχὰς, οὕτω καὶ ταύτην διώκομεν. 

(2) Ορ. οἱν., νο]. 1, ὁ. 26, ραᾷρρ. 70-7. 

(8) Ῥαῤνἰαγοῖι. Οονιϑί., ΟΥΐοηβ ΟἸυγἰδέ., Ἵ, 1, 601. 21, 22. 

(ῷ ον. οεἷδ,, ἐδιά. 
(8) ΝΘΙ]α Ῥυΐσια ρατίθ ὃ ἀϊομϊαναῦο ποη 6886} Ἰθοῖδο ἂἱ γοβοονὶ α᾽ ΑἸοββαπᾶσχία, α᾽ Διυὐϊοομία, αἱ 

Βΐδβο, ἀὶ Οδβαγοα 6 αἱ Εγϑοῖθα ἃ ἸπαταἸβοἰυβὶ Ἀ6116. Τϑοοθηθ τ] ρΊοβ6. ἔχου! οὶ Ἰλμη 1 46116 τἰϑρού- 

ἀνθ Ἰοῦὸ ἀϊοοοϑὶ ἃ πρίθθο, ἃ Οὐἱθπῦο, 4611 Αβῖα (πὐθπαϊ Ἰὼ Ῥίοοο!α, Αβῖ8), ἃ61 Ῥομύο 6 ἀ611ὰ Ὑτδοῖδ, Η 

ο.6 ὃ 1ὰ οομπίουτπα 6] ΥἹ οἂπ. 461 Νίοθμο. 

(6) Οἷν. 16 2385 σαμοη ἄὸ ΟΠαϊοόῤάοίνο, ἴῃ “ ΒΘβθαυ]οηΘ 9, 8η. 1, ἔαβο. 12, ρᾷρσρ. 882-88; Τύρυσα, 

ΟΡ. οἷδ., ραγίθ Π, ρὰρ. 47, π. 1. 

(Π) Ορ. οἷδ,, ραρρ. 158-79. 

(8) Οἷὸ ἀϊρϑπᾶθ απϊοαμηθαΐο 44] δοποθῦθο οῃ6 6ρ]! εἰ ἔμ 46] οαταξῥογθ 6] Οτίβοβύοπιο. ἀποῖθ Η 
Ῥαθοῃ ρϑῆβὼ οἱ Οἰϊοναμηὶ ἴοβδθ απ Ῥο᾽ ἱπιρούποβο 6 ἐδίνο!ψα ἱπιρυάθαίθ; πὸ 10 γορ]ο ἀΐγθ ὁ88 

ΒΘΙΩΡΓΘ ἰὰ ρυπάθησα ΔΟΘΟΙΙΡΆΡΠΆ558 ΡἿΪ αὐδὶ βαοὶ; ταῦ ἱ ἄπθ βυσάθυθϊ δαύου! Ῥαάδπο ἔοσθθ ἂπὶ Ῥο᾽ ὑτοΡΡὸ 

ϑξμιε Π. Το. {Π. ὃ 
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γϑάϊδιηο ἀπ πηοιηθπίο. Π| ΤΉ] ΘΡΓΥ ἀ166 οἢι6 8118 ργονί ποῖα 461 Αϑίδ ΤἸΠαυ ΒΖ οη6 
ΑἹ απθδύποπιο ἀτἀθηθθ 8] ρου δὸ βοριὰ 8110 ργονίποὶθ νἱοίπθ 6118, Ἰλοῖα, ἅ6118, Οδγία, 
49118 Ῥατηῆ]α, ἀ611ὁ,. ΘΙ σα 6. 46] Ῥοπῦο, ᾿πβοπιπηᾶ βοργὰ ἀπδι τηθὐὰ 461} πῆρογο 4 Ὁ- 

« τἰθηΐθ; “ ὁ6 ἑαὺ ἅπθ ϑπαιιδίθ βιὰ 105 ὄνδαχθϑ 4 ἀπθ τποϊἐϊό 6 Τ᾿ ϑιαρίγο ἃ Οὐθηῦ., (1). 
Υίδ, αυθϑύο ὃ ψο]9ῦ Θβαρθιαγθ 16 6086. Αὐδοηίϊδιηοοὶ ἀησὶ ῥαύδο 8118, παριδσίοπθ ἀθρ]ὶ 
ΒΟΥ ΡΟΡῚ σοπ θη ρον οὶ 46] ποβίτο --- ϑοοναῦθ, βοζοιιθηο, ΡΔ]]δαϊο, 606. --- 6 48116 ἸοτῸ 
ῬΆΓΟΙ]Θ ἀθαποίδιηο ὑαύθο, πηδ 5010 46110 οἷι6 ὃ Ἰθοῖξο ἀθάμγγο 6 πο ἀϊ Ῥὶὰ. θ)ὰ ααδηΐο 
511 ϑὐογιοἱ ον τιθηζίοπαθ οἱ Ἰαβοία το πο βορίδῦο, ποὶ νϑῃΐδπιο ὃ ΘΟΠΟΒΟΘΓΘ. ΟἿ6 16 410- 
Οθδὶ σοριοῦύψθ 4 ΟἸονδηηὶ ΠισΌπο ἄτι 8016: 1 ̓ Εθβίπα 6 1ω, Ῥοηύϊοδ ; ἴῃ 4611. ἀϊ Πϊΐοβο 
οὐθὸ 1] σϑβθονο ἋἹ αιθδϑία βύθββϑϑ οἰὐὰ, τἱογαϊπὸ 8] οαμθ ργονίποῖθ 4611 Α βία ῬΙΟΡΙἃ- 
πηθηΐθ ἀθίΐα, ἀθροπθηάον! 86ὶ γϑβϑουΐ, 6 16 ῥυονίποίθ 611. Τἰοία 6. 4618 Ετὶρία (2); 
4611 αἰῦγα, 1ὰ Ῥοπίϊσα, ἅτ 8010 σϑβοονο ἔτι ἀθροβίο, Θἰθγοησίο ἀὶ Νιοοιηθᾶϊα ἰπ ΒΙηΐδ. 
αθδίθ Ῥγου ποθ δάσπαιθ ΠῸπ ἰουτηθπο ἴὰ τηθἐὰ 8161] ἸΠΊρΘ1ΓῸ, ὁ τηθρ]10 46 118, ναβίᾶ 
Ῥγοίουσατεα, μο οι αἀ᾽ ΟΥγθηΐθ, ἰὼ 816. οοπιργθπᾶθνα οχίϑπαϊο ΤῈ ριθο 6 1ὰ ἀϊοοθβὶ 
α᾽ Απὐϊοοϊδ. 

Θαδηΐο ΡοΪ 8116 Ῥγθοϊρι χίοπθ 6. 8118 νἱοϊαχζίομπθ ἅθὶ οᾷποηὶ 6 ἃ] ἔδϑγγογθ οῇθ 
τϑρηδνδ ἴῃ Αϑίδ Ῥ61 αἀὐθϑῦϊ αὐ], ΟἸΟΡΘ ἃ 410110 ο9 πὸ οἱὰ ἀϑίξο, 1 ᾿ϑέξοτο Ῥοηρϑ, 
τηθηΐθ ΘηΘῆ6 δα ἀπ᾿ α]Γα, ὁοβᾶ. 6 ϑρρύσασθ ἰὰ νϑυϊδὰ 461180 δοουθθ ἀϊ Ἐπιβϑυϊο ἀὶ 
Ὑ ΑΙ ΘΠ ΙΠΟΡΟΙΪ 801 σϑβοονὶ βἰπηοηΐδοὶ ΟἸονδηπὶ οἱ ἱπηρίθρὸὺ ααδδϑὶ ἀπο ἃπηὶ (8), 6 8010 
δα ᾿ΐθθο ἢπὶ 16. οδιιθα, ἀἰπϑησί 8. ἀπ ϑἰποᾶο αἱ βϑύξαπία, νϑϑοονὶ αἱ 4611 ἀϊοοοβὶ, ἱ 

8,118. ΟμΉ1116, Ἰαϑοϊιηο ἄὰ Ῥαγύθ ὁ ὑθῃθηᾶο ἴῃ ροθὺ οοηδο 486]]᾽ ΑἸδγῸ τπθῖσο οἰ βοδοἰβδίπιο ῬΘΥ ΘΟΏΟΒΟΘΙΘ 
Ῥδηΐτπο 6 1] οαγαϊθογο αἱ τὰ ποῖηο, οἱοὺ 16 Ἰοὐίθιθ. ΝῸ]16. ρυθάϊομθ τποῖξο ΒΡΘΒ880 81 ἀἴσοπο ὁ0856. 6Π6 
ΠΟΠ 80η0 (δ, ῬΥΘΠαΘΥΒὶ οΟδὶ ΘΟΙᾺ8 ΒΏΟΠῶΠΟ: ὑαηῦο ὃ ψγογῸ ὁ[6, ἕπου αἱ Τὶ, ἤθη 81 υἱροίομο πὸ ποὶ 
αἰβοουβῖ, πὸ Π6Ρ6}1 βου ἐἈπαϊρ] αν. ΠῚ ὑα]6 ὃ 18 ἀϊβδϑυθηχα γα 16 Οὐα]16. 6 16 Ἰϑξέοσθ 46] ποβέσο, ὁῃ6 
1] ΤΟΥ βύθϑϑο, 11] απ8]6 υἱρθίθ πῸὰ τῶτθ ψΟ]ὐθ Θηβθῖθ ΟἸονδηηὶ τἀ ὉΟΤΩΟ ογιδγαροια;, παμέαΐη, 
ογριιοίϊοια;, ἄρ, γαἰοιώ; ἄθ 8οηὶ ρομυοῖγ, Θ60., Ῥαυ]απᾷο ροὶ 46116 17 θρίβίοὶθ δὰ ΟἸπηρίδαθ ἀϊαοοῦ δα, 
(γν. 11 Τ. ΠῚ οᾶ. Μοπϑ), ἀϊοθ οὴβ 1η 6856 5 σίνϑα 1 ποτπο ὑθπουϊβδίτπο 6 ἀΟ]οἰβδίσηο 6 οἱθμιθηῦθ γουθῸ 
ἴ βᾷο! πθταϊοῖ, ποθ. ἀπθηο νϑάθνδ ἴπ 416}}} ὰἢ Πδρ6110 ρϑὺ 1ὰ Ομίθϑα 8 ῬΘΥ Ἰαϊ. Οἷν. 18, οὐἰδΐοα, Ομ 6 
ἔὰ 1] ΤιΑπάπντ, οΡ. οἷύ., ραδδέηι, 8116 1466 6] ΤΉ ΪΘΥΤΥ 88] οαγαύίοτο αἱ Οἱοναπηί. ΡΙὰ ΘᾷπῸ ἃ 10 ΞΤΈΡΠΕΝΒ, 
5. Ομγγ5. 8. Πῖᾷε ἀπα Τίριοβ, ο. 8, Τιοθιᾷομ, 1888, 11 χα] ἄϊοθ ομθ 11 ποβίτο ἔὰ ΒΘΙΏΡΥΘ αἱ ὑπδ 
Βοθυϊϑύὰ αἱ ϑρίγῖθο, 6 αἱ τιπὰ Ο]πιδ, 6 αἱ ἀπ ὑαύδο ργαύϊοο 6 βοπησηδιηθηΐθ ἴὸ ΒΘρΏΔΙ αν η0, ΒΘ ΌΌΘΠ 6 
ααθαύθ απ] δὰ, ἔΟ586 70 σοπρίπηΐο δια ἀπὸ 2610 δγάθηΐξο. 

(4) ΟΡ. οἱδ., ραρ. 75. 

(2) Οἴν. ὅοσζομ, 1. ὙἼ1Π, ο. 6, οθ ὃ 1᾿πΐοο δαθουθ ομ6 ϑῃαιηθυ ομΐατο 16 Ῥτονίποῖθ νἱβιἑαΐθ 44] 
γΘΒΟΟνῸ Ὀϊχαπύϊπο. Τπορόπατο, δέ. Ποοῖ., 1. Ὑ, ο. 28, ἀϊδοθ ομθ 11 Οὐϊβοβέοταο ἐοπέὸ αἱ ΤΊ ουτηατο ἱ 
Θοβύππηϊ θ᾽ 5Βιοϊ ῥχοῦϊ, ἀϑὶ α8}} ἄθροβο ρ᾽ Ἰπᾶορσηὶ; οΠ6 1ὼ βύθϑβω οοβῶ Ῥγοννίαθ ροὸὺ ἰὼ Ττβοῖα, 6Π6 
ἴῃ 6 Θρίβοορανί ὃ ἀἰνῖβδ, --- οἱὰ ὑαγαϊ οἰ π αδ.] οΟ]]οοὺ 1] ἀϊδοοπο ϑαταρίοπθ 58] ΒΘΡΘΊΟ Θρίβοοραϊθ ἀἱ 
Ἑγθοῖθα ἴῃ Τυδοία, ταοχύο 11] νθϑοονοὸ οἤθ οθτὰ Ῥυΐηδ, --- 6 Ῥ6Ὶ ᾿᾿Αβϑία. οἤθ πῶ πηάϊοὶ γθϑοονῖ; ὁἢ6 
ἱποΙύτθ, αἱ Ῥαοηθ ἸΘροῚ δἀογηὸ 18. Ομΐθϑα 46] Ῥοπίο οἴ αἱ ἀπ ταθαθϑίτηο παπιθσο ὃ ογηῖξα. Μὰ πὸπ 
οἱ ἀἴο6. 88 6 ἀπδηθί νθϑοουΐ ἄθρομθθβθ; ποι ἀροΘμπδ, ἱππέα! πϑιῦταθπο 8118, δ δαίομϑ αἱ Εσδο 146. 6 8118 
ἀθροβίίομθ ἀοἱ 86] νϑβθονὶ βἰπηοηϊδοὶ, ἃϊ οαἱ ρασ]α Ῥαϊαᾶῖο. ῬΑΠδαῖο Ῥοὶ ρίατα οἤἣθ 11 παμπιθτο δὶ 
ἀδροϑὺϊ δϑθθιιᾶθ 8010 ὃ' βοΐ, τι ὃ ουϊάθηΐθ 18 Θρ]] δοοθηπα 5010 8] ααΐοπθ αἱ Οἱοναππὶ ἴῃ ΌΣΟΙ 
οἶτοῦ 1 νΘΒΟΟΥ δοουδαῦ! ἀα, Εαβοθῖο, ομ6 ἴῃ τϑαϊ δὰ, ἕατοπο βοὶ. Ταῤίανία ὃ Ἰαὶ (ΟΡ. οἶδ., Ῥαρ. ὅ8 Ἐ) 
686 οἱ ἴδ ΒΆΡΘΥΘ αὐϑηδὶ ούῶπο ἱ τηθταθυὶ 4611 βίποᾶο οἴδρί πα, 6 ἄν 48} ργονίποῖθ σαδαπαίὶ (Αϑ8ϊ8, 
Οανία, Ἐνὶρῖα, Τλ418): δα ὃ ἔουβθ ἄμ φαθϑύο δίθποο οῃβ 1] ΤΒΙΘΥΥΥ γ01168 ἀυρτιῖτθ, ἀροΊ ρθη άονὶ ἈΠΟΠ6 
1 ῬαμμΠ]1α, 58 ααδηΐθ Ῥγονίποῖθ θϑογοϊδαβθο 11 ΟΥἰϑοβύομηο 11 βιο Ῥούθσχο. 

(8) Οἵν. Ῥάτμαν., ΟΡ. οἵδ., ραρ'. ὅ4-Α : ἐπὶ τούτοις ἱκετεύει [Π}56}0010] λέγων" ἐπειδὴ ἡ δίκη τὸ πλεῖστον 
μέρος ἐπὶ δύω ἔτη ἐβασανίσθη..... κτέ,; 6. οἱὰ βούδο (ἰὖ., ραρ. δ4 1): τούτων πάντων ἐστὶ καὶ ὑπομνήματα, 
καὶ οἱ κρίναντες " καὶ οὐκ εἰς μίαν ἡμέραν γεγένηται, ὡς ἐψεύσατο ὁ Θεόφιλος, ἡ ἐξέτασις, ἀλλ᾽ ἐπὶ δύο 
ἔτη κτέ. 



« ΕΠ} ΤΑ ΒΙΝΌΟΡΟ “ΑΡ ΦὕΈΒΟΟΜ, ῬὈΕΙΙΆΑΝΝΟ 408 48 

ΥΘΡΙ 6 πδύαγα!! οἱπαϊοὶ ρον βἰἤαύίθ απθϑύϊοηὶ, ἀοροομὸ 911 ϑοοιβαῦ ἕασοι οοηνίηδὶ 6 
« οοποϑϑὶ (1). Ἐ αἱ ααθϑῦο ῬγΌΟΘΒ5850, 1ηβ᾽βὺθ τἱρϑῦπἑαμιθηΐθ Ῥα]]δᾶϊο, “ θβίβύοπο ϑχίϑηᾶῖο 

ΒῚ1 Αὐδὶ, ὁ86. βοπὸ σοῃβουγαθὶ Ῥ͵θ550 αἱ ποὶ θοη 16 βούξοβογι ίοηὶ ἀθὶ σϑηῤίτπιθ σϑθοονὶ 
οι6. ἄδ ῥυϊποίρίο πάΐροπο 1᾿ ϑϑροβίσίοπθ δὶ θυ [οἱοὸ ἃ ΟοβίθηψίποροΙ], 6 ἀθρ]: δἰὑτὶ 

βθύξαπθα, ὁἢ 6 ὑθυπλ] ΠΒΠΌΠΟ ἃ οϑδα., (2). Οτγα δαύδο ααθβῦο ποη ὃ ργϑοϊ θ᾽ δζίομθ, τηϑη- 

οϑῆζα αἱ ρυπάθηζε, υἱοϊαζίομθ αἱ οϑποηΐὶ ϑοοϊθβίδϑθϊοὶ; πὸη ὑγονοὸ ααϊηα] Ἰϑρὶ ῤπιθ 16 

ϑοσαβθ 46] ΤΉΙΘΡΥΥ. ἘΣ γϑῦὸ ὁἢ6 αὐἱ ῬΑΙΠΔαῖο ποη ἔθ ὁθπποὸ α6Ρ}1 4]|}] πονθ νϑβοουὶ, 

Ὁ 561 ΒΘοομᾶο 1] παμηθῸ αἰ βοζοιηθμηο (8), 6118 τηθαθβίτηδ ἀϊοοθβὶ ΕἸ θϑίπδ οἢ6 ἔπ ΤΌΠΟ 

ῬΟῚ ἀθροβῦϊ, τᾶ. οἷὸ ποπ συο] ἀν η118. 8 ϑοοταῦθ 6 ἄδ ΘΟΖοιθη0 ΠΟῚ ΘΡΡΘΓΙΒΟΘ 

ΘΕΐαΡΟ 56. ΡῈ} αιθϑῦο ΠΌΟνΟ ῬΓΌΘΘΒΒΟ 1] ΟΥΙβοβύομηο βἰδϑὶ Π]0580 ἀδι Ἐὐΐθβο 6 γϑοδίο ἴπ ΤἸοἷδ 
Θ ἴῃ Εὐϊοῖα, ἄονθ ἱ ποῦθ ἄυθυϑ πο ΠΤ (4); ὃ αὐἱπάϊ ᾿Θοῖῦο ογθάθιθ ομθ 18 1οὺῦ ὀδιιβϑ 

(1) Νοι ὃ ᾿παθ116 υἰδουῖσθ αὶ οἷὸ ομ6 ἀββοσῖβοθ Ῥα]]δᾶϊο, δθβυϊπποιυϊο ἀϊ νϑάαία (Ορ. οἶδ., Ῥαρ. 49 Ε), 

οἶτοῦ, ααθδῦο ἕαδίο. Οοπβθογαῦο Εγδ 1146, βουῖνϑ 66}1 1 πὰ ΡΎΘΟΟ οΥΡῚΌ116, ἐδικαίωσεν ἡ παροῦσα σύνοδος 

ζητηθῆναι τὸ πρᾶγμα [530. ἄοὶ νϑβοονὶ ἀοουδβαῦ!]. ἄρχεται ἡ ὑπόθεσις ἐξ ἀναγνώσματος τῶν πρώην πραχ- 
θέντων ὑπομνημάτων. εἰσῆλθον οἱ μάρτυρες. εἰσῆλθον καὶ ἕξ τῶν δεδωκότων καὶ χειροτονηθέντων. ἐν 

μὲν τῇ ἀρχῇ ἠρνοῦντο. ἐπιμενόντων δὲ τῶν μαρτύρων, τῶν μὲν λαϊκῶν, τῶν δὲ καὶ πρεσβυτέρων, οἷς 

ἔδοξαν τεθαρρηκέναι, καὶ γυναικῶν τινων, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἐνεχύρων λεγόντων, καὶ τοὺς τόπους καὶ 
τοὺς καιροὺς, καὶ τὴν ποσότητα. οὐ πάνυ καλῶς διακειμένης αὐτῶν συνειδήσεως, αὐθαίρετοι ὁμολογοῦσι 
δίχα πολλῆς ἀνάγκης, ὅτι δεδίύκαμεν. ὡμολόγηται. καὶ γεγόναμεν, τοιαύτην νομίσαντες εἶναι ἀκολουθίαν, 

ἵνα δόξωμεν τοῦ βουλευτηρίου ἐλευθεροῦσθαι (“ οὖ ὁπ οοἾα 115 Τατοηῦ βᾶπι8 ἀποῦπ ἀοαξθ βίποῦυθϑ.,, πού 
1 Ῥύποη, 9: ὕδαη, απ 8., 1. 1Π|,. ο. ΠῚ, Ῥαρ'. 151). καὶ νῦν δεόμεθα, εἰ μέν ἐστιν ὅσιον, ἡμᾶς εἶναι ἐν τῇ 
λειτουργίᾳ τῆς ἐκκλησίας " ἐπεὶ κἄν, τὸ χρυσίον, ὃ δεδώκαμεν; ἵνα λάβωμεν. τῶν γὰρ γυναικῶν ἡμῶν τινες 
δεδώκαμεν σκεύη. ὁ Ἰωάννης πρὸς ταῦτα ὑπέσχετο τῇ συνόδῳ, ὅτι τοῦ μὲν βουλευτηρίου ἐγὼ αὐτοὺς 
σὺν θεῷ ἀπαλλάξω, ἀξιώσας τὸν βασιλέα. ὑμεῖς προστάξατε αὐτοὺς λαβεῖν ὃ δεδίυκασι παρὰ τῶν ᾿Αντω- 
γίνου κληρονόμων. προσέταξεν ἡ σύνοδος, τὸ μὲν χρυσίον αὐτοὺς λαβεῖν παρὰ τῶν κληρονόμων Ἄντω- 
νίνου, κοινωνεῖν δὲ ἔνδον τοῦ θυσιαστηρίου, εἶναι δὲ ἀπὸ ἱερέων [“ οὐ οοταχηππίοαγοπὺ ἰπύχα αἰΐαγο: 

“ βρβϑηῦ ΘαΙΘΏ) ἴθτι ΠΟῚ βαοογάοίθβ, βθα οχ βϑοθυδουθαβ., (Μ οι λα οοπ); “ 1ἃ δϑὺ.,, βρίθρῳ 10 Β Π πσ 

1. οὐδε ΌΤΙ, Ῥαρ. ὅ46 ΕΒ), “ βΒαοθυάοῦίο Ῥυϊναῦϊ »], ἵνα μὴ τούτων συγχωρηθέντων ἔθος γένηται 
Ἰουδαϊκὸν, ἢ Αἰγύπτιον, τοῦ πωλεῖν καὶ ἀγοράζειν τὴν ἱερωσύνην... καὶ ἔστερξαν οἱ καθαιρεθέντες... ὡς 
τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν ἔκδικον δημοσίων γενέσθαι πραγμάτων" καὸ εἰς τοὺς τόπους αὐτῶν ἕτεροι ἀείπαιδες 
ἀντεισήχθησαν, βίῳ καὶ λόγῳ κεκοσμημένοι (Ορ. οἷδ., Ῥᾶρ. 84). ΑἸῦγο οἢ ὕθυγοσθ, ρυθοϊριθαζίοπθ, ᾿παρσιι- 
ἄθηζα,, 2010 Θοοδβϑῖνο 600. 660.} 6] τοϑύο, ρῃοὶ νϑᾶθυθ πο] Ηρ. 1Π7 ἴῃ Αοί. 4»., Τ. ΙΧ, ρῬαρ. 80, 
αὐυδηΐα, ἔ0586 1᾿ΔΡρυθηῃβίοπθ αἱ ΟἸονδηηὶ ΡῈ 16 οταϊπαχίομὶ βδοογάοία!! 6 ἀπδηῦο ρ]Ϊ ἀθβθβθυο ἅὰ Ῥθὰῃ- 
β8χο, 16] ὀΐϊπποτθ αἱ ἄδτθ βοδπᾶα]ο ΔρῚΪ ΑἸ ὑγ1 601] ΘΙθνασθ, βθησα βὰ8, ΟΟ]ρδ, 9] Ἰπᾶθρσμὶ αἱ ρυδαϊ 6οοὶο- 
81 ΒΌ1ο]. 

(2) Οὗ. ραρο. 

(8) 858. Ῥᾷγθ ποὰὶ ἄονυθιμο αἶτθ οἴπαπθ. 

(4) 51 πούίπο Ῥθπθ 16 ρᾶτοῖθ αϊ ϑοζοσιθπο (1. ΥΠ|, ο. 6): ὁ δὲ Ἰωάννης πυθόμενος ὑπὸ ἀναξίων τὰς 
ἐν ᾿Ασίᾳ καὶ πέριξ ἐκκλησίας ἐπιτροπεύεσθαι καὶ τοὺς μὲν λήμμασι καὶ δωροδοκίας, τοὺς μὲν χάριτι ὑπα- 
γομένους τὰς ἱερωσύνας ἀπεμπωλεῖν, ἧκεν εἰς Ἔφεσον καθελών τε δέκα καὶ τρεῖς ἐπισκόπους, τοὺς μὲν 
ἐν Λυκίᾳ καὶ Φρυγίᾳ, τοὺς δὲ ἐν αὐτῇ τῇ ᾿Ασίᾳ, ἑτέρους ἀντ᾽ αὐτῶν κατέστησε " τῆς δὲ ᾿Εφεσίων ἐκκλησίας 
το ἔτυχε γὰρ ὁ τότε ἐνθάδε ἐπισκοπῶν τελευτήσας --- Ἡρακλείδην ἄνδρα Κύπριον τὸ γένος..... οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ Γερόντιον ἐξεώσατο τῆς Νικομηδέων ἐκκλησίας, Ῥοὶ ταοοομῦα 1ὼ σαγίοβα νἱδα Αἱ ααθβῦο αἀθγοησίο 
(ν. Ῥἱὰ ἀνϑμ), 6 οἷὸ ὁμ6 ἔϑοθτο Ῥϑὺ Ἰαΐ ἱ ΝΙοοιηθαραὶ. --- Ῥασθ ϑάαπατθ 6Π6 Εἰθ80 ἴο5β6 1 σϑϑι ἄθηζε, 
ὑθιπροσδηθα 461 Οὐβοβύοιηο 6 ὁῃθ οοἱὰ ἀθροῆθβϑβθ ὑγϑάϊοὶ νϑβοονὶ ἀοίδα Τλοῖα 6 ἀοῖϊα Ῥυρίω (τοὺς ἐν 

Λυκίᾳ καὶ Φρυγίᾳ) 6 ἀ611ὦ φτονί ποῖα Αβίδμδ, βθασῶ 6886. ᾿πγαωρυθηᾶθβϑβθ ἢ νἱαρρίο ῬΘΙ 41|6116 τϑρὶ οι. 
ΟἸδοομὸ, 80. “ τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ ᾿Ασίᾳ, νὰο] αἶγα γϑβοονὶ ἀθίϊα βύθββα Αβία --- 6 ἴπ γϑῦο εἰ 180 οοι 
οἷδ αἱ 6 ἀθροϑϊ ὧν Εοθο, οουμθ Ὁ ίαιπο νἰβο ἱπ ῬΆΠδαΐο --- Ἀπό 60] ὁα8ὸ βϑαξίνο ὑσαάανγθιαο 1 ἐν 
ἀ6118,. ρυΐτπα, ἔταβο. ΝῸ ἃ ααθβύδ, ᾿ηὐουρυθύαζίοηΘ οϑύδ 1 δοοιιβὸ, 165 46] 19 1106110 ρυθϑθηύαίο 8118 Β΄ ποᾶο 

4618, Θποτοῖα, ἴῃ οἱ 5] ἀοοθππα ἈΠῈ ἀοροβίχίομβ αἱ ἀπ ἴα] Ῥυοθυθϑῖο νϑβοονο 46]]1ὼ Τἠοῖδ; ομὸ 1ἃ ἔγα86 ἃ : 
Προαιρέσιον... τὸν Λυκίας ἐπίσκοπον. 

Φαδηΐο ροὶ ἃ Θοτομσῖο αἱ ΝΙοουμιθαϊα, ἴο βαγοὶ ἃ’ ννίβο 68. ποθὴ Ῥίβοσπδ, φΘομαργθμθυ]ο ἔγα ἱ 
ἰγθάϊοὶ δοοθηπαθὶ αν ΒΟΖΟΙΊΘΏΟ, ΘΘΒΘΠἦ0 ῬΥΟΡΆΡ116 686 1᾿᾽δαθουθ γορ]ϊα ΔἸ] ἄθγθ δᾶ πὰ Ταὐδο ἀἰβύϊαθο 
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581 δία ρδυϊμηϑηδὶ βνοϊθα ἴῃ ἀ11611ἃ τηθύγο οὶ, ἄορο ὁἢ6 νἱ ρϑυυ θη ΠΘΓῸ Ρ]1 δοοιιδαῦ!. [,8 

ΒΙποο ἀϊοοθϑαηδ οὐ βἱὰ τϑἀπηδία, 6 8118. βίποάο δρραπίο βρϑύνανδ ομϑηηδθ αἰ πϑηΖὶ 

8. 5δὺ δα ϊ αὐθ611 Θοοϊοαίαϑύϊοὶ 06. ἀνόνᾶπο ἀπΆ]0Π6 οοηῦο ἀδ ΤΟΠ ΘΓ. ὁ αυ8] 006 ΡΘ80 

81.118. οοβοίθηζα (1); ρογομὸ δἀἄπησπθ 11 ΟΥΙβοβύομηο δυγθῦ09 νοϊῦο ϑηθνθ Ρ61 4116110 

Ῥγογίποῖθ 46118 Τλοϊα 6 4911. Ετὶρία, αυδπᾶο ρούονα Ὀθηϊβϑίμηο ἔατπθ ἃ πιθποῦ (2) δ'9 

ϑάσπαιθ οοβὶ βύϑημπο [6 6088, Θ 58 ῬΟηῃΐδηη0 τηθηΐθ 06 ΟἸονδηη] 51 ἔθυτηὸ ἴῃ Αβίδ 

φογῦο οἷὰ ἀϊ ὑγθ τηθϑὶ, 6 ἴογ80 ρὰ αἱ οἰπαὰθ (8), ποὴ ογθᾶο β'ϑ τἰβομῖοβο 1᾿ δήθ ΙΓ Ὸ 

6.6 6611 ἀντὰ ὕθπαΐο ρ61 απθϑϑύϊ πονθ ἴὰ πηϑάθβίπηδ τΘΡΌΪδ οϑβοῦναῦδ ΓΙ Πλδι ῬΘΙ ἱ ΨΘΒΟΟΥῚ 

Βτη 801 (4). 

Τὐαπίοο ἀθροϑῦο οἢθ πο ἃρρδιῦύθμθθθθ 8118 ἀϊοοθϑὶ ἀϊ Εἰοβο, ὃ ἀϑγοῃζίο ἀϊ ΝΊοο- 

τηϑᾶϊα ἴῃ ΒΙ{{π|ὰ (ἀϊοοθϑὶ 461 Ῥοηΐο), Ῥ61] αὐδ]6 πὸῃ οἱ ὀοημϑύδ νἱ βία βύαῦο υἱο θη 

δίοαπμο ἀδ ραιῦῦθ 46] οἷθιο ὁ 46] ροροΐὶο, θοὴθ μ611ἃ ααθδύϊοπθ αἱ Δῃθοπῖπο; οἷὸ ποῃ 

ΑΙ πιθπὺ ΠῸΠ ναοὶ ἀϊγο ο8 11 Οτἰβοβύοτηο δρῶ ὁ νἱ δῦ! ἱ δ ποηΐ 00110 ΒοϑοΟΙ 10 

4411 8508 5θᾶο, ο ὑγϑϊαβοίαϊο αἱ ἀθᾶῦθ 18 πϑοθϑβαγια ἀρ θηΖα, ρο δοσουύαγβὶ 46]]8 

ΘΟΙρθνοίθζζα ἀϊ ψαθβῦο ϑοοϊϑϑϑύϊοο, 18 οαϊ οαγίοβδ ϑύουῖα οἱ ἀὰ πιο 40 ἃ] ΘΟΙΏΡΤ ΘΗ αΘΓ6 

Ῥοιομὸ ΟἸονδηηὶ βἰδϑὶ ἀθύθγτηϊμαθο ἃ ἀθρουῖο. Ἐῶ οοβύθ! ἂη αἴδοοπο αἱ ΑἸΩΡΙΌΡΙΟ 

νόθοονο αἱ ΜΊΪαπο, τὰ οἷὰ οἢ6. ΟΠ ουϊθΟ ογὰ τηθᾶϊοο, 6 νϑίθηΐθ Π6]1 Ια θηζδι ΠΟῚ 

ΠΊΘΠΟ 606 π011ὁ οἰδυϊαἰαπονῖα (5). Τα 16. ἰὑγθ, ποπ ὃ πούο ἃ α18160 500Ρ0, ργθύβθϑθ ἴδ 

ογὔθᾶθγθ ἀϊ 655616 τ αβοῖῦο αμϑ σονύδ πούδθ δα δου ΓΘ πη ομοβοοίϊά ο σανιδααϑίνα (6), 

6. 8 Τἰπομίπάοιϊα, ἴῃ ἀπὸ ρἰϑύσπα (μυλονίῳ), ἄορο ἀϊ ἀνϑὺ]ο ὑοϑαύο 1 ὑθβύδ. ΤΤηὰ Ῥαοπα 

Ῥϑηϊδθησα Ρ] ἸΠΡΟΒΘ. ΔΙΏΠΡΙΌΡΙΟ Ρ61 απθϑῦδ 518 τη ]Π]δηὐουῖα; πιδι 1 ἼΟΙΠΟ αὐ 5] Ρ61: θὰΓ- 

ἸΔγ51 461] σϑβοονο, ἅ106 ϑοζοιηθηο ὁΠ6 οἱ τϑδοοοηΐδ 1] ἔαυδο (7), ἃπάοββθηθ ἃ Οοβύδημ- 

4116 αἰΐτο ἀθροβίχιοηϊ, Οἷν. ϑστωτικα, Ορ. οἶδ,, 8 ΧΤΥ͂ΠΙ, ραρ. ὅ47, 6 ἀμομθ Ῥύποη, ϑέτο. ΟἼνν5.,1. ΤΠ, 

Ῥᾶρ. 152. 586. 1ὼ οοβϑᾶ ὃ ῬΓΟΡΥΪΟ οοῖηθ ἀϊοίατηο, Δ]]οτὸ αἱ ὑγθάϊοὶ νϑϑοονΐ Ὀβορπθυῶ ΔΡΡΊ ΠΡΘΤΘ. Ὁ ΠΟΘ 

απὐθϑῦο ἰδγοησίο ὁπ6 ἴω απδὐξογαϊοί, 6 οοϑὶ οἱ δυνιοϊπίϑπιο αἱ οἱὰ ἃ] παταθτο αἱ ΕἾΠΡΡο 6 αἱ Τϑοῆϊο. 

Οἴν. ποίῳ 2, ρᾶρ. 8. . 

(1) Π ὕδπ. Υ 46] ΟὐποῖΠο αἱ Νίσθα σον ἰηϑ δ] βύαὈ1Π1ῦο ὁη6 ἄπ γοὶῦθ 4] ηπῸ 51 τααπδῆ8θ 

1α Βίποδο αἱ ὀαθυϊ ἱ νϑβοονΐ αἱ οἰαβοιπδ, ρτονυϊποίω ΡῸ. αἰδβοαύθσο ἃρραμῦο 46116 απθϑύϊομ ἢ 6 {Ό5561Ὸ 

τηϑοτίο: ἵνα οὖν τοῦτο τὴν πρέπουσαν ἐξέτασιν λαμβάνῃ, καλῶς ἔχειν ἔδοξεν, ἑκάστου ἐνιαυτοῦ καθ᾽ ἑκάστην 

ἐπαρχίαν δίς τοῦ ἔτους συνόδους γίνεσθαι ἵνα κοινῇ πάντων τῶν ἐπισκόπων τῆς ἐπαρχίας ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

συναγόμενων, τὰ τοιαῦτα ζητήματα ἐξετάζοιτο καὶ οὕτως οἱ ὁμολογουμένως προσκεκρουκότες τῷ ἐπι- 

σκόπῳ, κατὰ λόγον ἀκοινώνητοι παρὰ πᾶσιν εἶναι δόξωσι, μέχρις ἂν τῷ κοινῷ τῶν ἐπισκόπων δόξῃ τὴν 

φιλανθρωπίαν ὑπὲρ αὐτῶν ἐκθέσθαι ψῆφον. Μλκβι, ὑ. 11, 60]. 669. 

(2) Α οἷὸ 51 ρᾳὸ δρρίαηροτο δποοτα, 1] τηοῦϊνο ἀ611α, πλ] θυτηα, βαϊαύο αἱ ΟἸοναμηὶ: ὁ δὲ Ἰωάννης 

ἐν τοσαύτῃ σώματος ἀνωμαλίᾳ καὶ χειμερίας τῆς ὥρας... ἐμβὰς εἰς πλοῖον, ἀπαίρει τῆς πόλεως. Ῥατινλν., 

ΟΡ. οἶν., 58 0-Ὁ. 

(8) ΝΟ] τα 11, τϑοϊψαύα ἀοροὸ 11 υἱδουπο (Ἴ". ΠΠ, ρᾷρ. 411), ο΄ ϑβουαϊβοθ 90] υἱοοσᾶο 41 Μοβὸ 1] 

αἀ816 βὐθῦξο Ἰοπύδπο 48] Ῥοροῖο 6 αἀπαγαπία σἹοτὩ, ΟἸΟνα μη ἄϊσθ: “ ΘΡῸ δαΐθιη πὸ ατιδάταρσίπῦδ, 

“ ἄἴο5. δαπύατη, 564 οὖ ααἰπαπεαρίπξα οὐ σθηξατη οὖ Ἀτρ]1185...., (ΝΠ 81 Ῥοββίϑαθ 1] ὑθϑῖο ρυϑοο αἱ απθβία 

Οτ 1α). Το Β0Π0υπρ (Ορ. οἷν., 8 ΧΤΊΙ, ραρ. 546 ΑἹ ορίπα οἰ 11 Οὐιβοβύοσαο ἐουπαββθ ἃ Βίσδησίο ΠΟῊ 

σἷὰ Ῥοοὸ ἄορο ἴὰ Ῥαβατδ ἀ6] 401, “ 5ϑα ὕθιωρογθ δοϑύϊνο, οὐ ἔουύαββο ὑσαπβαοῦδ, πιαρπα δθδβύα 5 ραγίθ.,. 

(4) Ῥουβθ οοβύοτο ουᾶῃο Θαδυίοθοϊπηδπὶ ο Νονασίδηϊ. ΟἿν., Ὁ. 88., ὅτιισικα (ΟΡ. οἷδ., ρᾷρ'. 547 ἢ), 

Τσρστα (ΟΡ. οἷδ,, ρᾷρ;. 47, τι. 1) 6οο., ἱ 8} φαδουΐ 5ὶ Τοπᾶδηο 51τ| απὸ οοτύα ἔγαβθ αἱ βόσκατε (], ΥἹ, ο. 11): 
ὁδοῦ οὖν πάρεργον πολλὰς ἐκκλησίας Ναυατιανῶν καὶ Τεσσαρεσκαιδεκατιτῶν ἀφελὼν, ἐπὶ τὴν Κωνσταν- 

τινουπόλιν ἔρχεται. 

(δ) “ Ομαεανϊαύαπ ταϊϑύϊαιιθ., 1ο ἀθῆπίβοθ 11 ΤΉσβππυ, Ορ. οἷδ., Ῥᾷρ. 76. 

(0) Φ 6110 βρϑύϊτο Ἰηβοιητηδ ομ6 οἽἹ δηθίομὶ Οὐθοὶ οἰατηαναπο ἔμπουσα. ἔμπουσα, ἣν καλοῦμεν 

νῦν ὀνοσκελίδα ἀἴοα 1ο βοοϊϊαβῦο ἀ’ Ατἰϑυοίαηθ, ᾿οϊοβίας.,. 1056. 

ἘΠρΟρ δύο, ὙΠ ΟΤΟΣ 
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ΠΟΡΟΪΐ, ἄογϑ δοοαρδνγαυβὶ οἹ. δηϊτηΐ αἱ τπο]υ] σου ρ δη] τ] αΒοὶ ἃ ἔα 5] οὐ αἴπᾶνθ σΘθθονῸ 

αἱ ΝΙοοιηϑάϊα. Οἷὸ ἀἰϊβρίδοαιθ δᾶ Αταρτορίο, ο6 ργούθϑυο ϑὰ ϑβουῦὃ υἱναιηθηΐο Νοῦ- 

ἰατίο, 1᾿ φη θοθββοσθ αἱ ΟἸοναπηΐ, ἃ ἄθρουϊο Θ0116 ἱπᾶάθρῃο ἀΐ 416] ρυϑᾶο. Ἑ Ιοὸ ἰοηθὸ 

ὁ0η ορῃὶ πιοᾶο ἢ Ῥαου Νούδανίο, πιϑ, ΡῈ 1ὰ νίνα τϑβιβύθηζα 6 911 810] 1] ἀοὶ ΝΊοο- 

τηϑᾶοβὶ, πο ἀρργοδὸ ἃ πα]1ἃ (1). ῬΙὰ Θπθιρῖοο 5] πηοϑυγὸ 1] ΟΥ᾿βοβίοπηο, 6 ΘΟ" ΡῚ 416110 

686 ΑἸπρτορίο 6 Νούξανίο ἄνϑνᾶπο ἰηγᾶπο ἀθβίἀθναῦο, βοβύϊθαθπαο ἃ ΘΘΡΌΠΖίο ἀπ 

Ὀνᾶνα 6 ρἷβ ρϑύβοπδ, Ρϑηβοῆο Τ᾿ δαξίοο ρθάδρορο 4911 πηρου δῦ 108 (2). Τὰ ἄσπαυθ ονὶ- 

ἄθηξο οἴ Οἰοναηπὶ πο ορθιὸ Ρ61 ὀδρυίοοῖο, 6 16 δἱ ογθάθιξθ ἴῃ ἀϊγιυθο 6 ἴῃ ἄονθγθ 

ἀϊ ργοοοᾶθιθ ἃ ἀποδῶ ἀθροβίχίοπθ, ροϊομὸ βὶ οοῃβίἀθρᾶνα ΘΌ1η6 ϑβθοπουθ 46118. νο]οη ὰ 

αἰύναϊ. Τ᾽ αἰύτα ρανύθ ροὶ 1 ἄνϑν ἀβρϑύθαϊο ἐγ ἀπηΐ ρυΐπηδ ἀϊ σϑῃΐρο δἱ ἴδυδϊ, τὴ ῬᾶγΘ 

6Π6 5ἷα ϑαϊβοίθηξθ ρϑὶ δ᾽] οπύδηδνθ 1] βοβροῦνο αἱ ρυθοϊριψζίομθ (8). 

ΟΥ' ροι δαὶ 1 Ἀ 01 βορταὰ δοοθηπαῦί, Υ̓σΘΠΏΠΘΙῸ ὑπιπμα] 0] ὁ Βϑαϊχίοηὶ, ὁ πιοϑίτϑ- 

ταῦθ 48] ποβύγορ Ῥβ!δαῖο, 

ααδδὶ τἰβροπᾶθπᾶο 8116 δοοῦβθθ ἀ611ὰ 5ίποᾶο, ἄϊθθ 618. ΠΘΒΒΊΠΟ ΟΡΘΡδΪΟ, πθββαηο 6] 
ΤΌΠΟ ἄ᾽ 6556: τηϑ]οοηὐθηθὶ 1 οὐ βυῦϊθπὶ αἱ α116110 ἀϊοσοϑὶ νἱ 

ῬΟΡΟΙ͂Ο, πϑϑϑιπο 46] οοπύδαο ΘΌΡ6 ἃ Ἰδπηθηύαγβὶ 4611} ΟΡΘΓϑ, ἀϊ ΟἸονδμηηὶ πὶ Ἐπθβο, 6 ὁπ 6 

ΠΘΒΒΠΟ ἔπ Ρ61" ἀποϑῦθ 080. ὁ οδοοίαθο αἱ οδβδ 588., Ο τηυ]αῦο βἷθ ΡΓ6 αἱ τὰἢ 5010 

ΟΡΟΪο (4). ἘΙ οοϑὶ πὸ βοονιαῦθ, πὸ ϑοζοπῖθμο, πὸ Τϑοάογοῦο ρϑυΐδπο αἱ φαχηα ] ο αἱ ὑον- 

Ια; Βοζοπῖθηο δηχὶ ἰοᾶα 1] Οὐ βοβίομηο ὁ δρρίπηρο 6Π6 δαῦθο 419110 6Π6 ΟἸονδηπὶ ΘΟΙΠΡῚ 

ἴπ Αβία ποθ 8] γοῖρο ἔμ ρἰυδίοαθο θθπ ἔαυΐο ὁ ἄθρπιο αἱ ορηὶ Θποοπιῖο (5); ΘΟΪΟΙῸ 

606 5] ἄοίβογο ἕχγοπο αποὶ 41 ΝΙοοπιϑαϊδ (6), πιδ 10 5ὶ οδρίβοθ, 6, θοτη θῦδ ἀ8ι ῬγΘυΘαθτβὶ, 

Ῥοϊοιιὸ ὃ 1, οοβᾶ ρῖϊι παύισαϊο 46] τποπᾶο, ἱ σϑϑοονὶ ἀθροβθ! 48110 ῬΓΟΡΡΘ 5641, 666 

ἴῃ οὔϊο ἃ] ΟΥἰβοθίομπιο ἔϑοοσο ἱπ βϑραῖδο Ιϑρα 60} 1 ομϊθυϊοὶ τηϑ]οοηῦθη!! αἱ Οοδύθην- 

ΠΟΡΟΙῚ 6. 60] βϑῖοβο ρϑύγίαγοα 4 ΑἸθϑϑᾶπάγία (7), 11 ἀπ8]9 Ροὶ ἀϊ ὑαύνα αποϑύδ σϑηΐθ 58] 

γα ]56 ρϑι' τἰπβοῖνθ Ἰὼ ἄονθ πηρᾶνδ. 

Μα 6] πιοπιθηΐο οἷ ἄγονα ἃ ἴαγθ ΤΟ] ἢ ἘΠ611 οογίο οομϑίάονανα ΤΌΡΘΓ 46] 

γόβϑοονο ὈἰΖδηθίπο οομη6 ἀπ αὐῤθηΐαθο 8] βοϑῦο ὀᾶπομθ 46] Οὐποῖ]ο Νίοθπο 9 ἃ ῬὈγϑ- 

ἀἴοα, αὐδαδσίοπο 61 ἔθυζο 461 Οοϑυδπυϊπορο!δαπο. Ῥογὸ ἀἰσαρθ 18. γο06. ποῃ 5] θοηγθ- 

ηἶνα σαδὶ, θθη Βαρομᾶο 066 ἃ Οονίο 5ὶ βοᾶθυα ἀϊ αυδηΐο νοβ86 ἕαῦθο 1] ΟΥΙβοβύοπηο 

(() ..πανδημεὶ τῶν Νικομηδέων ἀνδρικῶς ἀνθισταμένων. ὅοζομ., ἐ0]α. ἘΣ αἱ οαρίβοθ Ἰὼ στᾶρίοιιθ 4611 

γϑδιβέϑησα οὶ. ΟΠ το μθὶ ἀϊ Οθτοησῖο. ΟΠ6 ααθϑθὶ ἔοβ86 ὁ ΠῸ ΠῚ ϑΘ860 0 ΘΒΘΙΏΡ]ΆΤΒ, ΠῸῚ πηρογϑᾶνδ, Ἰοτο; 

Θγα ἴπ ἴασαι αἱ θαοη τηθᾶϊοο ὁπ6 δὶ ργθϑίανγα βΒο]]θοῖδο αἀπϑηάο 1᾿ΟΡΘΙἃ 88, ΘΓ, πθοθββασῖα. Θαθβῦο θύῶ 

Τ᾽ δββθηχία]ο. 

(2) ϑοσομ., ἐῤϊᾷ. 

(8) Τοποπᾶο ἄππααθ οοπύο αἱ απθβία ργαάθπῦθ Ἰθηύθσα, 6 αἱ ααδηΐο ορογὸ 11 ΟΥἰβοβύομηο ἴῃ Εὐἴθβο, 

ἃ Ἰϑοῖδο ογθάθυθ ομ 1ὸ 561 τὴρ ποι ὩΌΡΐα ὑουῦο π6] αϊτθ: “ ἀπθίναγθ ΠῸῚ ῬΟΒΒΌΙΠΙΒ, 4αΐη βαποῦθβ 

“ βΆτη ΟἹ οϑυβᾶτη οοπνοοδγογὶν Θρίβοοροβ ΒΙ Πγυΐδθ ἀποτιπ οἀραῦ Θτδαὺ ΝΙοουι Ἰθη518, δῦ Ῥούϊαβ 

“ ἀϊοθοοβίβ ἑούϊαβ Ῥομδίοαθ, δὰ} αὰὰὺ ογαῦ ῥῬγονϊποία ΒΙ μι γηΐαθ., (ΟΡ. οἱδ., 8 ΧΤΥΤΙ, Ρδρ.. δ41 ἘΠ). 

(4) οἶδα μὲν τὸν Ἰωάννην ἕξ καθελόντα ἀξίως... περὶ ὧν ἀνωτέρω εἶπον, τίς ἐδάκρυσε; τίνες δὲ ῥίνες 

ἔσταξαν αἷμα; ποία ἀράχνη ἐσχίσθη; τίς δὲ τῆς οἰκίας αὑτοῦ ἐξῆλθε; τίς δὲ ὀβολὸν ἐξημιώθη ; ποῖος δὲ 

τῆς ᾿Ασίας ἀγύρτης, ἢ δημιουργὸς, ἢ γηπόνος, ἢ σκυτοτόμος, ἢ δημότης οὐκ ἠσμένισε τὸ γεγενημένον 

ἐπὶ ἐκδικίᾳ τῶν ἱερῶν νόμων ; (ΟΡ. οἶδ., Ῥαρ. 88 Β). 

(6) Ον. οἰὐ., 1. ΥὙΠ|, ο. θ. 

(6) Εἰ τυδαυθϊ, ὦἱ ἀϊγθ αἱ βοσοσιθπο (ἰφέα.), Θοταϊποίατοπο ἃ ΒΊΤΑΥΘ ῬΘῚ 18 γΐαζζθ 6 18 υἱβ αἱ ΝΙοο- 

τηθάϊα, 6 4611 βῴύθεβα, Οοβῥαπθίμοροι οαπθαπᾶο 6 58] πο ἀϊδη 0. ΘΟΠπ16 86 ἴο986 ἐθ:ηρο αἱ μεϑίθ ὁ αἱ αὐ8]- 

Βαβι αἰύτα ῬαΒΌΙ θα, σα] αταϊ αν, Π611ἃ Βρθυαμσδ, [0556 τ ἀοπδῖο ἸΟΣῸ 1] τηθαΐοο Οοτοησῖο. Νοι βΊΟνΆΤΟΠῸ 

ἱ Ἰαὶ; 11 Οὐἰβοβίοπιο βύθυθθ 88] ἀϊηϊθρο, 6, γΌ]θῦθ ὁ πο, ἱ τἰτηοβύσϑηθὶ οϑαθύνοτο, φοιαροηβαπαοδί 60 Π 

οὐΐαγο 11 ρόνθῦο Ρϑβοβο. 

() Οἴν. βόζομ., ἐδία.; ον. ὅποῖο ὥύῦθρνσια, ΟΡ. οἷδ., Ῥᾷρ. 460-47. 
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ἴῃ Αδία, ἀϑοομὸ ογοβοθπᾶο 1᾿ ϑαδοιυὰ 461] νϑϑόονο 8᾽ ϑϑύθπᾶθνϑ ϑζίϑῃαίο ἰὰ ρούθηζϑ 48]- 

Τ᾽ ππρογαίουθ Π6] οαπιρο το] βίοβο. 106}1 ᾿πϑα !] πϑὶ σαρὶ αἱ δοοῦβα ρυθβθηίαθ! 8118, ϑποᾶο 

4611, Θαδγοῖα ποι ὑδηΐο ἱπβίβύθυϊθθ 5.118. ρυθύθβα ἀϑυσραζίοπθ αἱ ροΐθρθ, ααϑηΐο π6]- 

ΤἼποοΙραγο 11 Οὐβοβύοπηο αἱ ργθοϊρι [σίομθ, αἱ πιδποαΐδ ρυπιάθηζα, αἱ βέορο ἀ᾽ἴτὰ ὁ αἱ 

πϑρ]ροπζα 461160 ΙΘρ οὶ ἀβοῖ ρ!Π παν] ΘΟ ᾽ ϑβὶαβύϊομθ ὁ 4110 ΓΘ60 10 βύβ 1109 ἀΔ118 Π ατρῖδ. 

Τρρηϊογὰὼ δπομ6 αἱ ἴα οδοοίανο Ερϑο1 146 ἀὰ ἘΠθθὸ 6 ἀϊ γἰπηθύθθυθ ῬῸ᾽ 1ὸ οομύραυο 1 

ψΘΒΟΟΥ, ἀθροβῦϊ 5011 δηύίοο βθρρῖο; πιῶ ΦΠΟΝΘ ἴῃ αἀπθϑίο 51 νϑᾶθ ο})6 1ὰ νἱὰ ὑθπαῦδ ρ6 1 

ἀἰδθύγιρρονο ἰὼ ἴουζα 46] δἰσδηίπο ὃ ἱπαϊγοίζα. Π᾿ αἰέγα ρϑυύθ 6511 58᾽ δοοοσρόνδ οἢ9 

Τ᾿ πῖον 46] ροροῖο αἱ Οοβύδηθποροῦ ροῖ 1] ΟὐἸβοβύοπιο θΡἃ 6 ρούθνδ ἀϊνθηΐαγθ ἀἢ β ᾶνθ 

οβύδοοϊο ρϑῖ 1 ϑιοὶ ἀϊβθρῃηΐ: Ὀίβορπανα ϑάππαθπθ ἀβρούθαγθ, 6 [ΌΓ56. 60] ὕθπηρο ὑπ᾽ οο- 

ΘδΒίοΠ6. ΡΟῚ Θπύτϑιθ ἴῃ 1ἰζΖῶ 5Ϊ ΒδυΘΌ06 Αἱ ρ61' βδὸ ργθβθῃίαία. Πὶ ροϊσῃὸ ἃ Οοβύδῃ ΟΡ] 1 

σΡαν βϑίπηΐ ΘΥΆΠΟ ἱ Τπϑ] ΠΟΤῚ 461 οἶθτοὸ 6 ἀθὶ ΠΟῸΠῚ οομπίτο ΟἸονδππὶ ρα 6 β᾽αβίο 

οΡθάθυθ ὁΠ6 1 οοοδβίομθ ἈυτΘΌ 6. ἀοναζο ΒοῦροΓο οοἸὰ. Νὰ πὸ; 1ὰ 50. Ἀ01118, 6η 9 βυβοιυθρὰ 

Τ᾿ Ἰποθηᾶϊο, ἄονθνθ, Θ0π16 γϑάγοιηο, ραῦ το ἄθ ΑἸθββϑδπανία βύθθϑθ, 6 Οοβύθηθιῃορο  ! 

οτηϊγὰ δοιύαδηΐο θάμα οβοθ, ρογομὸ 16 ἤδτητηδ ΔΌΡΙω ἃ ῬΓΟΡΑΡΆΙΒΙ. 

8 4. -- Νοη ὃ τηΐὰ ἰπύθηζίομθ Αἱ θβροῦρθ αἱ ἴῃ ἸᾳηρῸ 6 ἴῃ ἰᾶῦροὸ 16 το δζίοῃὶ 

6ὁΠ6 οούγθνᾶπο ὑτὰ ΟἸοναμηὶ 6 Βίχϑηχίο; ἀΐ ααθδῦο ὑγαύψαγομο πιο]ῦο θ6η6 1] Ῥαθοῖ (1) 

6. Βρθοϊδ πιθηΐθ 1] Τλιάνγίρ (2), ἃἱ α08}1 ἰἴοὸ τἰππθπμᾶο 1] Ἰούξογθ; τηϊ ἔθυυηθγὸ 5010 δά 

ΘΙοαπθ Θομϑ ἀθυδΖίοπὶ ΠΘΟΘΘΒα 16. 8] ποϑίγο βοορο. [186 50Π0 16 ΡΥ ΙΠΟΙ͂ΡΑΙ]Ι ἀοὐϊ αἱ α1ο- 

γϑππὶ Οὐβοθύομημο τἱοοποβοίαῦθο!! ὩπΌμ6. ἀδ᾽ βο] βύθβϑὶ οομύθηιρουϑ οὶ, 1᾿1Π0Ρ661}116 

ΔΙΠΟΓΘ ῬΡΘ᾽ ἴα ἰθιηρθυθηζε, 6 ἰῷ βυγδογαϊπανῖα Προυὐὰ 461 αἴτ6. [8 ῥυίτηδ ἰο ρογίανα δὰ 

ΔΙΊΔΓΘ 18, νἱΐα τηοπδϑύϊοα οοπ 16 516 δαβίθυϊ ὰ (3), Ρ61 οαϊ δῃοῃθ νϑβόονο οομὑϊππὸ δα 

ΘΒΒΘΓΘ Τἰρί4ο 60η βὸ βύθβδβο, ΔΌΘΟΥΓΘπο οσηὶ ἰαθῦο δα ορηϊ πιο] οΖΖδ; Ρ61 [ἃ Βθοοπᾶδ, 

ἴπνθοθ, 4ιθὶ νἱσὶ ο6. ρἱὰι 19 τπονϑύᾶπο ἃ βάθσπο βθγαπιθηΐθ ἢδΡ6110, βθηζα τὶραδγο 

δίσιπο Ρ6] οϑίο αἱ ρϑύβοῃθ ὁ6 πθ θὰ ἰπέϑιζο. Μὰ ἃρραῃῦίο ἃ Βίζαῃσίο 1] ἔαϑίο νϑῦρο- 

5Πο80 6 ἴα πη ]οσαῶ ΘΡΆΠΟ 16 σγανὶ οοἱρθ ἀοὶ τἱ οι] (4) 6 αἱ θαοπα ραγύθ 46] οἴθνὸ 18); 

(1) ΝΟΘῚ βὰο 61 Ἰῖρτο οὶὰ οἰδαΐο: ϑδέεο. Ομ ν8. δὲ 198. ἡνοθιιγ8 (6 8θη) ἐθη:8. 

(2) ον. οἷν. 

(8) Δα Απὐϊοομία, αὐουδθ νασὶΐ ἀππὶ πϑὶ τποπδβύθυϊ! αἰ ββθυηῖπαὐ! 81 πηοτ οἰγοοβύαὐ 811ὦ οἰ ὰ, 

ἀαϊ «αλ]} ἴδοθ μοὶ τἰδουπο, ροσομὸ ἀἰβίαθίο ἄ}}1α ϑοοθββῖνα ρϑηϊθθησα, σοι οἱ ἀἰοθ ΡΠ] αϊο: μὴ ἀνα- 

πεσῶν... μὴ νύκτωρ, μὴ μεθ᾽ ἡμέραν, νεκροῦται τὰ ὑπὸ γαστέρα, πληγεὶς [πηγεὶς 7] ἀπὸ τοῦ κρύους τὰς 

περὶ τοὺς νεφροὺς δυνάμεις. ΟΡ. οἷδ., Ῥαρ. 17 Β. --- ἴῃ ἸΙοά6. 6 ἴπ αἰΐοβα 4611, νἱύαω τηοπαβίϊοα 50. 1586 

ΘΖ  παϊο αὐ ὑὑγο ΟΡΌΒΟΟΙ]Ϊ; ὑῦΥ6. Β0ΠῸ ΘΟΠΊΡΥΘΕ 

Ἠαδέϊοαο (ΤΠ. 1, ράσο. 44-118); 1 ἀαανίο ὃ ποῦο βούδο 11] ϊ{010: Οονηραγαίιο γορὶβ οἱ Ἰποπαο]ὴ ([". 1, 

Ῥᾶρσ. 116-121). Ῥδν αἰΐτο ὰ τηδ] στἰρασαίο 1] ΟὐΥῖβ. ἀὰ 6011 βὑθεβὶ ὁμ6 νονὰ αἰ ἴθ80; σσανὶ ποῖ8 1 αὑ ϊ 

ἀονούθο βοβύθπουθ ἄδ ρατίβ ἀθὶ τπιοπδοὶ 6 ἃ Βιίχδησίο 6 βοργαθαῦθο ὦ θβασθα ἴῃ Οαρρδάοοία, ἀπδηᾶο 

Ιο ψοΪΘ νᾶ Π0 ΘΙ ΖΖΆΓΘ, 

(4) Απομθ ρϑὺ ουγϊοϑι νὰ, οὗν. 11 οαρο 47 ἀ611ὼ γι ἀϊ 5. Ῥογβυῖο, ἴῃ οἱ Μίαγοο ὈΊθθοπο βύαροίαϊίο 

ὑθαῦα ἀθβουίνουθ ἴ9 βρ!θπάουθ 46116 ἔθδύθ Ὀϊζαηῖπθ. ὈΊοο ὑθπαύα ἀθβουῖνουθ, Ῥϑυοβὸ ὃ οοβύγουϊο ἃ [το 

ααθϑύα οοπίδββίομο: τῆς δὲ ἐμῆς δυνάμεως οὐκ ἔστιν φράσαι τὴν λαμπρότητα τοῦ κόσμου ἐκείνου. Νὰ 

τθ 0 ΒΌΔΙογαΪδο υτἰππᾶπο Ῥονῆνίο 66. π6} γϑᾶθυ ὑαπῦα ροιαρα οβοϊαια: εἰ τὰ γήϊνα καὶ μετ᾽ ὀλίγον 

ἀφανιζόμενα τοιαύτην ἔχει δόξαν, πόσῳ τὰ ἐπουράνια τὰ ἡτοιμασμένα τοῖς ἀξίοις; Μ6η0 π18}6; 1] Οὐἱ- 

Βοβίοῃηο ρογὸ ΠΟΙ 81 βαυθθ 06 δοοοηθαίαθο αἱ ρϑηβᾶτο αἱ ραγαῖθο, ο οἱ ἄνγθθθθ Ῥθηβαίο, ρθῶ ἀπ 

δΠρρίοα οοπῦγο ααθβύδ βρθοῖθ αἱ ραγδαῖβο. 

βούϊο 11 ὑἰο]ο οοιααπο: αὐνολδη8. ορριρηαίονοδ υἱέαθ πῖο- 

τουγθδῦνθ. 

(8) Νοη ταὶ 58᾽ ἱποοῖρὶ αἱ οϑασογαγίομθ. 56. 16] οἴθυο υνἱ τῶ τηο]ῦο 6] 006 6 βονίναπο ρυδμαϊὶ 

ποιαΐπὶ ἀορηὶ αἱ ορηΐ ῥἱὰ αἱΐο δποοιαῖο, 4᾿ αἱέστῶ βανίθ πο ῬΟΟΒΪ ΘΡΌΠῸ αἸ0 671 ΘΟο] Θ᾽ αβῦϊοὶ 6η6 τηθπᾶ- 

γᾶπο ἀπὸ γἱὶδῶ ῬΘῚ πα]}ὦ οαϊοδηΐθ. 5. ΟἸσΌ]άταο,, Ρ. 68., μὰ ΟΟΥδὶ αὐϑαν! 6. οογύθ ἀθβου οι! ὁ88 οἱ 

ΘΡΥΘΥΘΙΉΠΊΟ [Ὁ88610 ᾿πνθηὐαῦ!, Ο ῬΘῚ 10 1,86 η0 Θϑαροσγδίϊ. 
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ὃ ααἰπαϊ βρίοραϊο ρϑιοῃμὸ οοηῦγο οοϑύορο βίδπο ἔγθαπθη βϑι πηϑιηθηῦθ ἀἰνούξθ Ομ ]16 
ἰηΐθτθ, ρίθῃθ ἄ᾽ δηδΡο ἱγοηΐθ, αἱ ῬΆΡΟΪ6 αἱ ἕποθο, ο ρϑγοῃὸ βίϑπο δοϑὶ αἱ βρθββο ῬΡοϑβύβ 

ἴπηδηὶ δὶ ΙΟΤῸ Οσοἢϊ 16 βοβογθησθ ποοίϑῦξθ 46118, ρίϑθϑθ 6 αἰδαιηθηΐθ Ἰοάαΐα 18. βθπὶ- 

ΡΙτοϊ δὰ 4611 νἱδα, Ῥοροΐαγθ. 1 ρὶὰ, ἃποῖθ ὑγῶ 1] οἷθυο Ὀἰσαηθίπο ορα ἰηνα]δθδ ἰδ τη8]8ἃ 

ΘΟΙσαα π6 4] ὑθηθυβὶ ἴῃ οαβα γϑυρὶπὶ νούαὐθ (1), βούίο ρυϑύοϑθο ὁΠ6 6586 δύθυϑῃο Ὀίβοσηο 
αἱ αἰαίο ρ61 1ἃ νιυδ 6. αἱ ϑβθθῦὴθ Π|ΌΘγΘ 8118 πϑοοθϑϑ θὰ ἀϊ ργοοδοοίδροὶ {1 βοβύθηϊα- 

Ἰηθηΐο, 8] αι8]0 θ881 ργοῦ ργογνθάθνδῃο, 61 νἱϑ πηθ5]10 αὐδθπᾶθνθ 4116 ρϑυΐθζίοπθ 
οὐἰβείδηθ, (2). 

Οὐ ἀποβύο βοϑηδα]ζσανδ, 1] ῬΟΡΟΪΟ, ὁ Ῥ6᾽ ἴο τ6Ππ0Ὸ ἴο ἕβοθνϑ τη} χ᾽ οβϑιηθηῦθ 501- 

Ῥᾶθνθ, ὁοιηθ 11 ΟΥβοβύομηο βίθϑϑο οἱ τϑοοοηΐδ; 6 ἔϑηΐο 856. ἢ αἰἤιρσονα ΟἸονϑηηὶ, 1] 

4810 ΠΟ] 5110 ΟθΓο ψόϊθνα γϑᾶθιθ 1᾿᾽ββθιῃρίο ρϑυϊδηΐθ 6116 νἱυϑϊ ϑυθηρϑιοθ, ο᾽6 
Ἰαβοίαπο ἀὰ Ῥαπᾶδ, ορπὶ οοπβί ἀθυζίοπθ ὁ τρίομθ 6118. ρυιάθησε, τπηϑηδ, Βυο]ὸ ἀν αϊ- 
αιηθηΐθ π᾿ πῇ ΠΠΡΓῸ, παρ }16. ρον ἃ ἴουζα 46] 1: (8), ὑαδῦθ 16 οθου]ῦθ τπᾶραρηθ ΟΠ 6 

(1) ΑἸΤαᾶο 811} 1πνϑύθγαθα, ρίασω 46116 συνείσακτοι ο, ὁ0η αἸδτο ποτιθ, 6116 ἀγαπηταί (Ἰαὐ. οπδίμέγο- 

ἀμοίαθ) 6.6 Ῥοίυθιημηο τϑημᾶθυθ ἴπ ἐδ ]Π απ ὁ 605 18. βἔθββῶ ρᾶτοϊα Ἰαθίπα, ϑεϑέν ἐγ οἀοίίο ο Ἀπ ΘῸΠ δοη- 
ἐμδογηαί. ΝΙοοίονο Οδ]Πἰβίο, Η δέ. Τοοῖ., 1. ὙΠ, ο. 80, ἀϊοθ ὁ ἀγαπηταί ἕατοπο Ἀρρϑὶ]αῦθ Ῥθὺ 1ἃ ρυϊπηδ 
νοϊθα, ἀδρ11 Απέϊοομοηὶ. 

(2) ΟἸ΄ὰ 11 Οομπο. ἀἱ Νίοθα (οαπ. 111) ἀνϑνὼ πούαθο 6 οοηδηπαΐο 1 ποὴ Ιοάθγοϊο οοβύσμηθ : ἀπηγό- 
Ρευσε καθόλου ἡ μεγάλη σύνοδος μήτε ἐπισκόπιυ, μῆτε πρεσβυτέρῳ, μήτε διακόνῳ, μῆτε ὅλως τινὶ τῶν 
ἐν τῷ κλήρῳ ἐξεῖναι συνείσακτον ἔχειν " πλὴν εἰ μὴ ἄρα μητέρα, ἢ ἀδελφήν, ἢ θείαν, ἢ ἃ μόνα πρόσωπα 
πᾶσαν ὑποψίαν διαπέφευγε. Μίακδι, 1'. Π| 601. 669; Ηλποσιν., ΟΌπο. Οὐοἱϊ., Ἴ. ΧΤΙ, 90]. 828. --- Αγχὶ, ῬΘῚ 
ΘΟΒΒΘΥ ΘἸτιβυϊ, 6850. νίθπθ Ὀἱαβίτηαῦο ὉΠΟΠ6. Ρυτηδ 46] Οοπο. Νίοθμο (οἴ. 160. βἰποάϊοα 46] ὕοπο. Απέῖο- 
ΘἾθμηο 11 [ἃ. 972] οοπβουναίαοὶ ἄα Ἐπαβορῖο, οί. Ποῖ... 1. ὙΠ, ο. 34); τῶ, ποῦ οβύαμπέξθ οἷἱ βίου αθὶ 
Οομοτϊ, Ἰὼ τηα]α ἀϑδηζα, δὶ ϑϑῦθϑθ ΒΘΠΙΡΥΘ Ῥἰὰ ἑαπέο π6ὶ] γοϑύο 461} Ουὐἱϑηύθ, ααδηΐο π]] Οοοϊοπέθ. 
Οὗ, Ῥ. 68., 8. Βάβιιο, 6ρ. 1,Κ,, ΤἸΤαρηγορίῳ, Τ΄ ΠΠ1, οαϊῦ. ρατῖβ. α10., αασπηθ, 1889; 5. απεα. Νάζιαλπαι, 
Ῥραοοορί. αὖ γίνγρ., γν. ϑ6 βρρ., Ῥ. 844: ἄρσενα πάντ᾽ ἀλέεινε, συνείσακτον δὲ μάλιστα; Αα γὲγᾳ., γν. 2 Βσρ., 
Ῥαρ' 884; Ερρν., 12, 18, 14, 15, ραρρ. 1168-69, 6ἃ. ΟΔ1]Π]αα, Ῥατίβ, 1872, Τὶ 1; 5. απποιλμο, ΘΡ. 117, 
6 υἱξ, 8ιι8ρ. οοηέι., 601. 958 555., 6 6ρ. 22, αα Ειιίοοῖι., ὅδ οιοίοα. οἱγι ίνι., 60]. 492. 5ρρ'᾿, ἴῃ οαΐ Θβοϊδυηδ: 
“ Ῥυᾷοῦ ἀΐοθτθ, Ῥυοῖ ποίαβ, ἐγῖβθο βθᾶᾷ νϑύατα, ὕπᾶθ ἴῃ Ποοϊοδία Ἀραροίδχθιτη ροϑὺϊβ Ἰαυγοὶ ὃ, Θ60., 
θα, Μτανε, Ῥ Ζ»., 1. ΧΧΠΙ. τ ὅὰ ααρϑθϊ ραπῦϊ δοοθηπαίί Ὀγθυθιηθηξθ ἅα ποὶ νϑαϊ Τ᾽ αταρία ὑγαύθαφίοπο 
46] Ῥύποη, αἱ οαΡΙ 11, ΤΥ 6 ΥἹ 481] 0ρ. οἰδαῦα. Οἐν. οχίαμαῖο ὙΥ. Βυβη, ΤῸ 7176 απ Τίμο5 ὁ ΟἾγγ5., 
Ποηάου, 1888, 1. 1Π|, ο. 1{-1Π|6 1. 1Υ͂, ο. ΤΥ. 

(8) ονδιπθπίθ 1] ΠἰΌγο ὃ οοπιροβίο αἱ ἅτ οριβοο] ο ἅϊ ἄπ ζοέέογο ραδίογαἴΐ, οοταθ 11 ομϊατηα 1] 
ΒΑΚΡΕΝΉΡ ΕΝ, ΟΡ. οἷν., Τ᾿ Π|, 8 δ1, ρΡαρρ. 187, 686 ἤδῆμο Ῥδὺ ὑϊξο]ο, ᾿.πο πρὸς τοὺς ἔχοντας παρθένους 
συνεισάκτους (1 6. Μοπί,, Τ΄ 1, ρᾷρ. 228-948), Τ᾿ α]ύγο περὶ τοῦ τὰς κανονικὰς μὴ συνοικεῖν ἀνδράσι 

{Π|., Ῥαᾶρρ. 248-267). --- ΑἸοπηΐ, Ρ. 11 ΤΈππππυ, Ορ. οἷὐ,, 1.1, Ῥᾷρ. 235 (οὗν. ἀπομθ Τλπαξντ, ΟΡ. οἷδ,, 

Ῥᾶβ'. 102-103), Τοηαπαοεὶ 5ὰ βοσκάτε, ΟΡ. οἷδ., 1. ΥἹ, 6. 8, Βοβῦθῃρόηο. 6116 1] Ἰῖθτο δῖ βύαίο βουϊθδο ἴῃ 
Απρϊοοΐα, αυδηᾶο ΟἹοναπηΐ θτᾶ ΔΠΟΟΣ ἀΐδοοπο. Να 1] ρᾷ880 αἱ Ῥα]]δαᾶϊο, Ἰὰ ἄονϑθ 5ἱ ἀϊβοουσ 468116 
Υἱόν πη ἐθηίαξο 48] ΟΥἰϑοϑέοιμο ἃ Οοβίαπείπορο!: ὀλιγάκις δὲ καταχρώμενος καὶ τῇ ἐλεγκτικῇ βακτηρίᾳ, 
κατατείνει λόγον κατὰ τῆς ἐπιπλάστου ἀδελφοζωΐας, τὸ δ᾽ ἀληθὲς, κατὰ τῆς ἀσχήμου κακοζωΐας, περὶ 

τῶν καλουμένων συνεισάκτων, ἀποδεικνὺς ἐν αἱρέσει κακῶν ἀμείνους εἶναι πορνοτρόφους..... ἐντεῦθεν 
θλίβεται τὸ ἀφιλόθεον μέρος τοῦ κλήρου πυρέττον τὸ πάθος (Ορ. οἵν., Ῥαρ. 18 Ὁ-1), 6 1 δοοῦβῶ 85 46] 
19 110 8110 τηοϑδδ, Π611ὰ δίποαο 611 Θαθγοῖα : ὅτι καὶ κατὰ τοῦ κλήρου συκοφαντικὸν βιβλίον κατεσκεύασεν 
(οὗν. Ῥόχιο, Βιδιίοίηι., οοα. ὅ9. 6 1 Αρρϑμᾷ. αἱ ρυθβϑηῦθ Ἰϑνοσο), ὁῃ86. ουϊαθηθιιθηῦθ ἃ]]ὰ6 ἃ απιθϑῦο 
ϑουθθο, οἱ οοηνίποομο 46] οοπύτατίο. Π 611 ποβύτα ΟΡ᾿πΐοηΘ. 50ΠῸ Ῥᾳγ 1 Μοντραύσον, Τὶ 1, ρὰρ. 227; 
Ιο ϑττυτινα, ΟΡ. οἷὐ,., ὃ ΧΧΧΥΠΙ, ρὰρ. 517 Α-Β; 11 ΒΑτιρροι, Πὰ {ἰέέόγ'αέτι7)6 σγοοηιο [οΥτἰϑυϊα μα], ρὰρ. 248, 
Ῥαυΐς, 1897; 1 ΒΑπρΕνηπνσπε, ἰδία., 600. 660. 11 ΠΡΥῸ ῥΡοὶ ὃ ἀπὸ ἀδὶ ρἱϊ Ὀ6111; νἱ ἐγονουδαὶ π᾿ ἱτοπΐδ 
βηϊβρίτηδ,, οο]ουίἐο τα Πα πὶ, νἱνδοϊββίσηϊ αὐδᾶν 6 αἰ γα θ, τὴᾶ βοργαύαϊθο τὰ οα]ο ἀτηογῦθ ῬΘΥ ἰἃ 
Ὁποϑὑδ, 6 18, σ᾽ αϑυϊσία. ΝῸπ ὃ ἃ πιθυα νυ ρ]αγϑὶ δάππατθ 56 Ἰὼ Ῥαγδθ τῆθπὸ ρἷα 46] οἴδθῖο, οοῖθ (1888 
ῬαΠλαῖο, ὯΘ Υ]ηλΠ65886. οἵἵθδο 6 βάθρῃπδία. --- Οθτῶ μοὶ ἀπ᾿ αἸέσα οοβῶ ὁΠ6 ποῖ μίδοθνα ὑΤΌΡΡΟ ἃ απθϑῦδ, 
Βθηΐε: 406118, αἱ ἀονθιβὶ δΙζᾶστο αἱ ποθ 6 ἁπᾶδν ἴῃ ομΐοβα ἃ Ῥγοσᾶγθ, ρου πὸ 11 ΟΥἶβ. ανονὸ ἱπύγοδοῦθο 
ἀιϑᾶτιζδ, 46} ογαχίουιβ πούδατμο. Π ῬΌΡΟΙΟ νἱ 5ὶ τϑοῦγα, 6 τηδισανὶ ὉΠΟΙΘ ἱ Ῥυϑὺϊ παθπὸ βδηδῖ, τᾶ ΔΡΡαμῦο 

ἘΘΥ οἷδ 588. τ ἀοϊθνᾷπο δϑϑὶ, 6ῃ86 δύαπο 5010] παννύχιον καθεύδειν, οοτιθ ἀἴο6 Ῥα]Πδαϊο, Ραρ. 19 Ὁ. 



48 ῬΆΟΙΟ ὕΒΑΙΠΌΙ 16 

81 σοίαγαπο βοίδο 10 βρθϑοίοβο ργϑύθθίο 4911. οαυ δὰ οὐ βυϊαπα 9 46110 Ζθῖο ροι 18 ρ]ογία 

41 Ὁϊο. 

Μία 8116 Ῥᾷγοὶθ πο 8ὶ ἴϑυτηὸ ααθδίο φυϑηᾶθ τἰ ογ΄ Ὸ (1), οοπιθ οἰ αβύθηηθηΐθ 

1ο ἄϊοθ ἢ Ῥαθοι; 8110 ρῬϑιῸ]6 ὕθηποιο ἀϊθύρο 1 ξαὐδΐ, ὁ. 86. ὁοἱ τίϑοὶ Ἰδϊοἱ δὶ δοοοπύθῃ- 

αν, αἱ τηϊπϑοοίαγα 1᾿ ϑϑοϊ αϑίοπθ 811 Ομῖθϑα, ὁ 56 σϑῆηθ 811 ᾿ αὐδο ργϑῦϊοο, πὸ τη ἱ 

ἔατοπο ΡἿΪ δβϑιηρὶ αἱ [8] βουύω, 601 οἶϑῆο ἴῆνϑοθ, οἰ ἄδ Τα] αἴαϊδο ἀϊροπᾶθνα, υϑὸ 

Θπουρ  οδπιθηΐθ 4611 δαῤον! θὰ αἱ ουἱ θ᾽ ἱπνοδίϊο, 6 4611} 686 ῥἢὶ σγοὶίθ δ ΟΠ] ΠΟῚ 

δἱ ΘΟΥΓΟΘΒΟΓῸ {πΡΌΠῸ δ [αἱ ἄθροθθϊ! 6 ἤπᾶποο ρυϊναθὶ 4611 οοπηππίοῃθ (2). 18 ἀπ8]6 

βονογι θὰ ὃ θθπθ βρίοραία 48] σγᾶπᾶθ οοποϑύθο οἷιθ 8911 ανϑνδ 4611 Γθϑροηβδ 110 6116 

᾿ἱποοιιρονα 88] νϑβοονο. ΝΟ] ΟἸηη]1δ, ἔθυσα, 58 511 ΑΔ ἀθρ 11: Αροβίοι! (Τ᾽, ΤΧ, ρ8ρ. 29-90), 

ΟἸοναπηὶ ἀΐοονα αἱ διιοὶ ϑοοϊϑϑίαϑυϊοί ομθ θυ 0116 ὃ ἴὰ οοηαϊχίοπθ αἱ τ ὁ8Ρ0 αἱ 

Ομῖοβα, ροϊομὸ θρὶὴϊ ἄθνϑ υἰβρομᾶάθυθ δποῖθ ἀθὶ ρϑοοδῦϊ ἰύγαϊ. “ ΝΌπ αἰττηῖ ,, ὁοπύϊηαδ, 

« 6ἢ ὃ {Π ρῥγοῦθ, ὁῃ6 ὃ 1] ἀΐδοοπο ομθ πῶ ρϑοοᾶῦο. [ἃ τϑβροηβαθιὐὰ, ἀϊ ὑαῦίο 1] τηὰ]9 

ΚΦ βοΙΉΠΊ6580 οδαθ. 5.116. ἐοούα αἱ ἀ1611} 616 11 οτἀϊπαγοπο ,. ΕἸ 51 τηοϑῦμα βούϑιιθβο 6ἢ6 

ῬΟΟΠΐ βοπὸ Ρ]1 ϑοοϑβι ϑβϑυϊοὶ ὁπ δὶ βϑίνδπο, ρϑγοπὸ 1] βϑοθυοζίο θβὶρϑ απ’ ηΐπηδι στᾶ μη ἀ0 

- ὅτι μεγάλης τὸ πρᾶγμα δεῖται ψυχῆς. 

Π’ αἰύτα ραγίθ ἀΐϊνοιβα ἴὰ Ιὰ οοπάουξε, 46] Ογιβοβύοιμο γϑῦβὸ ἃ Ρ]6080 αἱ Οοδίδηςι- 

ΠΟΡΟΙΙ; ΓΙΘΌΓΡΟΒΟ ΘΟΠΊ᾽ 661] ΘΓ 60 5δὸ Βἴθββο 6 απϊπαϊ] οοπύθηθο 6] Ῥοοο, ἀϊ θδαϊίο 1] 

ΘΌΡΟΓΙ͂αο 46116 τη 46118. πθηβ8, ὑ ΘΒΘΟΥΊ]Θ --- 6 ἴῃ νον ὰ ϑρὰ τηοϊζο αὐθδῦο βαρ ΡΗ͂σο 

-- υϑὸ ῬΘῚ 501]ΘνΆγ6 ἱ ῬΟΥΘΙΙ 60Π ΘΡΪΘΘΓΘ Βρ6641 ἀοίαπαο!! οοηνθηϊθηϊθιηθηΐθ (3), ὁ 

601] βοϑύθηξαιθ 16 σϑάουθ 6 1 ραρ!1Π1: ποη Ῥαβίδπαορ]! 1] ἄθπαγο αἱ οἱ ρούονϑ ἀἸΒΡΟΥΤΘ, 

6. Ψψαβὶ 5801} 6 Ἰηϑτηΐ ργοΖίοϑὶ, ἀθβυϊηδι δα ΔΙΌ ΌΘΙΠ1τῸ 16. οΠ1680, βθηΖα ΒΟΡΠΡΟΪΟ νθη- 

ἀοίθο (4), 6 βρίπβθ σγαῦὶϊ ἀθὶ τίσοθὶ Ὀἰσαμ πὶ δα θϑβθιθ Ῥυοᾶϊρηὶ 46] Ῥγοργῖο ἀνθ 6 Ρ9] 

τηθἀθβίτηο βθορο (5). Οὐ αὶ 11 Ἰούίογθ ἀντὰ ρἱὰ ἱπάονίπαῖο ὁ6. οοϑὰ ἄονθββϑθ βιθοθ- 

ἄθγθ ἃ Οοδίθηψποροι!, ἄορο ὑαὐδο ααδηΐο βίδιηο νϑηαύὶ ἀϊοθπᾶο. 

(Δ) Αποῖθ ϑόσζομι, 1. ΨΊΠ, ο. 8, τἰσοποϑοθ ομ6 ΟἸονδηπὶ [ἃ τπὶ ἀοῖπο ῬγΟΥΥἹ θη ία]6. ῬῸΥ ΒΙσΖαηχίο: 

Ἰωάννης δὲ ἄριστα τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίας ἐπιτροπεύων ..... κτέ. 

{2}... προόδους τε αὐτὸν καὶ δίαιταν καὶ τὴν ἄλλην ἀγωγὴν πολυπραγμονῶν, ἔλεγχέ τε καὶ ἐπέ- 

στρεφε" τοὺς δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας ἐξεοῦτο. ϑοχομ., 1. Π]Ι, ο. 8. -- Ἰ1 Ῥύποι (ϑέεο. ΟἿ ψγ8. οὐ 168 

γβοθιιγ 8, 666., 6. ΥἹ, ραρρ' 291-92) βοριιθπᾶο οἷὸ ὁπ ἀϊοθ 11 ᾿μεῦπυ, 686 οἷοδ Ἰοναηπὶ “ π' αὐδαασδ 

κ ἠαταδῖβ 168 νίοθβ 416 1 ἀπ ἀρτὸβ 1 ααῦτο, οὐ 4} πὸ οοϑϑαῖν ροϊπὺ ἄ᾽θπ οοιαραύίτθ ἀπ 4] η6 1" 

“ οχϑουτοϊπό οὰ πούα]οταθηξ ἴα 51}, (ΠΠ]αιω"5 ἄοα ΟἸινόϊ., Ῥᾷς. 252), ρϑηβῶ ομ6 θα υϊ ἀαθϑεϊ ὑθηα νι 

αἱ τἰβουτη ποῖ ἔασοπο δϑαῤθαταθηῦθ οοπίθιηροταποὶ. βθοοηᾶο 1α], ΟἸοναπηϊ ἀονθῦθθ Ῥυῖτη ἀδν Τη8η0 

118 τἰβουτηδ, 46] οἷθτο 6 ἴπ τποᾶο ρανθϊοοϊατθ ἃ ἐορ]οτθ 10 βοδμᾶδ]ο 6116 (Ονιένογη αἴ, αἱ Ῥοὶ ἰαὐτα- 

Ῥτοπάθτο ἴὰ οαμαρασπδ Ομ 1] 1τι880 ἀοὶ τἱοομί. Εἰ ἰπέλ1 Βόσον., 1. ΥΠ1, ο. 8, οἱ Ἰαβοῖδ ἀθέθο οῃθ 

ΑαἸοναππηῖ: ἐπὶ τῆς ἐπισκοπῆς γενόμενος, πρότερον διορθοῦσθαι τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν κληρικῶν ἐσπούδαζε. 

(8) ἢ Ῥαι]αάϊο ὁπ 1ο ἄϊοο: διερευνᾷ τὰ βρέβια τοῦ οἰκονόμου, καὶ εὑρίσκει ἀνάλωμα οὐκ ὠφελοῦν 

τὴν ἐκκλησίαν. προστάσσει τούτων ἀργεῖν τὴν ἐπικουρίαν. ἔρχεται εἰς τὸ μέρος τοῦ ἀναλώματος τοῦ 

ἐπισκόπου, καὶ εὑρίσκει δαψίλειαν οὐ τὴν τυχοῦσαν, καὶ κελεύει μετενεχθῆναι τὴν πολυτέλειαν τούτων 

εἰς τὸ νοσοκομεῖον. περισσούσης δὲ τῆς χρείας, κτίζει πλείονα νοσοκομεῖα..... ὁπ Ὀαοπὶ τηθάϊοῖ 6 Ὀποιὶ 

οαοομὶ (ΟΡ. οἷδ., Ῥαρ. 19 Α-Β). 

(4) Αποῖθ ρὸν «πθϑῦο ἔμ δοοαβαῦο 4411 Βίποάο. γ᾽ δαϊ ρῖτι ἀνϑηθ. 

(5) Ττὰ ἱ τἰθομὶ ομ8. ὡἀουίναπο 8116 ἰπϑιδύθηζθ 6] ΟΥἶϑ., νὼ πιθησίοπαῦα 1. ἀϊαοοηθββα, ΟἸΪ πιο, 

686 Ῥοΐ δῦ ὑδηθο ἃ 58ο ιν, ρουομβὸ ἀθνούα 811 85πᾶ οὐσβῶ, --- Θαδηῦο [0586 Τ᾽Ὅταοτα αἱ ΟἸοναπηὶ Ρ6] 

ῬΟΡΟΙΟ οοϑύμηἐ! ποροἸἑξαπο 10 δἰ ριαὃ υρα ΓΘ ὉΠΟΏΘ 8010 ἀα, αοβὲθ ῬΟΟΠ6 880 Ῥᾷ1Ὸ]6:: οὐδὲν ἐμοὶ ποθει- 

νότερον ὑμῶν, οὐδὲ τοῦτο τὸ φῶς. μυριάκις γὰρ ἂν εὐξαίμην αὐτὸς πηρωθῆναι, εἴ γε ἐνῆν διὰ τούτου 

τὰς ὑμετέρας ἐπισρέψαι ψυχάς: οὕτως αὐτοῦ τοῦ φωτὸς γλυκίων ἐμοὶ ἡ σωτηρία ἡ ὑμετέρα. τί γὰρ 

ὄφελός μοι τῶν ἀκτίνων ἡλιακῶν, ὅταν ἡ δι᾽ ὑμᾶς ἀθυμία πολὺ κατασκεδάζῃ τῶν ὀφθαλμῶν τὸ σκότος; 

τὸ γὰρ φῶς τότε καλὸν, ὅταν ἐν εὐφροσύνῃ φαίνηται " ἐπεὶ τῇ λυπουμένῃ ψυχῇ καὶ παρενοχλεῖν δοκεῖ... 

πάντα μοι ὑμεῖς ἐστε, καὶ πατὴρ, καὶ μήτηρ, καὶ ἀδελφοὶ, καὶ παιδία κτέ. Πο)η. 117, ἐπι Αοἰ. 4., Τ. ΙΧ, 

Ῥᾶρ. 831-82. 



« ἐγ! ΤΑ ΒΙΝΟΡΟ “ ΑΡ ΦΥΒΒΟΌΜ, ὈΕΙΤΐΆΝΝΟ 408 49 

18 ογπιδζίοπθ αἱ ἄπ ρϑγθϊ ορὰ ᾿η θυ 08.116. 

Τὰ ΡΙθθ6 5ἱ αὐξαοοὺ ὑθπδοθηιθηΐθ 8 ατιθϑύ᾽ ΠΟΠΊΟ ἀἰβιηὐθυθϑϑαῦο, δη]8 010 Θ0η γὙΘΓῸ 

ΘηξαΒΙ 5110, σοϑὶ ὁΠ6 16 ρἷοίθ ὁ 1 ἄοϊου! 461] ΟΥἰβοβύοιηο θοῦ ΠΟ 1 βιοὶ, 6 ἔᾺΓΟΠΟ 080 

ΒΘΓΪ6 αὐδηᾶο 8ἱ ὑθηῤὸ οδοοίανῖο 41 Οὐδυδηἐίπορο!! (1). Μία ἀ4811 αἰῦσο ὀδηῦο 1 ποθ ], 

ΤΊΘΟΝΙ 6 ΟἹ] ϑοοϊθϑίαϑύϊοὶ οΠ6 δὶ ὑθημπθο οὔδδὶ Ρ6} 16 ἱπσοῦθινθ ΘΟηὐΤῸ αἱ ἸΟΡῸ βοδρ]αίθ 

Θ Ῥθι ἱ 5001 δ. αἱ βϑυογι θὰ ἤπγοπο αἰ γϑυθα μδϊ ῬΘΡΙΘΟ]Ο51 πθιηϊοῖ 6Π6, 5 σου 8] ἴπ 1θρα, 

8. 601]Ρ6 τἱπίδοοϊαξθ. τη ΟΟΠΪΠΔΤΌΠΟ ἰὼ 5αδ ΤΟΥ Ϊη8, ῬΡΘπἄθηαο Ρροτηθηΐο 4816 δῦ 

51 οοτηϊποίὸ δα Δ ΥΠΊαΓΘ 6 851 ογθάθυθθ οββϑῦο 11 Οὐβοβύοσηο απ ρ]ούθοΠΘ 6 5ο- 

Ἰηδοο 8, ΟἸοίορο (2), ῬΡ6 ΘΟ]]ΠΟΘΆΓΒ610 οοβὶ ἃ ῬΆΓῸ 46110 ῬΓΟΡΙΘ βγθβοϊδίθζζθ, [αἱ] οἷθ 

Θἃ αἀπδδὶ δβύθπηϊο (3) 6 66, απδηύθαπαιθ ἀθ0016 Αἱ βίοπιδοο, ἀΠογῖνδ οἰ 81 ἤπο 8118 

56γδ, (4), 6 τιδὶ δοοούνανα ἱπυ τ αἱ ρσγϑησὶ (5); 10 81 ἀϊ586 βρϑυρϑγαύονθ 4 ἀθῃδυῖ 6116 

Ἰὼ. ΟΠίθβα δββορηᾶγα Ρ6] ῬΟΥ͂ΘΓΟ, 508} ΓΟ, ΔΥΔΙῸ 6Π 86. πο το παθηᾶο οοπίο δα 8]0}] 49116 

Ῥίοομοσχο ἀἰβύυ ραν ]θ ἃ ΟΠ] τηθρ]]ο 911 ἑα]θηΐαββθ; ἴοὸ δὶ 1580 ᾿πῆπθ ἀοπιρυαίονθ ἀ6] 

ΟΙθγῸ ρον νἱᾶ αἱ 406] οϑυῦο ἰὈΡῸ 5.110 Οὐηειδονηαϊδ, 6 5] Βρᾶιβθ γοὺθ ο16 ϑοοθύθαββθ 

ἀοπηθ ἃ. οο]]οαπῖο ρυϊγαῦο βϑησα ὑθβυπηοηϊ αἱ βουῦδ. 

Οπρδύθ ἀϊθουῖθ, ἴο 5010 ρϑιβαθβο, ἀονθυθηο Θ5561᾽6 Ὁ6η ποθ 8] πΠοβίγο, ὁ ῬῸΡ ἴο 

ΏΘΠΟ 66] ἀονθνῶ 8ΟΟΟΥΡΟΓΒῚ ἀ6ἱ πη} ὉΠ]ΟΣῚ 66 ἡ τίνϑηδὶ σοῦβὸ αἱ 1π|. “ 56 ὑπ ἴο5851 

“ ΘΟΗνΪηὗΟ ,, 4166. ΟἸονδπηὶ τἰνοϊροπᾶοβὶ δ᾽ βθοὶ ρυϑυϊ, “ ὁη6 11] νϑβθονοὸ Ὀἰβορηδ 518 

“ ΑἹ δαθδϊ, ὁπ6. ρογῦϊ ἱ ρϑϑὶ αἱ δαθ!, 616. 86. ΠΘ91] ΙΓ δὶ βουβᾶ ἴὰ ΘΟ Πθῦὰ ἰπ 1] ΠῸ 

“ αἴἴοθθο, οἢ6. ΔΡῚΪ ΒθΔΡῚ ἀ6Ρρ11 αἰθγὶ ταοϊδο ἐδ  ]τηθηΐθ δῖ ρϑγάοηδ, τηδ 8. ἰὰϊ] ποι ρ]ὶ, 

“ρη ἀθβι ἀθυουοϑῦ οουῦο αἱ οὐὔδθηθι αποϑῦδ ἀϊρηϊθὰ. ἘΠΡῚῚ Τα δ] ὃ 5Ὰ}1ὰ Ῥοοοδ αἱ δα; 

6) ν. Ῥὶὰ ἀνϑηΐὶ. --- ἘΣ ἄονονα ἴπ τϑαϊδὰ θββοῦθ ταοὶδο σιαῦο 11 ποβίγο, 88 ρούθνῷ αἶσθ ᾿ἰθθτὸ- 

1 461] οἵο, νοὶ τ8 π ἀαγοβδίθ; 58 ἴο [οβϑὶ ἴῃ τ ΘΒΟΓΘΙΔΟ ῬΘΙΙΘΟ]0, νοὶ τηθηΐο: “ ΒἼΟ Υἱ ἀοιπαπᾶδ, 
“ βαγοϑίθ Ῥοὺ πιθ, 86 0888. Ῥοβϑίθ116, ῥϑιβίηο τὰ Ὀτᾶπο 4611 νοβύχα, ΘΆ.ΠΘ 9. Οἴρ, πὶ. ὙἼΠΙ, ἐη 

“Αοἰ. 4γ., 1. ΤΧ, ρασρ. 66-67, Βοσουιθμο Ῥοΐ, ραυ]αμᾶο ἃ6]}᾽ αν αἰδὼ ὁοὰ. οἱ 11 ῬΟΡΟ]Ὸ ἀβοοϊύανα 16 880 

Ομ], οἱ ἄϊοθ: τοσοῦτον δὲ πρὸς αὐτὸν τὸ πλῆθος ἐκεχήνεσαν, καὶ τῶν αὐτοῦ λόγων κόρον οὐκ εἶχον, 

ὥστε ἐπεὶ ὠστιζόμενοι καὶ περιθλίβοντες ἀλλήλους ἐκινδύνευον, ἕκαστος προσωτέρω ἰέναι βουλόμενος, 

ὅπως ἐγγὺς παρεστὼς, ἀκριβέστερον αὐτοῦ λέγοντος ἀκούοι" μέσον ἑαυτὸν πᾶσι παρέχων, ἐπὶ τοῦ βήματος 

τῶν ἀναγνωστῶν (86. Πιροἰογ58) καθεζόμενος ἐδίδασκε. 1. 111, ο. 8. 

(2) Εὸ 1οὸ 81 τἰροθδ πϑῖ]α ϑίποᾶο: ἐσθίει ἀσώτως, ζῶν Κυκλώπων βίον (ἀοουβα 15", 19. 1106]]10, 

οὗν, Αρρϑμηᾷ.). 

(8) οἶνον οὐκ ἔπιεν διὰ τὴν τῆς κεφαλῆς θέρμην, εἰ μή που ἐν τοῖς καύμασι τῷ διὰ ῥόδων ἐχρῆτο. 

Ῥάταλν,, Ορ. οἶδ., ρᾷρ; 40 Ε΄ 

(4) σὔν. Ῥαϊαλν., Ορ. οἷδ., ρᾷρ. 41. Α: εἶτα ἣν ὅτε καὶ λήθην ἐλάμβανε τῶν βρωμάτων, παρατείνων 

ἕως ἑσπέρας" τοῦτο μὲν ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς διασπώμενος φροντίσι, τοῦτο δὲ ταῖς πνευματικαῖς περι- 

σπώμενος θεωρίαις. 
(8) Ῥασπαν,, ἰδία, --- Νοη 8010 ποπ δοοθύθανα ῬγθηΖὶ, τηῦ ΠΘΡΡΌΓΘ διητηθύθθγεν ΘΟΙραΡΊ 81} 5018, 

ἰδγο]α, α ῬαΠδᾶϊο βέθθθο ἰὸ οοηΐδϑβα. βόσπλτα, 1. Υ͂Ι, ο. 4, 8ὰ αὐθϑῦο ἔαύίο ἄϊοο: εἰς πίστιν δὲ ἦγεν 

τοὺς ἀκούοντας τὰ λεγόμενα τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν ἐπίσκοπον συνεσθίειν τινὶ, μηδὲ καλούμενον ἐφ᾽ ἑστίαν 

παραγίνεσθαι - ἐξ οὗ καὶ μάλιστα ἡ μείζων ἐκράτησε διαβολὴ κατ᾽ αὐτοῦ. καὶ τίνι μὲν σκοπῷ συνεσθίειν 

οὐδενὶ προήρητο, σαφῶς οὐδεὶς ἀπαγγεῖλαι δεδύνηται " οἱ μὲν γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπολογεῖσθαι βουλόμενοι 

ἔφασκον ὡς εἴη ἐμπαθὴς, καὶ δυσφόρως τὰ σιτία προσφέροιτο, καὶ διὰ τοῦτο μόνος ἐσθίει" ἄλλοι δὲ ὅτι 

δι᾽ ὑπερβάλλουσαν ἄσκησιν -- 6886 ΡΟἿΪ 5ύθββὶ ϑοογαύθ 8 βοζοπι. ΤΙ ΘΟ ΟΒΟΟμΟ ἰπ 1αἱ --- τοῦτο ἐποίει. 1] 

ΓΒίθνυγ Ῥαυϊαπᾶο αἱ απθδίο, 8ῖ υἰβουῖβοθ 8116 ρθηϊθθησθ ἔαξθ ὯΔ] Οτῖβ. ποὶ υυσοπδβίθυὶ αἱ Δπὐϊοομίδ, 6 

ἀἴοο 686 ἰλ}1 αὐϑίξουϊἐὰ ἀἰδέναββοσο ἴὰ βὰν βαϊαΐθ, 6 ὁῃ86 ροτὸ “" βοὴ ββίουιδο ἀόϊ τό πθ βουϑγαϊν Ρ]8 

416 οθγϑαϊηθθ θϑρθθθβ (6 νἰϑηᾶθ 6. ΤαΪ πη 6 ααϑπὐϊθό, οὐ, τοηὐτό ἀδη8 165 γ11168, 1] αναὶϊῦ αἴ ΓΘΠΟΠΟΘΥ 

ἃ Ἰὰ νίθ δουιησπθ αἰπιϑὶ χαδαχ παρίδιθ5. ἄὰ τποπᾶθ., (ΟΡ. οἷδ., ραρε. 117-18). Ε4 1ο ογθᾶο ο6 0888 

Οοβὶ. Βοζοιθθπο ροὶ ἄἴθθ οἴ ἀπὸ ρϑύβοπα ἄθσηα αἱ Το Ἰ᾿αγονα ἀββιοαγαῦο 688 1] ταούϊνο αἰροπᾶθνα 

ἄδὶ ἀο]ουὶ αἱ Θαρο 6 ἄθ|1ἃ θοοοα 46110 βύὔοιμδοο, δὶ απ8]} 6611 ἃπάανδ βορροῦθο ἃ οαρίοηθ 46] ΠΌΡΡΟ 

δύπαϊο. Ορ. οἱδ., 1. ΠῚ, ο. 9. 
ὅδ 11. Τὸν. 11. 

ἷ 

ΒΡ ΘΝ 



᾿ 

ἡ 
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βορρίδοθ δἱ βἰαάϊχί ἀϊ ὑυὐυ!, 6 ΒΔ ρῚ 6 πο βαροὶ; ἄὰ οαγθ βἴοῦπο 6 ποίζθ ὃ δοοᾶ- 

« ρροίαίο; τη010] μ᾿ οἷ8. ἴο οαΐδηο, τηο]δἱ ὁμ6 1 Ἰανἰϊαπο... ΕΙ Ῥαγ ἴο 5] οἰτοοπᾶδ ΠΗ 

« ΘΠ0Γ6, 5ἷ αἰνὰ. --- ΠῚ 08] οὁπουθὴ Μοπάϊοαηῦ ΔΌΡΙ ΘΟ] Τ᾽ οὑταρρίδπο ρ61 ἴὰ ρίδζζθι. 

«΄ Ῥρχγομὸ ἀππαὰθ πὸῃ 51 ομίααθ ἸοτῸ ἴα Ὀοοοδῦ --- οἴα ὈΘΠ6; τὴη8 ΠΟΠ ὃ αποϑύδ 

« αισίομθ ἄα νϑβοονο. ΠῚ ρἷϊι 586. 6511 ἃ ὑαῦθ! ποι δὶ ργθϑύα, ὑδηΐο 8511 οχίοβί, ααϑηΐο 

«ἃ 6Π] Ιαγογδ, ἰπῆηϊο ϑόθιβθ ΒΟΥρῸπ ἀ ΟΡ Ρϑυῦθ; ΠΘΒΒαη [θηι6 ἄ᾽ δοοῦβδυ]ο 6 ἀϊ 

« φΒ]αΠηΐατ]ο, ρἰδοομὸ δὶ πα ἐΐπποτθ Αἱ ΟΠ] ὀβϑΡοῖθα 1] Ρούθυθ οἶν!]θ, αἱ ααθϑῦϊ πο, ομὸ 

«ἢ πον ἀϊ Ὅϊο ποὸη πὰ ἴοτσα ρο οοϑίοτο... θὰ ἀπ Ὀᾶροα Βραύθαζα, δὶ δαύν Ρ6. 

“ ΠΠ118 ἀἰβονίβοθ 1 δαΐππα 6] βδοθυᾷοίθ; ἄδ ὑαύίθ 16 ρϑρῦϊ ὃ ραηίδ ἀ8 ΘΠηϊοὶ, ἅδι ΠΘΙΙΪΟΙ, 

«ὅδ, απ αὶ, ἅα, οβσαποί... ο09. 56. 6511 πηοῖθο φογ[οιηθηῦθ 5] τάπονθ μδ ἕδη ἃ ὍΟΠΙ 

“ ἄμγο, 8586 ΡοΪ πο, ἀ'ἀοταο ἱπα! θυθηῦθ ὁ 5028, αὐοῦθο. ἘῚ οἹΪ θίβοσπδ ἀσπααθ ΥἱπῈ 

« φαρϑῦϊ ἄπ σομύγανἿ, ΡΘΓ ΠῸΠ ΘΒ561᾽6 πὸ ἀἰβργθρίαθο πὸ οἄϊαῖο. ΟἸύτΘ ἃ οἷὸ ἃποῖθ 

“611 αὔἴατί ἴο ρυθοοοῦραηο. Θαδηῦ! ὃ σοδύρουθο ἃ φοΟΠύΓ 16, γορ α ὁ πο] νορ]δ, 

« «αϑηθί ἃ φυπίρο! Νὸ νἱ ρϑυῖο αἰ θε πιθηθ! ἄδι ΘΟ Π10 ἴο βθηΐο 9,. ΟΥ ααθϑῦθ ρΡ8Γ016 5070 

46 Πσονι. ΠῚ ὧν Δοἰ. Αγροϑί. (1. ΤΧ, ρᾶρ. 238-89) αἰύγα. νοἱθα οἰδαΐα; 6 16 Ομμ1116 5ὰ 51] 

ΑΔ ἕαροπο ργοπυησίαῦθ πϑ]! δηπὸ 401. ὁ 402, αυδπᾶο οἷοὃ βἿὰ παπηθγοϑδ, οὐδδὶ ἑαύία 

18. 5ομίονα ἀ661}1 δυνογβαυ ἀ61 ΟΥϊβοβύοτηο. 

8 5. --- Μὰ αἱ ἀθηϊσναίον! ἀϊ ΟἸονδππὶ τιϑηοδνα ἃποο πῶ ΠΊΔΠῸ νὰ ΡῸΥ 

ἐγοναῦοὶ ἕουοϊ π6 118. Ἰούδα, οἷιθ ὕοϑύο ο ἰδγαϊ 8ἱ βᾶγθθῦθθ ἱπιρορπαῦδ. ΟΘΡΟΒΡΟΠΟ 16] ρ8- 

Ιασαο οὶ Οοϑατὶ, δα ἢ] οαραύθοιο ἱπηρ θ᾽ 1050 6 ρ6]οβδιηθηῦθ ἈΠ Ι ΖΙΟ50 ἃϊ Ἐπιάοβδίδ τηθρ]ϊο 

ῬᾶΡγΘ ΟΟΠΥΘΗΪΘ. ΡΟ ἰΟΤῸ, 619. ῬΘΠ ΒΔ ΘΥΘΏΟ αὐδηΐο ρούθβθθ 81] οθοῦθ 46] ἄθ0 016. δὰ 

ἀρρίγαῦο Ατοδαϊο (1). 

ἘΔ αδοροία ποὶ ἃ ἐγονίαπιο οἷὰ Π61 ἅππὸ 401 δάϊταῦα 001 ποδύγο (2), οἱοὸ αυϑηάο 

Ῥονῆγιο ἀϊ θαζα οοη Ναγοο ἀϊδοοπο δ σϑπαΐο ἴῃ 58] ρυϊποὶρίο ἀ6] τηθ80 αἱ πιϑῦζο 

ἃ Οοδίδηθίποροι! ρον ὑγαυθαθ 4661} αὐΐαγὶ γϑ]]ρίοϑὶ αἱ Ῥαϊοϑύϊηδ, Θοπιθ 5] τον ΔΡραμΐο 

ἄΔ11α τοϊασίοπο ἀϊ Ναγοο βύθβϑο 5.118 Ιόγο πη ββίομθ (8): πιὰ 411818 58 βύδὑῦδ 1ὼ οδαβδ, ἀ6]- 

Τ᾽ αϑϑϊο αἱ Ππιαδοσϑία ἴο ποη βαργοὶ δοοθυύαγθ; οΠὸ 86 ὅδ τ ἰᾶῦο αιδηῦο ΠΔΡΡΆΠΟ ΟἸοΥΡΊο 

ΑἸορβαπανῖπο 6 Τιθοπθ ἱπιροιαίοιθ, βου ὑύου ποῃ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΡΒΠΘΙ (4) ὁ ποι ἄθρῃὶ αἱ ἔθάθ, 

(Δ) Ῥιϊβθίταο 6 5θῃρ]1οἰβδῖπαο 10 ἄϊοσνα 5. ΝΟ: τὸν βασιλέα εὐλαβέστατον καὶ ἁπλούστατον ὄντα 

(6ρ. 199, αα ϑθν6)". δα: 60,8.» 1. Π). ὋὉ βασιλεὺς ᾿Αρκάδ. ἀνὴρ πρᾷος καὶ ἡσύχιος δ ῬΟΟΠΑΤΕ, 1, ΥἹ, ὁ. 28, 666, 

Ἰ 86 10 βαρϑνᾶπο ἱ σοῃθθιμροταπθὶ αὐδηΐο Ῥούθββθ 1᾿ Παρογαίσίοθ, Θυδηᾶο Ῥονῆνο ἃϊ ααΖα, Ρ. 88.» 

γϑηπηθ ἃ Βίχαμπίο, 5ὶ Ῥγθϑθηδὸ πῸπ 8] 16, Τηδ ὦ ἘπιΔοββῖα, 616. ῬΥΟΤΊΘ580 1] 5πὸ δἷαῦο, υἱπιβοὶ δα οὔδθ- 

ποτ ἀα Ατοδᾶϊο οἷὸ ὁῃ6 6611 ποὰ ἀνυθΌθ 6 νοϊαῦο Ῥθυταθίθοτο. Οὔ. Νίαποο Ὅτασ.,ρ Ορ. οἷδ., ο. 817-49. Το 

βἴϑηβο ἴαταῃπο, 6 ἴο νϑάγθιηο, ἱ τιοηδοὶ Ῥουβορυίθαῦ! ἀὰ ΤΘΟΒ]Ο, 616 8᾽ θυᾶπῸ τἰβασίαῦ ὦ Οὐδβυμ ΠΟ ΡΟ ]]. 

(2) Ῥυΐχπα αἱ ααθ]]'ϑμπο --- 6 οθρίο ἢπο αἱ βούψοιαγο 46] 898 --- θθομθ 6 οογᾶϊα]! ἤατοπο 16 τϑὶα- 

“ἰουὶ γα 11 γϑβοονο 6 1Ἰπιροταῦνϊοθ. Οἶγ, Ῥύποη, 8.76. Ομ) },8. οὲ 1658. ἠνοθιι).8, Θ00., 0. ΥἹΙ, ραρσο. 292-98. 

Οἴν. οαϊαιαῖο ϑτπρηανθ, ΟΡ. οἶδ., ὁ. 16. 

(8) Ταξαθ Μάᾶτοο ἄορο ἄνϑὺ πᾶυταῦο οπ6. βἸαμ! ἃ Βιχαπαῖο αὶ ρυθϑθηὐαθιϑὶ ἃ ΟἸονδηηὶ ἕατοπο δ 

1α1 ἀορπαιιθηῦθ θοῦ, οἱ ἔα αἴγο: “ ἴο πομ ῬΟΒ880 ΡῬδυ]αγ6. ἃ] τθ, Ῥουομὸ οομῦτο ΑἹ τπθ Ἰὸ πα ΐβροβθ 

1α τορίπο, ἀνϑπάο]α, ἰο τἰργθβῶ ῬΡῸΡ ἀπ ροάθυθ 66 6118 γ 116 ἔθθοῦθ Ῥβδὺ 8ὸ 600, (οἵγ, Ορ. οἰδ,, ραρ'. 88). 

(4) Τὔταπο, οἷ. βουῖθϑθ ἀπὸ νἱύα, αἱ αι. Ουϊβοβύομιο --- 6π6 Ῥαοὶ σϑᾶθιθ απϊδῶ 8116 Ορϑτο αἱ Οἱονδππὶ 

μ6 1164. 46] ϑαντι., Τ΄ ὙΠ, ρᾶρ. 157 555., 6 τίρυοάοῦθα π6118. α΄. 461 Μιόκε, Τ. ΟΧΤΙΥ͂, ο0]. 1045 

᾿ς ἃ Δ] β6001ο Υ͂Π; 46] ΤΧ-Χ βθοο]ο ὃ 1᾿]ῦρο, ομ6 π611ὰ 5ὰὰ Ογαΐ. ραηοη. 6110 εὔθββο β8ηΐο, βου ύα 

οοη Ἰίηραα 6 5116 Ῥουβαὶ (ϑαντι., Τ. ὙΠ, Ρὰρ. 267 8σ5.; Μιακνε, Ῥ. α.., Ὑ. ΟΥ̓ΤΠ), ποι ἴα οἰ υἱῖσσθγα 

16 φοΥθ6]Π6υῖ6 ἀρύδα 44] ρυῖππο. Οὔ. Καυμβλόηβα, Θ΄οβοῖι. ἃ. Ὀγαανέ, Ταϊξέον"., ἃ 86, Ῥαρ' 191. 6 8 10, ραρ'. 168, 

᾽ 

25 ρᾷ, 1897. 
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88) ὕγορρο αἱ Ιθρρϑπᾶδ, οἂ ὃ ὑδηΐο ἱποοῦΐο ἀἃ πὸ Ῥούθυθί δσοθίναθ Θ0η 5: σι ΘΖΖδ, 

ἀΔΠ}᾿ αἰῦτο ροΐὶ πὸμ βοπὸ βδυὶ βρίθραῦθ 6 ἀϊομδυαῦθ 16. οδρίοηὶ ὁη6 πὸ δϑάδαοθ 1] οοπι- 
Ῥᾶρῃο αἱ Ῥογῆνίο (1). Οοτασμαιθ 5ϊδ ἰὼ θοβϑ, οθρίο ὃ ὁη6 5] δθρΊ.π568 Ἰθρηδ 8] ἔποοο, 

ααδηο 51 γ 116 ὑτᾶν ραγθϊδο 48116 1066 Θβϑργβββίομὶ αἱ ΟἿον ΠΏ 88] [580 Ἰπνθυθοοπ 0 

Θ 8π| αἰ ου] ἴῃ ρθπθρο 6119 ἄοππο (2), ἔϑοθμ 016. ΤἸΊΒΟΠΔΓΘ 8116. ΟΡΘΟΟΠ16 461} Ἰπηροτὰ- 

ὑγῖοθ, ΘΟ] 56 ἃ ἰοὶ 1 ϑιιβῦθσο ψθθθονο δύ 6556 ἰπΐθθοὸ Δ] πᾶθρθ (98). 

ΠῚ Ῥαθοι (4) οα 11 ΤῊϊΘΡΡῪ (5) ἔβππηο γἰβα] 16 1ὰ ΤΘΒΡΟΉΒΔΌΙΠΠ ἃ, 46] Τη81]0 ἸΠΊΟΥΘ 

᾿ρουΐα] βορτγαυψαθίο 8116 ὑγ6 νϑᾶονϑ οοβύδῃη πορο]ὕδηθ, Μαῖβαᾶ αἱ Ῥγοιηοΐο, Οδβδύγιοἷα 

αὶ Βαδατπίηο οᾶ Ἐπρταῆθ. Ὑ γδπιθηΐθ, 56. ἀρ ίϑηιο ογθάθυθ ἃ ΡΠ] δαϊο (6), ἐθυγ ΠῚ 

ΘΥΆΠΟ ααθϑύο ὑγ6 ἄοῃμπθ. Βἰπηρτονθρύθ 481 Οὐ βοβύομπιο 46] τη810 δοατίδίο ὁ 46] οαὐίνο 
80. 46110 πιο]ῦο τἰοοιθζΖζθ, ο]ἱ βιιβο θῬαΤΌπΟ ΘΟΠ ΡΟ 5601 ΖΊ0η1 6 ὕαπιι]61. Να ἴο ποπ οὐθᾶο 
ΒΑΡΘΌΌΘΡΟ τἰπβοῖΐθ ἃ ἰϑηῦο, 56 ΔΠΟΠΘ ἱ ΠΟΡ1], 6 ἴῃ πιοο Βρθοῖδ]θ 1] οἷθιο, ΠΟΙ 8ὶ ἴ05- 

ΒΘΙῸ ΘΟ]]Θραὐϊ Θ0Π 6586 Θ ΠΟῚ ΔΥΘΘΒΘΙῸ δναΐο [ἃ ΙΟΓῸ ρᾶτύθ ἴῃ απθδβύδ ῬΡαὐία ἐβοοθηᾶα (7). 

ἘΔ Π Ῥαθοῖ δύθϑϑο 190 σἱσόποθοθ ααϑηᾶο βοῦν οἢθ “ 165 78 ]οιιβθ5. ϑοο᾽ ὁβίδϑύϊαιιθβ μΘ 

“ ξαγϑηῦ ρᾷ8 τηοΐπϑ ϑούϊνϑβα οὺ ρουῆᾶθθ., (8), ὁοτηθ ρᾳγθ ἰο πού θθὴθ 1] ΤΉ ΘΕΡΥ 60] 

αἴρθ ὁ6. “ ὑσαὺ οἶθτο πιόοοπύθηῦ (11 Υ δὲ αὐϑὶῦ Ὀϑαιισοαρ ἅθ 66 βΟΙΉΡΓῈ.....), ὑοαῦ ργόξγθ 
“ Ἰηογαϊῦ, ὑοαῦ ἀΐδογθ οαββό ροιν 565. τηόξαϊ5, ὑοαῦθ ἀϊδοοηθββθ ᾿Ιοθποὶόθ ῬΟῸ 565 

“ ΡΑΙδηὐθτίθβ, οὰ 58 τηοπαθηϊδό, οοουραίθηῦ ϑαββίθοῦ ομθχ ἘΠΡΤΔΡΠΪΘ Υ ΡΊἸΌΒΒΙΡ ΡΣ 

ΚθαΒ. ῬτΌροΒ 16 πογϑι 4θ5. οϑ] Ομ] πῖθ5. οὗ 465 Πϑίηθβ, (9). 

Μᾶ ΡῈ. τηϑρρῖοι βυθηΐασα 16 θ059 ἃ Οοδϑύδη 0 ρΡ011 ἴπ οϑαβδ 6118. σϑηαία 41 ϑὅϑνο- 

(1) Ταὐδανϊα τὶ Ῥᾶγ8 8ἱ ροββᾶ αἶγτθ οῃθ 1ὼ απθϑέϊομθ 46] ροάθυθ 58 βύαθα ποὸπ οασθᾶ γΘΥδ, Πη8 

Β010 οοοδβίομθ ριοβϑίσηδ 46118, τοὐδαγτα ὑγὰ πιὰ οββία 68 1] Οὐἱβ. ΟἸονδπηὶ πα ϊ, οοπ ϊπυδιηο 1] ἀἴβοουβο 

ὁ0ῃ Ῥογῆτίο, ἀϊοθ: καὶ ἐμοὶ μὲν εἰς τοῦτο οὐ μέλει ὅτι ὀργίζεται οὐδὲ φροντίζω, ἑαυτοὺς γὰρ ἔβλαψαν 

οὐκ ἐμέ, (οπ 4π0}}᾿ ἑαυτούς 51 ῬόβΒοηῸ ἱπύθπᾶθνθ 611 δ] ν] πθτηϊοὶ 6] ΟΥΐβ., ὁῃ6 Ῥϑηϑᾶπᾶο ἃ ἀδηπθρ- 

Βίδυ]ο, 1ο ταϑύξθναμπο ἴῃ τηᾶ]ὰ ἴδια ῬΥΘ5850. 1 Ἰπι ρου γ 108. 

(2) Εἰ ἴπνϑῖο ποῖ βοαυβοσρίαπο 186 Ομ1]16 ἴῃ οαἱϊ σγανὶ δίδημο 16 ῬΏΓΟ]Θ ΘΟμ ΤῸ 18 βηθυναῦθ ἄοηηθ 

αἱ οἰδῥὰ. Τιοάππϑὶ ἃ] οοπίχανίο [6 δια ραρτιποϊθ, ρυοροβύθ ἃ πιοᾶθ]]ο Ρ6Ὺ 16 οἰ ῥαάϊηθ, οοτὰθ 4118116 ὁῃ8 
ἈΔΉμΟ ταϊπουΐ οδίρθηζθ, ταϊπουΐ αἰ του ϊ 6 οἱϊι Πουϊᾶα 1ὰ βα]αῦθ. 

(8) Α πιο᾽ ἀ᾽ δβθιιρῖο, πϑ Ὅτι. Χ ἔτ 16 12 8ὰ 1᾽ερ. αα Οοἴοδ5., ὁ6 ἔπγομο σϑοϊξαξθ ὃ Οοβύδη πο ΡΟ] ] 

Ῥδηπο 899 (εἶν. Βατισθοι, ΟΡ. οἷδ., ». 945), ο᾽ὃ ἀπ Ὀτθνο ὑγαξίο --- ἀα “ ἀλλ᾽ εἰ συνέβη καὶ ΤΤαῦλον κατὰ 

τὸν αὐτὸν καιρὸν δεδεμένον καὶ τὴν βασιλίδα εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσελθεῖν... , ἤπιο ἃ “ ἐκεῖνα δεσμὰ ποθή- 

σωμεν,, (1 Π, Ῥαρ. 402) --- ἴῃ ουἱ Ἐπιἀοπδία ραδβᾶ ῬΘ1 ἀπὸ ἄοπηδ απ ]51851 ἴπ οομ γοηῦο ὃ 5. Ῥδοῖο; 

Θῃδ 56 ααρϑυϊ, ἀϊοθ 1 ογαύουθ, οι ραυθβθ ἴῃ Ομΐθϑα 600 16 816 οδΐθῃθ, 6 6110 βύβθββο ἔθιῃρο θῃύγαββο 

ἴα γϑρῖπα, δαθυὶ σα λυ ἀθυθΌΌΘυΟ 11 Ῥυΐπιο 6 ποι 1ὰ βθοοπᾶδ, ΡῸΣ ἴὰ τϑρίομθ 6Π6 Αἱ ἄομηθ νϑϑύϊξο ἀ᾽ονὸ 

836 Ὧ6 γϑᾶοπο 6 ὑδβῃῦθ 6 ΒΘΠΊΡΥΘ, τιθηὐγ8 ΒΆΓΘΌΘ. οὐδ πονῶ ἰδ γίβέω αἱ 85. Ῥϑοϊο. ϑαρροπίδιηο οχᾶ 
686 ἐαξξο ἀαθβίο ἴοββθ στἱρουναΐο δᾶ Επἀοβδί 60} 4 αΆ] 086 ἀρρΊαπῦα ὁ ὑϊηύα Τὶ οϑοαγῶ; ἴ0 ΟΥΘ60 616 

βΒΆΤΘΌθ6. Ὀαϑύαίο δὰ οἴθιάθγθ ποὺ Ἰορρουιηθαῦθ 1 θηΐτηο 5 βοθυυ 0116. αἱ 4611 ἀοπηδ. ἮΣ νϑῖο ροὶ 6 

ἄοβιμο (Ν. Ἡϊϑὲ., 1. Ὑ, ο. 28) αὐδοδύα. ὁμθ αἰονδππΐ ποὴ Ροβᾶγα 8] οδμσοπᾶτο (κωμῳδεῖν) 1 πη ρΘΓδίτῖοθ, 
ΠῚ: ῬΘβρυθββίουθ ὃ ββαρογαία. Ζοβίτηο, ραρᾷμο 6 Ὡρθυξϑτηθηῦθ οΒΌ1]16 αἱ οὐἰϑυϊδηΐ, τη] οι ἢ ῬΟ᾽ ὑΠΌΡΡΟῸ 

51 ἔ 1, οσπὶ απαϊνοϊθω οἿΪ εἰ οἵὔνο ἀπ ἀπλ]οΠ6. ΔρΡΙσ]1ο, ὁμ6. ἄϊα οᾶτηρο ἃ ποὴ γϑῦθδθ ἱπίθγργοίασίοηΐ. 
Ὀ 6] τρϑίο, ὑγονίδπιο ἅπομθ ἄοὶ ραβδὶ Π61160 ΟἸη1]16 6] ποβίτο, ἴῃ οαἱ 67᾽ ᾿πηρογαύουϊ δα Ἰππιαοββία, ἴῃ 
τηρᾶο ΒΡΘοΙΆ]6, βοπὸ τἰοοϊσηαθί αἱ σταπαὶ 1οᾶϊ. Οἷν., ῬῸῚ 68., ΓὍπι. Π| “ ἅ6116 υἱψίπηθ.,, Τ. ΧΙ, ραρ. 880 

8 }᾽Έσοηι. φοϑὲ γοᾶϊξ. α »Υ. οαϑῖϊ., ΤΠ, ΤΠ, ρΡαρ. 429. 

(4) ϑέεισο, Οὔινγ5. δὲ 165. ηλοῦιιν)8. 660., ο. ΥἹ, Ῥρ, 294. 
(5) Ορ. οἷδ., ραρ. 9 5σ. 
(6) Ορ. οεἶδ., Ῥαρ. 14 ΠΕ. 
(ἢ σν, Ῥαϊπαν., ρὰρ. 14 Ὁ. 
(8) 1οϊά. 
(9) Ορ. οἷδ., ραρ. 16. 

τος 

δ᾿ 

ΕΣ 
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τίϑπο νϑϑοονο αἱ Θαῦαῖα ἀονθνᾶπο ρου να δὶ Ὁ ΠΟΙ Ρἷλι, ΡΥΙπια, 616 Τ ΘΟΗ͂ΪΟ 51 ΠΟΥ θ858 

ἀα. ΑΙοβϑαπᾶνία. Ναγγαπο βοογαῦθ (1) ὁ ϑοζοπῖθπο (2) οθ Απίϊοοο αϊ Το]θηηδῖ 48 ἴῃ 

Ῥϑηϊοία, (ὑγονθγθπιο ποθ οοδύπϊ 8118 5΄ποάο 46116 αθΡοῖ8) δηϊθοθαθηξθηηθηΐθ ἃ] 

νἱασσῖο αἱ Θἰοναπηὶ ἴῃ Αβία σϑηΐββθ ἃ ΒΙΖδηχίο, οά δοαυϊδίαϊαθὶ βστδῃ ἕδτηδ ἃ ογίουθ 

ΒΒΟΓΟ, 8568. Π6 Εἰ ον Πᾶ550. 8118, 6 Ομΐθβα οαρίθο οχίϑπαϊο αἱ ἀθπατὶ. ΠῚ ἀπθ50] ψΘΒΘΟΥῚ 

γϑρδθοπᾶϊ Απῤίοοθο ποὸπ ὃ 1160. ΘΒΘηΡΙο ἢ νίρϑνα ἰμέδυ! ἃ αποὶ Τθιαρὶ 1] τη ]νθΖΖο 

Αἱ δρθαπᾶοπδνθ ἴὰ ργοργία 5040 6 Ὁ πᾶδγθ 811. οαρί 16 ἴπ οθγοα αἱ ρ]οντῖα 6 αἱ τὑπὰ 

οαὐδοᾶγα, νϑϑοον]δ αϊ τηδρρίον πηρογίϑησα 6Π86. ΡῈ ϑιυνθηθαγα ΠῸΠ ἴο58θ. 4110118 0110 

οἷἰὰ 51 ἀνϑνῶ. Ουδ ὁ, Βποᾶο οἷὰ 10 τἰοογάδ (3) ὁ ὀθροανα ῬΟΥΝῚ ΕἸπηθα]0, τηὰ Ρδ1Ὸ 

616 16. ἔοϑβϑθιβιο ποόυθ]]6. Ἐΐ 'π νϑῦοὸ ϑονουίαπο, οοηὐίηαδηο 91] ϑἰονῖοῖ, τβαραύδ 1ὰ οοϑ8, 

ψ 116 ὑγᾶγπθ ργυοβύθο ρον ὁοπίο ργορυῖο, 6 Ῥθη 8οθοϊθο 48] ΟΥἰβοβίοιηο, 666 61} Ῥϑυτηΐβθ 

αἰ ρυϑάϊοατθ ραρὈ]οδιποηῦθ (4), 51] δοοαρδγγὺ 601] ἀϊνθ 6. βύϊπηδ 6 Ῥίδιβο ποη ἐδηΐο 48] 

Ῥοροΐο χυδηίο ἅδ] οἶθτο, ἄδὶ ρυϑπαϊ ὁ ἀρ}: βύθβδδι Αυραβε (5). Τπῤϑηΐο ΠΣ ΤῸ 

ἃ 5016 Ποαγ6 ὁοπ 16. 6110 Ῥᾶγοῖθ οἹἹ ααϊδον! βαοὶ (6), ροῖ' ἕοσζα ἄογονα ρίϑοθνβ δ 

Ηἰχαπύϊπὶ τηϑραρπδὶ οἷλι 616. 1᾿ αιιδῦοσο δβοούα αϊ σοπύϊππο ἀθοϊδιηδηῦθ οοπίτο 1 ΙΟΓῸ 

νἱχὶ. Οὐβὶ ὁμ6, φιαπᾶο Θἰοναππὶ ρΑΡ ρ61 Τὐΐθβο ἰδβοίϑη06}} ἰὰ ὀασὰ 4611. Ῥ θα ]σἃ- 

ίοπο, ὑγα ἱ ρἷϊι Ο ἸΏθπ0 ρου Ϊ ἀννουβανἽ 46] ποδῦτο (6Π6 ρουύανϑῃο ἃ 6160 1᾿ ΘΙοαιιθηΖᾶ 

ἀϊ ϑονογίθπο, οοπύγαρροποπάοία ἃ α1611ὰ 401] ΟΥἰβοβύοπιο) (7) 6 511 δάθγθῃηθ ἀϊ απο- 

(2) ον. εὐ ὙΠ 1 

(8) “ Ῥδβ8 νί8]6 δῦοῖι ταὶ ἀ1686...... ΑΡβιομῦ Βἰπίκασαθη [1 σϑβοουῃ], -- οϑβοῦνῶ 1] Τσροινστα (ΟΡ. οἰδ., 

Ραρ. 50, π. 1) το Θύβθῆθῃ Ὑν δὰ ἄθπι ΧΙ Οδποη ἄθ8 Οὐπο 115. νοοῖ βαγάοκα. ὕτη ἄρτι ὕΠπύγθβθι σὰ 
« βέθαθηι, Βοϑθϊπητηῦο αἴθαθα: ΠῸ ἀπδηᾶο Θρίβοοραβ οχ 811 οἰν᾽ψαύθ ἴῃ Ὁ]ατη οἰν᾽θαῦθπι γ61] 6Χ α]ϊὰ 

“ Ῥχονϊποῖδ ἴπ δ] ΐατα γον! ποίδτη. ἃΟΟΘΒϑθυΤῦ, 7αουανϊομῖβ σταύίω Ῥγορυ 5 Ἰαπα!θῈ15 ΒΘ ν]θη8 ααὺ τ] ]ρ] Οη18 

« ρασβ8, οὐ νον Ἰοπρίουὶ ἐθιαροτο 116 ἀρϑῦθ; 1Π1π8. δαύθαι οἰ να 5. ΘΡΊΒΟΟΡαΒ ἀοούτιπαθ πο ἐπθεῖῦ 

« ρουῖθαβ, π6 ΠΠΊατα ἀοβρίοἰαῦ οὖ ἐγβαπθηθαβ. οοποϊομθίαν, βύυδομβ ἀράθοοσθ αἴβοουθ οὖ υἱ]ροπάθσο 

“ Ῥϑυβομδπ ΘΡΙβοορὶ (Πϊο οπΐπὶ Ῥγαθύθχυιβ βοϊθῦ θαυθαβ Θχοῖϊψασο) πὸ οἰ αϑιιοαϊ οΔ]]Π]αἸδαῦθ Ἀ]1Θ Πα γη. 

“ βδάοτη 5101 Ομ ! Παγτ6 οὐ αὐῤγαμθτθ δὐπάθαῦ, ποι ἀπθ δδη5 5101 ὑγϑάτθαμη Θοο]οβίατη τϑ] πα που οὐ ἴπ 

« α]Πΐατα ὑγαηβῖτθ ,. άσβι, Οὐ. Οοηο., 1". 11, 18. Νὸ ἀἰἴογθηύθ ὃ 11 56η80 46] οαπ. ΧΥ͂ 46] ὕοπο. Νίοομο, 

ἴῃ ουΪ 5 ἀδογθῦα, ομ6 ἀπ νόβοονο, ἀπ Ῥγοῦθ ο τ ἀϊδοομο ποῖ ἄθνοπο ἀπᾶδγθ αἱ οἰ δὰ ἴῃ οἰ ὰ, ρΊΔοομὸ 

ααθβύο τϑοᾶ ΒΘΙΊΡ 6 στῶν ρϑυψαγρασίομ! 6 βϑαϊίοπὶ: ὃ 1] οα80 αἱ ϑθνυθυΐαπο, ΘΟΠ6 νϑάγθιιο. Ογαϊηδ, 

«αϊπαϊ 11 Οὐποῖ]ο οπ6 81} ῬθΊβοπο βίαπο τππδπᾶαῦθ 8116 ῬΓΌΡΥΙΘ ΟΠΐθβθ. Οἶν, οαπαϊο οδη. Υ ἀ6] 

ὕοπο. Οα]οθά. 

(4) Νοι πὸ ἄνϑνὰ ἄππαπο ἱπνίαϊα, 11 ΟΥἰβοβύοπιο. ΟΠ 856. 1ὰ ρῬυϑπαθτὰ Ρροὶ ὁοὰ ϑϑυθυΐαμο βαγὰ 1] 

Ῥοροῖο. Υ͂. ῥ᾽ὴ ἀνϑηίὶ, 

(6) ΠΕ ϑονουίαπο ἱπβανθὶ ραββανα ΡΣ πὶ Θ006]]6 πο ογαθογθ. Γι πῖο0 ἀϊβουίο, ἄϊοθ ϑοοναῦθ, οτδ 416110 

4611, Ῥτοπαησία, τὰ Ῥο᾽ ὑϊΌΡ0ο 5ῖγδ, “νἌμφω μὲν οὖν (βονον. 6 Απἰ.) διὰ λόγων ῥητορικῶν ἤχθησαν, 

Σεβηριανὸς δὲ δοκῶν πεπαιδεῦσθαι, οὐ πάνυ τῇ φωνῇ τὴν Ἑλληνικὴν ἐξετράνου γλῶσσαν ̓  ἀλλὰ καὶ 

Ἑλληνιστὶ φθεγγόμενος Σύρος ἦν τὴν φωνήν, (Ι. ΥἹ, ο. 11). Οἷν. ἀπομθ ϑοσομ., ΟΡ. οἱδ., 1. ΝΠ, ὁ. 10, 

6 πκννάνιο, 106 υἱἷγ. {Ππιι8έ7., α. 21. '᾿α θα νία, οοὰ θαμὰ ρᾷοθ αἱ βοογαῦθ 6 466}1 αἰύτὶ, 5616 Ομαῖ]16 αἱ 

Βονθυΐδπο ϑυᾶπο ὑαδθθ Θσια]1} 8116 ῬΟΟπ6 ὁμ6 αἱ 1αὶ ροββθάϊαιπο 8 ὁμ6 οὐαϊ παν ατηθηῦθ 5010 8ΏΠΘ580 

8116 Ορϑῖθ 46] Ουῖβ., βᾶσϑιπο οοβύγουθ ἃ αἰπαϊ πππιῖσο αἱ τηοῖζο 16 1οαϊ] ργοάϊραιθρ!!. Ῥούγὰ ῬΆβδαυθ ῬῸΥ 

ἀπ τηθαϊοονο ργθαϊοαίοτο, δαύθ᾽] ον. Τὰ 1ὰ. τϑϑουϊοα, ψπ 6118, ομ6 σαδδύα, 16 580. ΟἸμ]16. ῬῸΡ 1ὰ Ὀ]0]1ο- 

σταῆα 6 16. δαϊχίουὶ 46] νϑβόονο εἶτο, ον. Βαπρπνππνσθα, ΟΡ. οἷὐ., Τ, ΤΠ, Ῥᾶρβ'. 210-11, 

(6) Τιο ἀράποο ἅᾳ, βοόσομινο (1. Υ11Π|, ο. 10) «υδηᾶο ἄϊοθ ὁπ86 ϑϑυθυίδμο βυπαϊαναϑὶ ἴῃς ορηὶ τηοᾶο 

αἱ ἱπργαίανδὶ 1 αμαΐππο ἀ6611 αἀϊθονὶ 6 αἱ βο]]θύϊοανθ 60110. ῬΆΓΟ]6 511 οὐθοομΐ 46] ῬΟροῖο. 

(7) Τὸ ν'οτα ομἱ [ο ομϊατηανα 001] ορίθοῦο αἱ Ονϊβοβίοηιο. Οἷν. ϑοζον,, 1. ὙΠ|, ο. 10. 11 ποϑίσο ποῖ 

ξα Δρρο!]αῦο οοϑὶ 86 ΠῸῚ ἊΠ 860010 6 Ῥἱὰ ἄορο [ἃ βὰ8 τηουίθ. Ῥᾶγθ οι0 11 Ῥυῖταο ἃ ἀδυρὶὶ 1] Ὁο]ο αἱ 

Οτιβοβίοιιο ἴα βύαῦο 5. αἸοναηηὶ Νοβοο (8βθο. Ν1- 11). Ῥογὸ Ῥυΐπια αἱ 11, ῬΊΟΟ]Ο, ἀπὸ ἀθ᾽ βΒιιοΟΘ 880 11 αἱ 
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50 ΠΘΠΠηΟ (6116. ῬΡ6 τᾶρίοη ἀθ᾽ ΘΟΠ ΓΆΡ ΠΟ ρούθνϑηο ΒΟ 1 ΘΙΏΠ10 580) 51 νϑηπθο δ 
ΘΟΟΘΗδΙΔΓΘ 1 ἀἰββρουὶ αι ἤθιηρο δ] αὐ. ΟἿὸ Ἰαβοῖθ 1Τηὐγανθᾶθυθ, ΒΘΌθΘη6. τἢ ΡΟ’ οβοιι- 
ΡϑΙηΘηΐΘ, 10 βίουϊοο ϑοοῦαῦθ. Αββθυ800. 6511 ὁΠ6. ϑδρδρίομθ ἀΐϑοοπο, ἔθ 6] 15ϑῖππο ἃ Θ΄ο- 
νΔΠηΪ, Θ0Π10 β'ὰ ἀΙ σΘπητηο, ἔθη 6586 οοδβύθηθιηθηΐθ 6 Ῥγοπὑδηηθηὐθ ἱπέοττηδίο 1] βιο οᾶρο 
9116. ὁ088. 616 8 Βίζβηχίο δοοϑάθναπο 6 ἀἰρίηρθβϑθ 11 νϑβοονο Αἱ Θαθαϊα αὰ8]6 ροῖ- 
ανθαύονθ 4611, φυϊοῖθ μ611ἃ ΟΠΐοβα (1); ναὸ] ἀϊτο δάππαιιθ οἷ6. οοπ αθϑῦ ΠΟΤηῸ οαΓ62- 
ΖΘγΟ]9 ἱ πϑηη]οἱ 46] Οὐἰβοβύομηο ὑθηΐανδμο 50 Π]ΠΘνᾶγο [ἃ δοβῦα, ἃρργοβύίαπαο 4611 Ἰππρα 
ἀἴτηονα, ἀϊ Οἱοναπηὶ ἰῃ Δβῖα. Ὀὶ Ρἷὰ, 16. τϑίζίοηὶ ἐγ ΞΔΥΔΡΙΟΠΘ 6 ϑθυθυῖθπο, ἀΐοομο 

Β1 βίουϊοὶ (2), δὶ σαρροτο ἀσπ ὑγαύίο, ροθο ἄορο 1] τἰδοσπο 6] Οὐβοβίοππο (8), ρδι 
ἀπ τηοῦϊνο ἔα 116 ἴῃ ἀρρδίθηζα; πᾶ απθϑύϊοπθ ἀ᾽ ϑυϊομοῦςα. ΝΆΡΡΆΒΙ Ἰηΐαυϊ οπ6. ρ885- 
ΒΆΠΟ ΡΟ ΟΆ80 1] ὙΘΒΟΟνῸ 5ΠῸ αἰπϑηχὶ δι ϑδγαρίομθ, οοβῦαϊ ΠῸΠ 5ἱ δΙΖᾶθθθ ἰπ φ]θαϊ, 
ΟΟΠ]Θ ΘᾺ ἄονθιθ 5.10, ἴῃ 565Π0 αἱ τἰϑροῦθο ὁ αἱ βυδαϊδαηζα. ϑάθρηοββθπθ ἥϑυθγίαπο ὃ 
8] βϑριο 66 ϑϑβοϊδιπηὸ: 5:6 ΒΓΔΡΙΟΠΘ ΤΠΠΟΓΘ ογβύϊδηο, ΟΥἰϑύο ΠΟ 81 ὃ [αύδο ποτηο! 

(Εἰ Σαραπίων Χριστιανὸς ἀποθάνοι, Χριστὸς οὐκ ἐνηνθρώπησε). 86. ροὶ 11 ἀϊδιοοπο ποη 

51 δα Ἰοναῦο 8, ρογοῃὸ νοΐϑνα ἔδτθ ὑπ αἰδρϑῦϊο ἃ] νϑβοονο, ο ρϑυοῃὸ ούὰ ἀϊδίγαθθο, 
ἴο ΠΟῚ 80: βοΖοιηθΠ0 8ι5Β6 ἶδθ0. ὁἢ6. ἄδυνϑρο πο δἰ ρυὸ διηπιοίδοιϑ ἀἰδυνδσίοπο αἱ βονία; 
ῬοΟύΓΘΡΠ Θ580}6, 6 ἷο ΠΟῺ δύο ἃ ἀαθβθοπατοὶ Βοριᾶ, ομὸ πὸῃ ψαΐθ ἴὰ ρϑηᾶ (4). Ῥοιὸ 
110 Θραγθο 4011 'πὸ 6 8118 τἰβροϑύα 8611 αὐτο ὃ ἔβοι]θ ἀθάμγτθ [6 αα8] 66. οοϑϑ 
αἰδρίδοθνοϊο ἄονθνα ϑββοῦ δοοδδαία Ῥγΐπιδ ΑἹ απθϑύο βύγαπο ᾿ποϊθηΐθ, β᾽ϑοομὸὃ Ρ6᾽ 
ἀπ αὐῦο 5:12116 ἀδ, ραῦίθ αἱ πὺ 0Πη6 ΟΠ 51 ΘΌποβ06, Ο ΥΘ180 46] α118}6 ΠΟΙ 5Ϊ ΠαΟΠῸ 

ῬΓΘοοποούθ, πο Ραὃ ΤΑΡΊοπΘνοἸ πηθηΐθ πᾶ ΡΘυβοηδ, αἱ οἰπαϊχίο τηοηΐαγθ 51.116 ἑατῖθ. Π 
Ἰλιάνῖρ; (6), Τοπάαπάοβί πὰ βοογαῦθ, ογθᾶθ ὁμ6 1᾿ δηϊμηοδι θὰ οοηῦτο Βαραρίομθ δα πϑῦϑ 
ἀΔ]} νου 11 Οὐἰβοθύοιμο αἰβαδίο ἃ] ἀΐβοοπο ρίαὐδοσύο ομθ ἃ [αἱ 1 1πὔογϑ δπιπηϊηἰδύγα- 

αἸονδηηΐ (ἃ. 487), 1ο ἄϊοονα σἱὰ “χρυσοῦς τὴν γλῶτταν .. ᾿Θο0η8 ᾿πηρογαῦοχο (880. Χ) Π611ὰ Νον. ΠΧΧΧΥ ΤΙ 
(οὗν. 16 Θγαροο- Ποηι., Ῥαχὶο 1ΠΠ, ραρ΄. 184, δἃ. Ο. Ἐ! Ζαοπαυίω ἃ Τήρϑαῦμαὶ, Τάρβία, 1856), ἀΐοθνα αἱ Τα]: 

Ἰωάννης τὸ πάγχρυσον στόμα τοῦ πνεύματος. 

{ΟΣ ΤΥ ὃ. [ἢν 
(2) Οξνυ. ϑοσπατε, 1. ΥἹ 

(8) Βθοοπᾶο ϑοοκατε (δι 

ἰθυχηϊπαξο, 8ὶ Ὅθπθ Ῥϑυοπὸ ρ' 

Οἷδ, ἃ, Ῥᾶτον ταΐο, ὃ πὰ Ῥαοπα πηθησορτα, 6 θαδύθυνν ῬῸΥ ΘΟΠΥΪΏΘΘΙΒΘΩΘ ἄαγτθ ἀπὰ βοουβᾶ ΔΠ᾿ Ο,Ω]]Π18, 
᾽ε γϑοϊρίομαο δουογίαηο, Ῥγουαησίαξα, 48] ποβέτο, ρΡρααῦο ΤΙ τἰτηθῦθθυθ 4116] γθβοουο Π6116 σὙαχὶθ 46] 

ῬΟΡΟΪο (γᾶϊ 16 ποίδ βορτιθηξ). Π6] γϑϑύο χπᾺ}} δηΐπιὶ ρούθνα τα θαΥΡῚ ϑθνυθυίαπο Ὁ Π6] Ροροϊοῦ Μὰ 

ἮΙ Ῥόρο]ο ἣϊ ΒΘΙΉΡτΘ αὐὐαοοαΐο ἃ] Οὐδοβίοιηο, 6 1] Οὐβοβύοτπο Ῥθπ6 1ὸ βϑᾶρθνῶ, 618 παονὰ Ῥυον πΘ 

ΘΡ08 αὐδηᾶο, τἰθηὐγαμᾶο ἴῃ Βίχαμησῖο, δὶ νἱᾶθ δοοοὶδο οοῖπθ ἴπὶ ὑυϊοηῖο. Π 6] οἷογο 6 δὶ πΟΌΪ] βαοὶ 

6. 11; ϑόζομ., 1. 711, ο. 10. 

.), ΟἸονδηπὶ τἰξουπὸ ἃ Οὐβίδη πο ΡῸ]} ποὰ ῬΘτομὸ ἴῃ Αδβία ψαύδο ἴὉ558 

511 ἄανα [αδυϊαϊο ααθδῦο ϑϑνθυίαπο 686 ΡῚ] ταθανα 1᾿αμΐπιο ἄθ᾽ διιοὶ ὈΙΖϑ  ]η]. 

ἀν ΘΒ] ὃ ΜᾺ, οοδύοστο 10 οαϊαναμο σἰὰ, 6 ΟἸοναπηὶ πα}1ὰ Ῥούθνα 811 αἱ ϑϑϑβὶ. 

(4) Ηο οἰξαίο αἱ βοοταΐθ 11 ο. 11 46] 1. ΥἹ 86 ποῖ 1'σρίαπία ἃ] ο. 28, αἱ ΐταο 46] ἸΌτο --- ἄονθ ὃ 
Τἀσοοηθαξα, 18, αὐθϑβᾶ, βύου 611, οουιππααθ δι ρ] αι 6 ἰπ ἀαΆ]6Π6 Ῥαμίο ἀϊνονθα --- ροσομδ, θοσηθ ποίδ 

ῬΉσδθεν (ΟΡ. οἷν., Τ΄. ΤΠ, ρα. 495), ἀοπ βϑιι τα ΘΕΒΘΤῸ οροιῖὰ αἱ βοογιαῦθ, κὶ θθπ αἱ τπ διηΐοο αἱ 

ϑαγαρίομθ Ὁ 46] Ονϊβοβύοιπο, 11 απα]6, σθάθπᾶο 1ὸ βύουϊοο ῬΥΌΡΘΗΒΟ ὑγΌΡ}00 Υ6780 ἱ ποιηϊοὶ αἱ ΟἹονδηπηὶ, 
0119 ἔογββ βιρρ] 6. ὃ οἷὸ 686. Βοογαῦθ οπαῖβθ 6 Ἰοᾶαγθ αἱ ργοροβίο 1] ἀΐδοοπο ϑαχαρίοπο. ΝῸ]16 οαᾷ. 

9 Τὴ ΔΌΆΪΟΗΘ οοαϊοθ οἷὉ αποδύα ἀρρίαπία, τηδὶ ἴῃ ΑἸ τὶ (οοαα: ΝΙ, Ο) ὃ αὐαὐίο οπισιθβθα, 6 ροτὸ βυθὶθο 
ἄορο 1 ἤπια 46] ο. 28 ὃ ροβύα 18. 8ο011{ ΘΟ ΠΟ] ιβίοπθ: “ τέλος τοῦ ς΄ βιβλίου.,, ο ἴταῖ16. Ταὐξανία 11 ῬᾶββΒο 
Ῥαὸδ ὈΘηϊβθίτηο Θββουδ τἱσαατᾶδθο 5θῃ  ὈΘΟμΪο βοβρϑύζοθο, ΔΙ ΠΠΘ ΠΟ ἴῃ 486116. Ῥαυθὶ ὁμ8 ποὰ αἰβοουάδηο 

ὅ4] Ὁ. 11, ο Θοιηρ!θίαμπο οἷὸ ὁπ ϑοογαύθ ὑγαϊαβοϊὸ ἔουβθ ἃ Ὀ6110 βὐπᾶϊο, οομθ ΒΆΣΘΌθ6, δα 685., 1᾿Ἄτατηο- 
Τϊσίοπο ἄαία, 44] Οὐἶβ. ἃ βονθυΐθηο ῬΘΙΟΠδὃ 88 Π6 πιϑοῖβ86 αἱ Βίχαηχίο. Νοπ αϊγτθὶ 1ο βύθββο 461 ὑγαύθο 
ἐπεὶ θα] 51 Ἰοάδ ϑαταρίομθ, ὁῃ6 6] τϑβϑύο, 8586 61 δὶ οϑϑουνᾶ, Π0ῸΠ ἀἴοθ ῥγορυῖο 11 οοπέχασίο αἱ ααδηῦο 
Ἄββθυῖθορ βοογαΐξ (ο. 11) 51 οαταύίθσο 6] ἀΐδοοπο. 

(5) Ορ. οἷδ., ρατίθ Π|, μαρ. δ2. 

τἷΣ.Σ.----Σ 



Ξο σον 

ὅ4 ῬΆΑΟΙΟ ὕὉΒΑΙΌΙ 22 

σίομϑ ἅ6116, ομίοβα Ὀἰσαηθίπα ἀπγαπίθ αὶ 58, αββθηζα (1). ϑὕδι Ῥθπ6; πηϑι ἰο 88: δ᾽ ΠΡ ΓΙ 

ΘΏΘΟΓδ, ἀπ᾿ ΔΙύτα οδπιθδ. ϑανδρίομθ, ομ6. ἄμ βοογαῦθ οἱ νίθπθ ἀθβουθθο ΘΟΘ. 1 ἸΟΠΊΟ 

δυτοσδηΐθ 6 πρρίοβο ἃ ὑαὐ! (2), ἄονθνα θββθῖθ ἴῃ σγϑυϊὰ ἀπ Ρο᾽ ὑΌΡΡο ἴοϑοβο ἀϊ 

οαγαὐϊονο; ὃ ααἰπαϊ ρτοθα 116 ὁπ6. ὑγονδηάοβὶ αϑβϑηύθ οἱ 1 ροῦν ἔγθηδγθ, αυδ] 0.9 

50 βοδύδο δύθββδ δα υτίϑιο ἱ ποῦνὶ ἃ βουθιίδπο, 6 ρἰὰ οὔθ ἃ ϑϑυθιυΐδηο 8. 4116111 46] 

Ῥαγρθδο δη ουἸβοβύοιηθο, οἶθ, ΘΟπθ ΒΘΠΊΡΓΘ ϑοοδθ ἴῃ απθβίο ΡΟΥΘΙῸ τηο0η60, παῤ νδπο 

ΤΆΠΟΟΥΘ ΠΟῚ 5010 γθῦθὸ Οἱοναπηὶ, τηὰ οζίϑπαϊο γϑυθὸ ἱ ϑυοὶ ἰὴ οὐ] αϊ δάθγθηῦ! 6 5ο- 

ργαύναθθο 11 ἀΐδοοπο, οσρούθο 46118. ρἷϊ ρταπᾶθ θθπθνοίθησα ὧδ ρᾶγίθ 49] ΟΥϊβοβίομιο. 

ΒονοΥδΠ0 6 βδιθρίοπθ οΡᾶΠ0 ἴῃ 406] πιοπηθηῦο ἱ οδρὶ ἀοθὶ ἄπο ρδρυϊϊ ; 8.011 δάσπαιθ 

16. τϑοίργοοῦθ οὔδδβθ 6 1 γϑοίργοο ΒΟΒρΘΟ. 

Τι8. ἰηδθιηροιδηίο ἔγαβθ ἔπ υἱοῦ θα, ἃ] Ονἰβοβύοπιο (8), ο10. 80. πθ 0188 Θ01ὴ6 ἀϊ πῃ 

ἀούϊο ἱμπᾶθρμο 6118 Ῥοοοὰ ἀϊ ἂπ σϑβθονο, 6, ΡῸ1 [ορ]θυθ ορηΐ οοοϑβίομθ 84 δἰ τ] 

ἀἰθοιβίοσι ἱποίάθηθὶ, ϑβου ὃ βϑνουίαπο δᾷ υϑοῖνο αἱ Βίζδηχίο, ἔβοθπάορ! οδρίρθ ο]}9 

ποη ΘΓἃ Ρἷδ σοηνθηϊθηῦθ 5] ἔθυπιδββθ ἃ Οοδύδηθίπορο ! Ἰαβοῖδηο ἀθβθγία 6 Δ δπαοηδία 

14. Ομΐοβα ομθ Πῖο βἷϊ ἀνόνὰ αἰβάδία (4). ἘΪ βονυθνίαπο τἰραγὸ ἃ (δ᾽οθάοπο (6). ἃ 

(1) Φαρβίο βθοοπᾶο 1᾿ ἀρσίατπία, 6] ο. 28. Βοσουθθηο ἴηνθοο, ]. ὙΠΠ, ο. 10, ἀϊοθ ὁ ποῖ ἃ ϑδιθΡίοηθ, 

τῆῶ ἃ ϑθυθυΐθηο βύθ880ο ἄγονα 11 Οὐἱβ. αὐβάδθα 1ὰ οαγα 611 σὰ ΟἸθ58. ΕογβΘ 16 ἅπθ νυϊδηὶ 5ὶ Ῥο8- 

Β0ΠῸ ΘΟπΟΙ τα ἀἰοθπᾶο ὁμ6. 8] ρυΐπιο ἔχ αἰπάαύα 1᾽ διμπτηϊο  βυγασίοιιθ 4811, ΟἸμΐθβα, 6 81} ᾿ αἰῦσο 1ὰ ραγῦθ 

Ῥυτγαμιθηῦθ Βρ τ θα 816. 6118 ῬγθαἸο  ΖΊΟΠ6. Ἶ 

(2) 1,. ΥἹ, ο. 4. Βοογαῦθ ρογτὸ ὃ ἔγόρρο Β6Υ61Ὸ Π6] ρ᾽πάίοαγθ αἱ βαγαρίομθ; πὸ αἴνθυβο ἄα 1αἱ ὃ 1] 

ΤΕ ΐουνυ, ομ6 δοοϑῦδα ὑαδῦο αἀπδηΐο ο᾽ὃ αἱ οθυῦο 6 αἱ ἀπθθῖο 5111 νἱδδ, 6 8.116, οοπάοίδα αἱ ατ16] ἀΐδοομο. 

Οἴν. Ορ. οἷδ,, 1.1, Ῥᾶρε. 52 86ρἘ. 

(8) Νομ ὑαῤία, τῶ, ἀϊοθ βοουαῦο (ἐδὲα.), 5010 11 βϑοοπᾶο ταθιιῦτο αἰ ᾳ86}1ὰ [Χριστὸς οὐκ ἠναν- 

θρώπησε]. Τ)61 τϑϑῦο, ποθ 60] ρυΐτηο, ἴδ, ἔγαββ ὃ αὐαύθο ἀἰβάϊοθνοϊθ ΡῈ ἀπ νϑβοονο. Οἶν. ϑτπυτινα, 

Ορ. οἷν., 8 ΧΙΠΙ͂Χ, ρας. ὅ49 Ὁ-". 

(4) ϑοσπασ., 1. ΥἹ, ο. 38, ἀρ. --- " Ομυγβοβίοτατιβ παπᾶ θ 1.6 Πῖθροἱ νο]]ϑύδηπα!ρ᾽ πδ0}} ἀθν ΚΙ ΓΟ ἈΠ] θα. 

“ ΜΟΥΒΟΒΥ Ὁ. Ῥθημ ἵπὶ ΧΧ Οάποι 468 Οὐποῖ]5 νοι βατάθικα σγαγᾶθ νοτογάπϑῦ: Ῥουτο ϑαΐθιι μ00 αποαὰθ 

“ ΠΠ]Πηο οεἷδ τηθχίταθ πούστα οὖ τὸ ἴρβα οὐβθυγαύιμι, δὶ ἀπυβατίβαι ποβίσισμα,, αἱ ΒαπιαΒ ῬΥΌΡΘ ὙἱδΒ 

“ ῬὈ]οα5. 5θὰ οαπᾶ]6 οοπδυϊυαθ! Θρίβοορὶ, ὁπ νι ἀουῖῦ θρίβοοραμι, απδοναῦ οδαθαιη ὑγθηβίδιιβ οῦ α00 

“ φῬουραῦ; οὖ δἱ ϑατῃ ααϊάθια ἴπὶ οαβύτα, Ῥγτοβοϊβοθηύθιι ἱανθπθυῖξ, ααδογαῦ σοπαιοπθ8, αὰᾶθ ΒΌΡΘΥῖτιΒ 

Κ [οαα, 11 φῥχοροβίψαο βαπὺ; οὖ δὶ ονοοαῦαϑ νϑῃϊαῦ, οἱ θϑιαθί ἈΪ81] ἱπιρθαϊταθηὐ! Βαῦ; 51 δαύθμι οϑύθῃ- 

“ φαΒ οἶα οδπιβᾶι, ...Ὑ6] Ῥτορῦου ]απουατα ροβύα!αὔα ἰπ οαβύτο, Τοϑυϊποῦ, πθὸ ᾿1 δ 6Υ18. θἰα8 Βα βουθαῦ πθ0 

4 ραπι 60 οοπησηϊοοί. Νλνϑι, ΠῚ, 22. Ὅτα πίθυθὶ τηθὴην τασβδύθ ΟἾγγ8.; ἄου Βίβομοῦ θυ Ηδυρίδιααὺ 

4 βο] δῦ, οἰμβομυϑίθθη, γθηῃ 6. ἈΒΆΠΟμ6. ΑἸὈδιομίθη. οὶ οἴπθηι ἄθὺ δηνγοϑθηᾶθῃ Βίβομοϊθ τηθυκίθ,. 

Τύρα, ΟΡ. οἷδ., ρατῦθ ΤΠ|, ραρ. 58, π. 1. 

(6) δὶ 5. βροπύαπθα γοϊοηδὰν 6 ῬΘῚ 16 Ῥᾶτο]0 ἅ6] Οὐϊβοβύοπιο υιϑοὶ 6611 αἱ Οοδβύαπυϊπορο!!. [αν 600 

μ611ἃ Βίποο 16. βούῤίιπαα αοοῦθα 461 ρυΐταο Π|06110 οοπῦγο ΟἸοναππὶ βυοπανα οοΒὶ : ἕβδομον, ὅτι κατὰ 

Σεβηριανοῦ συσκευὴν ἐποιήσατο, κινήσας κατ᾽ αὐτοῦ τοὺς δεκανούς. ΟἹ ἔπ ἴπνθγο ὑπ8 Βοτητηοβδῶ οΟμὗΟ 

βδνθυίαπο, ΘΟΠη6 ἈρΡραΤΘ ὉποῸΠ6 4811 Οτη1]1α 16 γϑοϊρίομο ϑουογίαμο, τοῖν ὍῸπ 88 6 ἄθνθ ἴποοραᾶγο 

οουΐο Οἱοναπηῖ, δὶ θθπ6 {Π ῬΟΡΟΙΟ β[6580, 666, θοσὰθ νϑάγϑμιο, ὑαπαα] πιὸ ῥἱὰι ἰαγᾶϊ οομῦτο Ρ]᾿Ἰταροταθουῖ 

8 ϑϑῆπθ 8118 τηδηΐ οοη 511 ΑἸοββαπᾶναϊ αἱ ΤΘοΗ]ο, ρον 1᾿αἴοεθο ὁμ6 παῤνῖνα ἃ] 580 νϑϑοονο. Οἷδο «αὶ 

ΔΙΟσασπΘ ταδὶ αἱ απθβύω ἱπηρογύθαπύθ Οπλ1]11α: “ ΝοΙῖῦθ ταἱῃῖ ἱποαύογθ ῬΌΔΟΥΘΠΙ, δοααΐθβοῖθθ τὰϊῃϊ, απ 680 

“ γοβ, υὐποῖ απο ρουϑαν θα ίοιιθθ, Βα ἐίοπθθ ποῖ παρ] θοῦοι... ἱπιροτῖθο ταῖμὶ ορθαϊθηὐίαθ νθϑῦγαθ 

“ ροΙΌπδτη, οὗ ἀοοῦν πϑτη τηθᾶτα τηϑρηβοαῦθ Ρ6. ΟὈΘαΙ θη απ νΘϑΟσα μα, βθοιπθηλ δροβίο]! τηοπῖθα: 

“ ΟΡοαϊέθ ρυδθροβιθῖβ νϑβέσὶϑ οὐ οὈὐθιηροσγαῦθ οἷβ... Ηδϑθο δυΐθτα Ῥταθσυαῖδίο, αὖ σατὶ οππὶ αἴϑοῦα απ 

“ ἀἰοίπηπβ. αὐαϊαὐϊβ, πθασθ ἃ] α͵ἱθ νϑδέγατα ἱποῖριαῦ ρουίασραγί. Τιοααΐπητ τθτὴ, ἀαδτὰ ἀϊρτιατη οδὺ 1. 

“ ρροϊθϑία Ἰοχαΐ, οὐ αἀυδτ αϊρηατη θοῦ ΠΠροαύου ἀσαϊτὶ, Ῥτὸ Ῥᾷοο Ἰοααΐπηαν δα νΟ8... ῬΓῸ Ῥᾷ06 Ἰοα αἰπλαΥ, 

ἦρτο απ ΒΊ]Π]υ5. Ποὶ ἀθβοθπαᾶϊν δα ἔθυτᾶβ.....ἕ ῬΥῸ Ῥᾷ66 Ἰοααΐπηαν, ῬγῸ απ ΤἼ]1π8. Ποὶ Ῥᾶββιιθ θϑῦ..... 

“ Ῥρρίπῖδο, οοπαπύίθβοῖθθ, σομίθϑῦθ απίτηοβ, τϑίσδθηδῦθ ᾿σδοῦηαίδτη..., ἀθδιπαῦ ἑασθαλίο; μοο οπΐπι οὐ θ 60 

“ Ῥ]αοίδαμπι οὖ ρἰἰβϑίπιο Ῥυϊποῖρὶ δοοθρύστα δύ... 51. ΘΥΡῸ ῬΥΒΘΡΑΤΑΥΙ ΔΏΪΠ1Ο5 γθβύσοβ, «ὐθοὶρΙῦ6 ἔγαύσθτῃ. 



« ΤΑ ΒΙΝΌΟΡΟ “ΑΡ ΟὐΒΒΟΟΜ , ὈΕΙΙΑΝΝΟ 408 δῦ 

Ἐπάοββίδ, ο16. δὶ οῦὰ ροβύα ἃ ψ ὶθΡρ] 616, 10 ἴθοθ τ ΘΠ θα ΓΘ 6 Ῥυοοισὸ οἢ6 ΟΙοναπηΐ 
51 ΤΙ σο ΠΟΙ 5856. οοη 1αἱ (1). Τὰ τ]οοποΠἸσίοπθ ἔπ ρα Ὀ]1ο8, ἀϊπδησὶ ὃ ὑαὐίο 11 ρόροῖο 
ΠΘ]1ὰ ὈΔΒΙΠοα Θρίβοοραῖθ; “ἀπ ἄθ 605 βΊϑηΠ 405 βοῦπθθ ἀπ ἔοσιπι ΟΠ ϊθη.,,) ἀΐοθ ἢ] 

ΤΒΙΘΕΡΥ (ορ. οἰδ., 1. Π, ρᾶρρ. 94-95), “ ααἱ 7οὐδοιῦ ὑδηὺ ἀ᾽ δηϊπηδύϊου. οὐ ἀ᾽ 6ο]αῦ βὰν 

“ }᾽)γηϑἐοῖτθ ΘοοΙόβαϑύϊααθ 405. ῬυΘι θυ 5. ϑίδοῖθβ ,. ΟἸΟνΘΉΏΙ 5816 1᾿ϑιηθοπθ, δα οβονία 

Ἰ ῬΟΡΟΙο ἃ γἴοονθνυθ ϑουθγίαπο (2), ροϊομῃὸ ορηΐ οοπύθβα ὃ ἢΠπηϊΐα. Π ρΟροΙο 5ἰ δοαχαϊοῦα, 

Θ 1] ρἵουπο βϑριιθηΐθ βϑνυθυίδπο, π6118 βέθβϑα, ομίθθῶ 6 ἀδνϑηθὶ 8118 βὺ τηο] δα] πη6, 

ῬΡϑάϊοα ἃ ὈΘΙ]ΘΖΖα 6118, οΘοποον ϊα, 6 6118. ρᾷοθ (8), ρΡᾷοθ ὁἢθ. Ρ61} ἰδ] τηοᾶο ρᾶγνϑθ 

Βίαγαθεα, αἱ ῥα] ἀθρ]] δ] δανὶ, ἐξα 16. πιϑηὶ 46] ρόροὶο ἀϊ Οοβίδηψίποροι:. Μὰ αυθβία 

Τἰθοπο Π]Ἰασίοπο ἔα οἱ ἀρραγθησα 616 τϑα], ΔΙ ΠΊΘΠῸ ΡΘ’ ρᾶγύθ αἱ βθυθυίαπο, οἷ8 ΠῸΠ 
ἰατᾶδ δᾷ απίτϑὶ ἀρϑυθαπηθηῦθ οοη ΤΘΟΗ]Ο π0}1ὰ Βίποᾶο 6116 Θαθγοῖδ. 

8 6. --- Οὐβὶ τιΐ ΒΘ τα βίαπο 8. ϑα!Ποίθηζα, ἀο!πϑαῦθ 16. ὑ Ια ζίοηΐ Οἢ.6 ΘΟ ΘΥΘ ΠΟ 

τα ΟἸοναππί ΟΥἰβοβύομπηο 9 ἱ ϑυοὶ Ὀἰσδηθηΐ, Θοτηθ Ῥυ6 19 ὁδπι56 606 ργοπβδθρο ὑδηΐδ, 

δΠΪπηοϑ ὰ ἄδι ἀπαὶ ραγῦθ 6 ὑδηΐο ϑπηο ΓΘ 4811 ΑἸ γα γοῦβοὸ 1] οῶρο 4618 ΟἸἶθθα Οὐοδύδη- 
ϊπορο αηδ. 

ΕΊΠΟ δά οἵ ρογὸ 16 ἄπθ ραυθὶ --- 4611} 6 ὕθμθναπο ρΡ Οἱονδηπηί, 6 406} 
[6 8. Ἰαϊ ΘΙΆΠΟ ΘοπίγΑΡ -- - ΠῸΠ ΘΓδπ γϑητίθ 8 ρονίδ οοηύθϑα; οἱἷὸ οἷ αἰϑᾶθ, ὁ0 110 

5] 500] ἀΐγθ, 11 ἕποοο 8118. τηΐπϑ, ἴὰ ἀπ ἕαὐδθο, 11 4π816, π6] ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ 46] ϑὰο βνο]ρὶ- 

Τηθηΐο πῸη ἃγονῶὰ ΠΘββαηδ, ΓΘΙϑΖίομθ Θ0η οἷὸ ὁΠ6. Δ]Ποτὰ ϑαοοθᾶονα ὃ Βιζϑηζίο. 

“ ῃρβθνιπα Βϑουθυϊδηστη ΘρΙβοοραχα., (Ἴ', ΠῚ, Ρ. 418), πόμα αἱ απθϑύα Οτλ]]1ὰ ΠῸΠ ῬοΟΒββθαϊδηηο 1] ὑθϑίο 

ΒΊΘοο. 5.1], βὰς σοπυϊηϊθὰ νϑαϊ οἱἷὸ ομ6 αἶσα 1] Μόντράτοον, Τὶ ΠῚ, ραρ' 41. 

(1) Φυδ] ἔοββθ 11 γϑῖο τηούϊνο ομ6 ᾿πᾶτββθ 1᾽ ᾿πηρογαῦγϊοθ ἃ ῬυοοασαΤ8 1ὰ Ῥδο06 γα ἱ ἄπ γϑβοουΐ, 

οἱ ὃ Ῥρῃὴ6 βρίθσαθο 48] Τπιᾶτυῖρ : “ Επᾶοχία το ]]06 βθνθυΐδη, θυ Βομοὴ ἴῃ σὰ ΠΟΉ τα Νίαβ88 1ῃγ Ὑ ΟΒ]- 
ὙΌ]]Θη. ὈΘΒ885, ἅτ ἩοὔΘ ἱομῦ ταΐββθι, δῃἀθυβθὶῦθ ὉΡΟΥ ΔΟἢ ἀθτοι οἷμθ οἵδ ΒΘριϊηβυϊρτιηρ, 4580] θ 6. 

ἃ ἄθῃ Ῥαῤεϊδυομθη πἰομύ Κυβηῖκθη ἀπ θοῖτη ΟΙΚο Απβῦοβα ΘΥΤοσθη; δῖθ6. θυ θ 510 ἀδγατα οἰ τρ᾽ 
ἅτ ἀ16 Ὑουβόμππαηρ' θοἰάον ΜΆΠΠΘΥ, ἀϊ6 516. 8101} 50}}1655110}} χὰ Βδίαηαθ Ὀγθομῦο., (Ορ. οἰδ., ραχύθ 11, 

Ῥᾶρ,, 58.584). 

ἐν (2) β.}1 Ῥάοπα, ἔδαθ 6 τοῦδε ἰπὐθησίομθ 461 Οὐ βοβύοιηο ὨΘΒΠΟΒΘ ει ΤΏΪΘΥΥ δὰ ἀαθθῖο δ]οηο : 
: ὅοὺ ΠΔΌ1]16. οὖ ἰοπομαηῦ ἀἰβοοανθ.,, αἴθ ΘΡῚ1, δοοθημδ πο 8]1᾿ Οτα 1, βορταδαθύθα, “ 60. ποτὰ 46 
5 δϑέγόγνιθη βαβρθπάα 7πβαα ὰ 1ὰ ἤπ ὁοτησηθ ἀπ ταοῦ αὰθ 1 ογαῦθαν ογαϊπὺ (6 ῬΤΟΠΌΠΟΘΥ οὗ ααἱ ἀοἱύ 
ξ ΘηὐγδηΘΥ οἱ ΤΘΡΟΌΒΒΘΙ 1 πα! οἶσθ, δοσῦ οο]ὼ αὐ 1᾿ οἴοῦ αα᾽ θα αὐξοηααὶϊν Ομγγβοβέοσηθ. 1, ἈΒ5θι ] 66 

Σ ἰοαξ ϑηῤδυθ 56 1θνᾶ, δοϊαὐαπιθ θὰ ὩΡΡΙ δα ἰϑβοιαθηύα [4166 ἱπέαθθϊ 11 Οὐβοβύοσηο (Ποην. οἱξ.): “ Ηδθθο 

" ϑραξίατη απο ϑου ΠΟ Ώ 61 τηθαι ᾿ϑαα 5. ῬΥΟΒΘ αὶ οϑίϊβ... δ αβοῖ ρ᾽ῦθ. ΘΥΡῸ ΘῸΠῚ ῬΊΘΠῸ ῬΘούουθ, ἈΡΘΥ 5 
᾿ ταϑμῖθ 8... ,» 866.], οὐ 668 ΔρΡρΙδιἰββοιηθηΐβ τόρόξόβ, ἀπίνθυβθὶβ, τηοηὐγδυθηῦ ὅπ Ῥϑοὶ Ποαῦθαυ. απ Ἰὰ 

ῬαῚχ ὀἑαϊν ἀοοορθέο., (Ορ. οἷξ,, 1. 1, ραρ. 98). 

(8) Ο8 11 Οὐϊβοβύοιωο δάππαιιθ πομ γΟ]6588 ἃ πίαπ ραδίο ΥἱοοποἰΠἰαγϑὶ οο ϑθνθυΐδηο, ποι οδυδηῦθ 
Ὁ ῬΥΘΡΪοΥΘ αἱ Τπιἀοβϑία, 6 ΟΠ6 δὶ βίῳ ροὶ ἄθοῖβο Ῥ61 41611ἃ οθυύα βοθηαέα ἃ6}} Ἰουδίθ, ασ8]6, 
Θοτλθ ἀΐορομο βοοταΐθ ὁ ϑΌΖΟΠΊΘΠῸ 6 οοῖη6 ογρᾶοπο 1] ΤΉτβπεν (οἴν. ΟΡ. οἷδ., 1. Π, Ῥαᾶρρ. 98-94), 1] Βυεπα 
(Ορ. οἱ, 1, ΠῚ, ο. ΜῊ, ραρ. 284, 6ο6.), ἀπσταηέθ 1᾿ αὐβοῖο αἰνίηο βᾶγθθθθ. δηὐγαύα ἱπιργονν Ἰβϑμιθηῦθ 6 
δΘτζα, βθραϊδο σϑυιηο π6]1 ομΐθϑα 4661: Αροβίο!ὶ, 6 ἀθροβύῦο 81.118 οἱ ποοομῖα, ἀϊ ΟἸοναπηὶ 1] 5810 Ῥδτα- 

πο ᾿Ῥϑοδοβίο, ἄνυθρῦο Βοουρίαγαῦο 1] νϑθθονο ἃ ἴᾳτ6 1ὰ ῬΆ66, ὃ ὑαῤέο αἰαθῦο ῥὈυῖνο ἀϊ ἑοπάδυηθηῦο 

5. ἀὰ Τ]ρουβὶ ααϊπαϊ ὑγὰ 16 Ἰορρθηᾶθ. “ Ῥθπη ἈΡΡΌΒΘμΘη. ἄδνοι,, ποία 1] ὕσριυτα (ΟΡ. οἷδ.» Ῥασύθ Π, 

Ῥᾶρ. 54, ἡ. 1), “ ἄδ85. ἀϊθβϑθβ ρθη πηὰ ραν ἄθηι ΟΠ τα κίον 65 ΟἸμγγ8. τὶ ἀθυβρυϊομῦ, ἄρον βθνυθυΐδη οΘΥ158 
Βοξουῦ γοὴ Ηδυζθῃ γΘΥΖΙΘΉ, ΘΠ ΟἹ ἵππὶ 8π0}} τηῖῦ ΗΠ οΚβιομῦ δαΐ ἄθη ΕὙϊθάθη πὶ ΒΘΙ ΠΟΥ Θοιοίπμᾶθ 

Ἂ ἈΪΘΩΡ Ἰηθὴν σὰ Ῥυϑάϊσθηῃ ουϊααοῦ ΒαΡΘη πιτα, βἰπα ἀΐοβο Βγθι στιῖββθ, υσὶθ Β.Π ἰηρ’ (44οὐ. ϑανισί., 106. οἷδ,, 

Ν Ρϑξ. 545) ἀϊοβθβ ἀμ ΔΘ] ΘρΊ 0} ἀανεμαν, ατὰ Οβύθυπ (Δηὶ ἄοΡ0) 465. 78 πγθ5. 400 βοβομθηθη; ΤΠθο- 

ἀοβίπα ΤΙ ἈΡΟΥ σγαγᾶρ ουϑὺ ἴτὰ ξο]ροη θη 98 Πγ6 σΘΌΟΥΘΗ 5. 

που ἐν θ 

ΕΣ 
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Το ῬαπΠδάίο (1) οἷθ οἰγοῶ ααοθῦο ὕθπιρο, οἷοὸ ἄορο 1] οοπύταβίο {18 ΞδΥϑρΊοηΘ 

86 ϑϑυογίαπο, ϑγὰ σϑπαῦο ἃ Οοβυθηθποροι 1! γϑοομῖο Δοδοῖο γϑϑοονο αϊ Βοῦθα (2), 11 

ἀυ816 ΡῈ ποῃ ἄγ6} τἰοογαύα 8] ΟΥβοβύομηο 4.611. οδρί ῥα! δὰ οἷι6 5] ὀοηνθηῖνα 8] 510 

στϑᾶο (8), βϑγδπιθηῦθ 86 ἴὰ ῬΓθ56. ὁ0η 1αΐ, 6 51] υπὶ ἃ ϑϑνουίδμο 6 8611 δἰ ὑγὶ Πθηηϊοὶ 

461 πορέγο. πὶ 8Πονα ὁμ6 ὑαδδὶ οοθύογο ἰπβίθπιθ τηϑηθαροπο δ Απύοομῖα ΡῸΡ ἴηνθ- 

ϑὐϊσατθ α08}1 ἔοββοιο ἱ ρϑοοαὶ ἀδ 1α] ΘΟΠΙΠΊΘΒΘΒΙ ἴῃ βσ᾽ονθηίι. 

πππδδίϊ ἀο᾽αϑὶ π6 110 Ἰοτο βρϑῦδησθ, οπμὸ 611 Απϑϊοομθηΐ πο βᾶρθνϑπο αἱ 6116 Ρθ6- 

οοὐἱ ᾿πίοπάθθβθιο ρϑυαγθ, βουΐγοπο ἃ ΤΘΟΗ͂ΙΟ, ο, Θ01η8 δᾶ ΡΠ] αϊο, 8118. σὰὰ {Ὁ ]Ζίδ. 

ἮΙ 80 116 ἱππαρίπανο 0816 5βατὰ βίαϊο 11 οοπέθηπίο ἀ6118 Ἰουίθτϑ. ΡΙδάϊο ταΐευῦ!, βοιιρ θ 

Ῥορὸ ὕτορρο δόϑῦθο οπίρο Τϑοῆ]ο, βορρίπηρθ: ὃς [ὃ Θεόφιλος] ἐξ αὐτῆς ἀναπτύξας τὰ 

τῆς διανοίας αὐτοῦ βιβλία μετὰ πολλῆς τῆς λῃστρικῆς ἣσυχίας ἠρεύνα ζητῶν τρόπον 

πρόφάσεως κἂν τυχούσης: τηᾶ Ὁ ΠΟΙΘ 56ηΖδ, ἰὰ 518 φοβυϊπποπίδηζο, ἴθ βοοὶδα αὐ να αἱ 

ΠροῆΙο ἱπᾶϊοαυ ἄϊ ρὸν δὸ ὁἴθ ἃ Βίχδῃηχίο οθγοδναϑὶ ΠῚ ὍΟΠΊΟ, ὑπ φοοϊοβιβῦϊοο, 1] 

ἀυδῖ6. 601 ργθϑυϊρίο 6] ποῖμθ ὁ 491} δα ξου! θὰ Ροῦθββθ ἴῃ ἀπ ]οῃθ τηοᾶο ἴα ρϑστα ἃ 

Οἱοναπηὶ 6. 8' ϑοὶ διϊοὶ, θα θϑβθῦθ Π6Ϊ πιθάθβίπιο ὕθπηρῸ ορΟΒ8]140 6 βρυἱάδ δ πΘΙηΪΟΙ. 

Να 81 ρϑίτγίαγοα δἰθϑβαπᾶνίπο, Ὀϑπο ὃ σομπβί ον αβ80. 5000. βῦθβθϑο αὐὐδθη αηηθηΐθ, τηδη- 

οαγα ἅποοτα ἀπ ρρούθδθο ἀαδ βἴδϑὶ ῬῸΡ πρίαρθ 6 ἀθιμο το ἃ Ῥούθηζα 50Π1Ρ10 οὐθϑοθηΐθ 

ἄ61α παθόν Ποπιδ. [πὰ ἤπο 11 ργούθδθο βὴΪ δὶ οὐ ΕἹ 6118 βδ βύθβϑο. ΑἸθββδηανίδ Ρ6Ι 

ἀπ οοπίταβθο βοῦίο οομ (611 Ἰϑίάογο, οαἱ ποι οορῦο Ρ6 γοϊοηίὰ, αἱ ΤΘΟΗ͂ΙΟ [Ὁ]}} 1᾽ ϑρὶ- 

βοοραίο αἱ Βίζδησίο: δ ὃ ἀρραηύο απθδϑῦο 1] ἔαὐο οαΐ ἰἴο αἰαᾶονα. ϑδΡΘΌθ6. ᾿πΠηρΡῸ 

πδρρᾶτο ααὶ δαδθὶ ἱ ρανἐϊοο]ατὶ ἀ6] ἀἰββί 4ϊο; ταὶ δοοοηύθηξογὸ ΤΡ Ί]ορανθ 18 ὁοδδ ἴπ ῬΟΟΔΘ 

ῬΆΡΟΪΘ. Τὰ οασβα ῬΓοβδίπηα Οἷ6 ΤΌΡΡΘ ἴὰ σοποοι δ, ἄθὶ ἄμπθ ϑοο δ βϑῦϊοὶ βύα ἴῃ ἀη8 

οορία, βοιηπια αϊ ἄθπατο (χιλίους χρυσίνους) οι Ι51]οΡῸ ᾿ππρΊΘρὺ ΠΘ] ΒΟΘΟΘΟΥΡΘΡΘ ἱ Ρουθ 

41 ΑΙοοϑαπᾶνία, βθηζθ ὁΠ6 ροτὺ ΤΘΟΙ͂ΙΟ Ὧ6. 88}06586. πα}1α (4). 

(1) Ιμοο. οἷδ., ρῶρ. 20 Α-Β. 

(2) ΤΙ «αθοθθοιιο, ἄϊοθ Τοοάοτο, 1᾿Ἰπιθυ]οοαΐονθ π01 Ὀίαϊοσο αἱ Ῥα]]δαϊο (ρας. 16 Β): τίς πολιώ- 

τερος ἢ τίς ἐπιεικέστερος τὸ φαίνεσθαι ᾿Ακακίου τοῦ Βεροίας, ὃν νῦν διαμέμφεσθε ὡς ταραξάρχην καὶ 

ἡγεμόνα τῆς τῶν νεωτεροποιῶν πλημμελείας " οὗ καὶ αὐτοὶ οἱ μυκτῆρες τὰς λευκὰς ἐπεσύροντο τρίχας᾽ 

ἡνίκα ἐπέστη τῇ Ῥώμῃ, κομίσας τῆς χειροτονίας τὸ ψήφισμα τοῦ ἐπισκόπου Ἰωάννου. ὅπ ρο᾽ α᾽Ἰγομῖδ, 

ο᾽ἷὃ ἴῃ αὐοϑῦθ ΡΆΓΟ]Θ; τᾶ Βθτι τα 6Π6 ῬΠΔΔΪΟ ποη ἄνθ880 Ῥιορυῖο πὰ]1ἃὰ ἃ υἱάϊτθ 5.116 νἱδα 6 8] 

δοσξαταϊ ἀ᾽ Αοδοῖο. ϑοόσομακο (Ορ. οἷδ., 1. 1, 6. 217) 10 οοἰθθτα ΡΥ ἰὼ 808 νἱνθὶ 6 1ᾳ 8πῶ οϑρι θα τὰ ; 

ΠΒοΡρόπετο ροὶ (ἰδέ. Ποοῖ,, 1. ΤΥ, ο. 24; 1. Υ, ὁ. δ, 28 6 34) πθ Ἰοά 1ὼ νἱαᾷ, 6 ἀἴσα ὁ86 ἴὰ δὰ ἴμτηδ 

εἱ βρδηᾶθνα Ῥ61 ὕθυτα 6 Ῥ61 τπιᾶτθ. ὈῚ 1ὰ] Ροββθάϊαμιο Ἁποοτῶ ἐγ Ἰοέθθεθ. 6 ἀπὰ ἴοσπιοὶα αἱ ἔθαθ. 

Οἴν. Μιανε, Ῥαΐν. αν., ὩΧΧΥΙΙ, 1445-48. 

(8) Οοεὶ ἀϊοο Ῥαυπάρτο (ἐδία.), 6 ἔουββ, Ῥϑηβᾶ 1Ὸ ϑτισικα (Ορ. οἱδ,, 8 ΤΑΥ͂Τ, Ῥαρρ. 515-16), ΟἸοναηπί 

μοη ἴοὸ ἀντὶν ἰαν!αῦο ἃ Ῥγῶπσο ἃ οὔθα 58, Ρ6] τηοῦϊνο ὁ6. ποὸῃ γοϊθνῶ οοταραρπῖα ἃ ἑαγοϊα. Τπνθο8 

ἀπ 461186 δοοῦβθ 4611 5ποᾶο, οσχὼ ὁμ6 Οἱοναημὶ πὸπ ἄγΘ886. πιᾶὶ τἱνο!ύν Ἰὼ ῬΆΓΟΪα, Ὁ] ϑαν ἶβϑίριο 

Αοδοῖο. ϑοοῖσω 1] Ἰοίθογθ; 11 ἔαὐθο ὃ ὁμ απθϑῦο βϑα  ΒΒῖτη0 Αοδοῖο, 11 αἀπδ]6. ρυΐσαα οστῶ τηΐοο 46] 

Οὐϊβοβύοσαο, ἀ᾽ απ ὑγαύίο 511 δἱ νοϊδὸ οομύνο, 6 ὑαπῦο 8᾽ δθθθ89 ἤμο ἃ αϊγτθ, οοῖμθ πᾶγγο 6 βοβίϊθῃηβ 

Ῥλτσλριο (Ορ. οἶδ., ρᾶσρ. 20. ὁ 29): ἐγὼ αὐτῷ ἀρτύω χύτραν. 1ο Ῥοτὸ 80πὸ τοπύαῦο ἃ ογθᾶθτθ ὁ[6 

ἰδηΐο Ταπα ααδπῦο 1᾿αἱῦνα νϑυβίομθ βἰδπο ΠΟ ἰὰ ὀδθδα, 5 Ὀ8Π6 1ω οοπβορτιθηζῶ «1611 αϑύϊο αἱ Λοδοῖο, 

8] αὐ] ρούγθ θ᾽ Θββθὺ ουρίναθο 46}10 ὁΠ6 οαριἐὸ δὰ Ἐπαδοβδῖα. 1 ποιρϊοὶ 461] Ουβοβίοσημο, οομ ὅθυθ- 

τἴαπο ἅ1Πὰ ὑδϑύα, οΘοποβοθπᾶο αὐαπῦο ραδάαριο ἔαγ 06. 811. ἸΟΡῸ οδτιϑα 1] ΠΟΙᾺΘ. 9 Τ᾿ ἀρροσρῖο 46] 

ψοποταπαᾶο οὐδαδσοπανίο, ὠνσᾶπ ἑαὐδο αἱ ὑαύθο Ῥϑὺ ὑϊναν]ο (8118 Ἰοτο, τἰπνδηραηο 186 γθοοῃϊθ ϑοοῦ80 

881 οοπΐο 461] Οτιβοβίοιμο. 

(4) αἴν. Ραχαρ., Ορ. οἷδ., ραρε. 20-21, ὁμ6 πᾶστο ἴπ ἀϊβῦθβο ὑαύδο απθϑίδ μοοθπᾶδ. 6110 βύθθβο 

αὐνίθο Ρᾶγ6 5ἷ8 Ἰβίάοστο Ῥοϊαβίοῦα, αἀπδμάο βουῖνο (ορ. 152, ϑιψηιηιαοῖιο, 1. 1): ἡ γείτων Αἴγυπτος συνήθως 

ἠνόμησε ...τὸν λιθομανῆ γὰρ καὶ χρυσόλατριν προβαλλομένη Θεόφιλον, τέσσαρσι συνεργοῖς, ἢ μᾶλλον 

συναποστάταις ὀχυρωθέντα, τὸν θεοφιλῆ καὶ θεολόγον κατεπολέμησεν ἄνθρωπον τὴν περὶ τὸν ἐμοὶ 
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ΤᾺ16 ογὰ ἰπ γϑαϊ δὰ 11 οηζίομθ ἀ6] ἀοπαΐογθ, 1 ἀπ816. ἔουῦθ ὑθηιθνδ, ΠῸΠ ΒΘ ΘΘΘΘΙῸ 

ὃ᾽ Βέαιηθ ΡΟ. Π6118, ΘομηρΡ αἱ ῥἱθίτθ ὁ αἱ πηϑρτηῖ, ἀπϑ νοΙδα 6116 ἔοββϑυο Π6116 τηδηΐ 46] 

Ῥαὐγίαγοθ, βιαθηΐοβο αἱ {ἈΡΌγΪΟΠ6. 6 αἱ ραϊαζχὶ. ΠῚ ααἱ 1᾿ ̓ τὰ 4611 ΑἸθββαπάσγίπο; 6 ἢ] 

ὙΘΟΟΙἶο ρροῦθ ποῃ βίθασο 4611 ρτορτγία νύ, 6 οδπηπίαο, Ρ6 1 σϑπαθίία, αἱ ἀπ᾿ Ἰπἔϑτηθ 

ΘΟἾρα, τἰραγὸ ρῦθββο δ᾽ οαπὶ πιοπϑοὶ ἃ Εἰρθθο οΠ6. 10 ἀυϑυδηο ἀσαΐο 601 ΙΟΓῸ ΠΘ]]᾿ ΘΓΘΠΊΟ 

41 ΝΙῖα, απδηᾶο οὶ δποοτᾶ σίοναπο (1). Τϑηΐαγοπο ααθϑὺϊ α Ἰηὐθυοθᾶθυθ Ρ6] βῬουθιῸ 

Ῥτϑῖθ, τᾶ πη ουϑᾶϊ! ἃ ΤΟΙ͂Ο (2), 51 ΘΌθΘΓΟ ἴῃ τἱσϑηαῦ]ο ὑαύο ἰο βάθρπο ἀ9] ρὰ- 

ὑνίωγοδ, οΠ6, βύβ!Πῦο ἴῃ ὁποῦ δὰο Αἱ ἀϊβίαγθὶ ἃποθ αἱ οοβίοτο, 51 Δρριβ]ὃ 8] πιοᾶο 

Ῥἱὰ ϑρίθοϊο 6 βίου το Ρ61 πὶ οαροὸ αἱ ἀπ Ομἴθβ8. ϑάππὸ δἄππαιθ ἀπ ΒΙποῦο αἱ νϑϑοουὶ 

Θ ΤῈ ἔϑοθ οοπάδππδγο οομηθ ἰπίϑυθ! αἱ Οὐ ρθη  ϑΠΙ5Π10. 6 Θ01Π16 Τ106111. ΜΊΠΘΟΟΙ ΕΙ 1 τηοπϑοὶ 

ΘΠΘΉΘ. 8] Ῥγϑοοῖο βθοοῖαγθ, νορ]ο αϊνο 88] Ῥγοίθιιο ἃ ̓ιριυδο, οἱ δ᾽ θγδ τἱνοιίο Τϑοῆ]ο, 

Ἰαβοίϑηο 16 βοιπᾶϊπο αἱ ΝΙα, 6, ἴῃ πατηθγο Αἰ ὑγθοθηΐο, Εἰ ΡΊΘΠΒ᾽ ἃ ΟἸΘΓΠΙΒΘ] ΘΠΏΤΩΘ 

Ἰοπΐϑπο 4811 οἱ ατιβαϊσίοπο 4611 ΑἸθϑβδπᾶνίπο. 

Ἐτὰ ἱ πποπϑοῖ, ὁμ6. ῥἱλ 5 1π θυ σΒαΡΌΠΟ Ὁ61 5] 4010 γ8ΠΠῸ τη ΘΏΖΙΟμδ δ πη ῬΔΡ ΙΟΟ]Δ 

Ἰποο ἐγ ἔγα 61} σοιτηδπὶ, Απηπιοηΐο, Εαβθθῖο οα Τα πηῖο, 6110, 001 απᾶιῦο αἱ ποΙῺΘ 

Ῥίοβοοτο (8), νϑαΐναπο οο]] θυ ναπηθηῦθ Δρρϑ αὐ ᾿Αδελφοὶ Μακροί ἃ ὁὀδβίομθ ἀ6118 ἴονῸ 

βύδδαγα, τϑϑᾶ ὉΠΟΟΡ ρἱϊ Ὡρραγβοθπῦθ ἄδ ππῶ τηϑρτθζΖδὶ Θοοθδβῖνα ; ΒΘ η ΒΒ: ΠῈ1 ποΙη]η] 8] 

αἰνο ἀϊ Ρα]Π]δᾶϊο, ἀϊ ϑοογαῖθ 6 4] ϑοζοίθθπο, οαπαρ]θι ἴηνθ06 Ρ61 Κ΄. ΟἸΡΟΙδτηΟ 6 ὅ'. Ἐρὶ- 

ἔδηϊο οὐαὶ ορραρπαίου! 6116 ἀου τί πθ οὐἱβϑηϊβίθ (4). Τιᾶβοῖο ἀδ ραῦίθ 1᾿1πάϑρ]ηθ 56 ἷ 

Ταριρ]νὲ {γαιοιϊὲ ο Μαονϊαοῖπ, οοταθ 11 οἰϊαπιθυὺ ἴῃ βθριίθο, ἔοΒΒΘΓῸ ὁ ΠῸ ΟΥ̓ ΒΘΗΪΒΌΙ (6). 

Νοίοτὸ ὑαῤίανία ομθ 11 τηοᾶο ἤθπαΐο ἅἄθ ΤΘΟῆ]ο ποὰ ἔπ οοτίο πὸ Ἰοάθνο!θ, πὸ βθοοηᾶο 

Βιαθυϊχία, ροϊομὸ 1 τηοημϑοῖ πὸ ΘΌΌΘΙΟ ἔθιηρο αἱ Θβροῦγθ 16 ῬΙΌΡΙΪΘ ΓΆρΡΊΟΠηΪ 6 αἱ 

ΒΟΟΙρΡαΓϑΙ. 

Μὰ ἰ ρονοιΐ πιοηϑοὶ δ ποΠ6 ἕπου 461} ἘξβΊυῦο βϑηθίροπο 1] ρΡθ50 9118 τπιᾶπο αἱ Τϑοῇϊο, 

ὁμώνυμον ἀπέχθειαν καὶ δυσμένειαν, ὁρμητήριον τῆς οἰκείας εὑρηκότα σκαιότητος. ϑοσκατε, ΥἹ, ο. 7 ὁ 9 

8. βόζομενο, ΥΠ|, 18, 1ὰ οοπίαπο αἰ θυθαῤθιαθηῦθ, τηὰ οοποογᾶδηο οὐ ῬΆΙΠ]Δαΐο 581] οαϊο αἱ ΤΘΟΗ͂]ο 
ΘΟΠΐγῸ ἸϑΙἄογο 6, δοῖηθ νϑάγθιμο ὑτὰ Ὀγονθ, οοπύσο ἱ Νδον4ο]Η. 

(1) Ἰσίδωρος... δρομαῖος χωρεῖ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ τῆς Νιτρίας πρὸς τὸ τάγμα τῶν μοναχῶν, ἔνθα τὰς 

τῆς νεότητος ἐσχήκει διατριβάς. ῬαττιλΡ.; Ορ. οἷδ., να. 22 Α. 

() ἢ ἀἰἼορο ρογτὸ πούασθ ομθ ργθοθάθηθθιηθηῦθ ΤΘΟΗ͂ΪΟ 8586 11 θγὰ Ἰπτη]οαῦ ἑαηῦο, οὁμ6. ὑθηθασομο 
Δ᾽ Ἀτηγηδσϑαυ]ο, 8. οἱ 5αγθΌΌοΥο σἰαβοῖεῖ, 56. [ἰὼ ργθϑθησῶ α Βρὶυῖῦο ΠῸῊ Βα] ναᾶνῶ 11 τη} οαρίδαῦο ραὐτγϊαγοι. 

Οὗ, βόσπαι,, Υ͂Ι, 7. 

(3) ὕπα νοϊύα ον ββίτηϊ 6 βεϊπναῦ ἄα ΤΘοῆ]ο, ὁπ6 οτθὸ ΠίΌβοοσΟ σθβοουο αἱ ΗθυηοΡΟΙ,, 6 ἐθηὸ 
Ἰὰ βέθββα δοβᾶ, ῬΘῚ Αὐπιποηΐῖο; τὴᾶ ποι Υἱ σἰ οὶ, ῬΘΙΌΠδ 11] Τηομ860 5Ϊ ἐδ 6710 πη ΟΥ ΘΟ ΐδ, ἃ ἤπθ αἱ βού- 

ἔσασθὶ 81] ὍΠΟΥΟ 4611 ορ᾿βοοραΐο. 3. ΟἸτοίαθιο οβοῖπθ ΤΙοβοοτο (8118, βθηύθησα αἹ Βοοτητιηἶοα,, ΘΟΤῚ6 

48110 6η8 ποῃ ῬΥθ86. ρατίο 411ὰ αποϑύϊομθ αἱ [βἰᾶοτο (οἷν. θρ. ΟΧΧΧΊΠ, αα Οἐοείρι.; Θα. Μτανε, . Τ,., 

ὙΠ ΧΧΊΙ, οο]. 1151). -- ΒΌΠα, ποῖ ὈΥΘυΘ 6 δοπηρ!ϊοευύα βὐουῖα (61 Μδουδθ]ΗΕ,, οἷν, ΤΉτβππυ, Ορ. οἱδ,, 
ΤΑ ΠΠῚ: Ῥᾶρ. 102 ορσ.; ῦσρτσια, ΟΡ. οἷδ., ρατίβ 1, ραρ. 00 850.; Ηῤνώτα, Ορ. οἷδ,, Τ΄ 1,1. ὙΠΠ, 8 115, 

Ῥᾶρ', 266 βρο΄, 606. 
Ἶ (4) Μὰ ὑαυῤνὶ 6 ἄχβ ουᾶπο βὐδθϊ Ῥουβαδβὶ ἄὰ ΤΘΟΗ͂ΙΟ οἶσθα ἴὰ οἰθυοάοβδία 6 τια]α υἱδα ἀθὶ τηοπϑοὶ 

αἱ ΝΙθεῖα. 1, Α]δαβαπάνίπο τα δεῖ ἀνονα βουϊδέο ἃ 5. ΟἸτοίατηο 611 τόθ Αἱ ααθβίο σθηθυθ: “ Οὐρθηΐβ 
Βιδθυθβῖτη ἴῃ Ἰποπαβίουϊβ ΝΙῤυῖαο αὐϊάαπη πϑασδαῃ οὖ βαγίοϑὶ Πουλΐπ 65 βοῦθτο οὐ ἔππᾶατθ οαρ Θπίθϑδ, 

Σ Ῥτορῃθίϊοα ἔΆ166 βαοοῖδὶ βαθύ. Θαΐα τθοογ 8 6] ΒΌΤΩτΙ8 ΘΟΙΤ ΟΠ Θ 15 ΑΡοβίο!: ΑὙρτιθ 605 56 Ύθσθ. Εἰ δβύϊπδ, 

Ἰβὶδαν οὐ ὅὰ, ραγίθιαι μαϊαβ ῬγΆΘμ σθοθρύσσαβ, ἀθοθρῦοβ ἀπΌβατι8 ΘΟΠΡΎΙΙΒ5. βου ρὑαχαχιτα ΘΠ ΘΠ Ἔ16 

ΒΘΥΙΠΟΠΙΡαΒ,, (6Ρ. ΩΧΧΧΥ͂Π ἱπβουῖδα ἐγὰ 16 Τοτουϊτηΐαπο. Τὶ, ΧΙ, οο]. 165. Μάαποα 11 ῥθβύο β.θ00). 

(5) Οὔ. ρϑὺ απθϑῦο ϑτιτινα, ΟΡ. οἶδ., 8 ΠΧΙ, Ῥαρ΄. ὅ87 5ρ65.; Δ. Ὑανοινσι, Γι δ. Ογορ. Νψ85. οὐ Ογίρ. 
δορήρία οὐ ἀοοίν'. οἰο., ἼΠ. 1Π, Ἔοταα, 1865; Τστνσια, ἐδία. 

ϑξμιξ Π. Τὸν. {Π|. 
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Ροϊοῃὸ ααθϑύϊ 58 ἱπιροβθ δἱ νϑϑοονΐ 46114 Ραϊθϑύϊηδ (1), 6 ἀονθίθθγο δηάδυβθηθ αἱ Ἰὰ. 

ἘἸΠα]τηθηὔθ, ΠΟ 50 56 61 ἔα ἀϊδβροῦθο 81] ραν αγοα, ὁ 56 αὐὐγαΐθ! 48] φῦϑῃ ΠΟΠΊ6 αἱ 

Θἰονδπηΐ, ἴῃ πατηθΓῸ αἱ οἰπαυθηΐδ, ΘΟΙΉΊΡΓΡΘΒΟ ΙΒΙ 4οΓῸ, ρα] 6580 βοδοοίαίο ἄἀα ΑἸθθβδηανδ, 

6. ΤΙΟΒΟΟΡῸ 66. ψγ0110 Θ5501 501148416. ὁ0η ρ]1 ΔΙ Υ] σοὶ ἸὰπρἢΪ ἔγραύ611}1, 51 ΤΙ ἀιιθΒοῸ ἃ 

Οοδύθηθίποροι!, 6 βοὐβα δὶ δἱ ρὶϑαϊ 461] νϑβϑόονο 1ὸ βιρριίοαπο 4] αἰ θη θ}]} 48116 ρΡθ5- 

ΒΌΓΟ 4Ἱ ΤΟΙ͂Ο 6 ἀϊ Ἰοῦοὸ οὐὔδθπθιβ 4811} Ἰπηρϑι δύο Αγοδαᾶϊο 1] του ΠΟ δὶ ῬΓΟΡΡΙ πιοπδ- 

βίοσὶ ἃ Πἰριθίο (2). Ῥτοπιθύῦ 11 Οὐβοβύομηο, ροϑαδβο ὁΠ6. 9511 γ]αβοίγ 06 ἴ80116 ΡΙθοανθ 

Τ᾿ δηΐπιο 61 ραρίδιοδ, 6, 8ΠΟΡΡ Δ Ὁ 1 οοπνϑηϊθηϊθιηθηῦθ, 1646 οροῦῶ 666 αἱ π|}18. τηδη- 

ΘαβθΘΡῸ ; ὑαθῥαγία βυϊπηὸ οοϑα ρυπιἀθηῦθ, πού βοζοιηθηο (3), 11 ποπ διητηθύνου!] 8118. σιιδ 

ΘΟΙΠΙΠΪΟΠΘ, ΠῸΠ ὈΘΩΘ ΘΟΠΟΒΟΘΠΟ ἀδ ατ816 ρατῦθ βδύθϑθϑθ 1 ἰουῦο. Οθυδπο ἴῃ απ] 

δἵογπὶ ἃ ΒΙΖϑηζίο ΟΠ θυ οὶ 41 ΤΘΟΙ]ο, ὁΠ|6, ἃ] αἰτο ἀϊ Ῥϑ!]δαϊο, νθηπθῸ ἃ Ροβίδ ἃ ἥπθ 

αἹ Ὀτίραρθ ρῸ οοηίο (1611 ΑἸθϑθδηανίηο οἶσθα 1ἃ 5Βοούα αἱ ΘΟΙΟΓῸ 616 νϑηΐνδπο θβὶ- 

Βηδῦϊ ὁ πιθρ]ο ργοροβῦϊ ρο: ἰὼ ργοίολθασα ἃ ἰριθδο. ΟἸοναππὶ 11 ἰαὐουροθὸ, 6 βαραΐο 

ΘΟΙΔ6 αποὶ πηιοηϑοὶ ὁ 1 Νβονίϑθιῆ ἴῃ τηοᾶο βρϑοῖ!θ ἔΌΒΒθῦο Ῥθύβοπθ σἰβρθῦςα 11 6 

ἀδῦθθπο (4), βουῖνϑ ἃ] ραύγίασοα, αἰ δγδηδοϑὶ ἀπη!]τηθηΐθ ρον ἤρ 110 6 ἔγαῦθ!]ο δυο (δ), 

π6}1᾿ ᾿πέθηύο ἅϊ ρϑοϊβοαγο 16 ἅπθ ραυῦ. Τηΐατιὸ ΤΟΙ͂Ο ἃ αποβῦθ πῦονο, ὁ 51] Ἰβύϑηθθ 

ἰηνὶὸ ἃ Οοβύδηθποροι! ἀοηληὶ Πααῦ 6 Ῥαοηὶ Ἰοϊοὶ (6), οἷι6 ἀἰβογθαϊθαββθσο ἴῃ ορηὶ 

χηοᾶο 1 ἔγαϊι; ὁ ἱ ἔγαϊι, νιβῦω [ὼ τηδ]ὰ ρϑιδῦδ, ποῸὴ ὑγονϑΙΌΠῸ ΔΠ]ΟΓΘ ΔΙ ΤῸ ΒΟ ΡῸ 6Π6 

ΑΙ ταδπᾶδτο δᾷ ΑἸθϑβαπάγια ργρούθϑίθ ἀ ΟΡ θαϊθηζαι, ὁοη 1ὰ αἰ ΟΠ σίομθ Θβρ οἶδα αἱ 

Θ55016 Ῥυοῃῦὶ 84 δηδίθηιαἠ ΖΖαῦθ ΟΡ ἴα ]88, ἀούἑτ! δ, Π18. Π16110 5ύθββθο ὕθηιρο ῬΘΠΒΆΡΟΙ 

Ῥθη6 --- Θ 6] ροΐθνϑ ἰθρρθγθ Π6]]᾿ αυνυθη 6 --- αἱ τηϑύθθυθ Π61186 πηϑηῖ 416] ΟΥβοβύουηο 

1106111 ρίθῃὶ αἱ δόσαθθ οοπύτο Τϑοῆϊο. Ῥγορα ΟἸονδπηὶ οθϑδίπο δὶ 1106]11, 6 βουῖνθ αἱ 

πιονο 8] ραὐμαγοῦ, Π6] βθριιθηῦθ ὕθποιθ: “ Α [8] ραπίο Αἱ ἀϊβρθγδζίομθ 80πῸὸ βπη 

« φαρδῦ ποιηϊηὶ ἀδι Δοσυθαγεϊ ρ61 ἰβουιυδο. Π)6] τϑϑῦο οἱἷὸ 66. ἃ ὅθ βῬϑ16 ὈΘΠη6 Τ]ΒΡΟΠΑΙ, 

“ φῬοϊοπὸ 6851 Ποὴ ψΟΡΊΟΠῸ ΒΆρΘΓῸ αἱ ΡΟ ΓΒῚ ἀ4118 οἰδὰ, (7). ἘΠ Θοθο ἀπ ἔα ΠΠ]ββίτηο 

Τἰρῖο βυοϊρονδὶ 1π ααθϑύϊοηθ α1 ἀἰγυθο ϑοοϊθϑίαϑίϊοο ὁ αἱ ἀορτηδ[ίβηηο το] ρίοβο 6. 60]- 

Ἰοοῦῦθ [δοοῖα ἃ ἰϑοοῖω ΤΙ ΟΙ]ο 6 ΟἸἱοναπηϊ. ΠῚ αἱ ἀδύα ἰὼ τονίπα 46] νϑβόονο Ὀΐζϑῃ- 

ἀπο; 1᾿ οοοαβίοπο ὁρῶ ὑσοναῦδ, 6 11 οἱὰ αϑύαθο ἀθὶ ἅπθ ποθ οἵ α06110 ο16 ἄονονδ 

ΒΟΘΘΟΙΏΌΘΓΘ, ἱποοπηϊπηοίαῦε, 18. Ἰοὐΐδ. 

(1) Ῥασμάντο (ΟΡ. οἶδ., ρᾶρ. 38) οἱ οοπβουγὸ 18 Ἰϑύθθυα αἱ Τθοῆ]ο ὁΠ6 ὃ 46] βϑρτιθπῦθ ὕθποτσθ: οὐκ 

ἔδει μὲν ὑμᾶς παρὰ γνώμην μου ἐν ταῖς πόλεσιν ὑποδέξαντας τούτους. ἐπειδὴ δὲ ἠγνοήσατε, συγγνώμην 

ὑμῖν νέμω τοῦ λοιποῦ τοίνυν φροντίσατε μήτε εἰς ἐκκλησιαστικὸν μήτε εἰς ἰδιωτικὸν τούτους ὑπο- 

δέξασθαι τόπον κτέ. --- Οἵ. οσίαπᾶϊο ορ. ΠΧΧΧΊΙΧ, ΤΑθορηϊ αα Ἡϊον ον γηνίι, 6ἃ 6ρΡ. ΧΟΙΙ, ΤΠοορῆι. αα 

δρίϑο. ραϊαοδίἑν. οἱ αα ΟγρΥ. ἴὰ Πίογοη. ορρΡ., 6ἃ. Μιανε, . 1... Τ΄ ΧΧΤΙ, ο0]. 1766. 6 159 8565. 

(2) γεᾶϊ ἴπ Ῥαιπάνιο, ρᾷσσ. 233-94, 1, Ῥαδθύϊοα, ἀθβουϊσίομθ 40] Ἰοτὸ αὐτῖνο ἃ ΟοβύδῃψίποροΙ!! 6 49]- 

ΤΙποοηῦγο οοπ ΟἸονδμηί. 

1 Θν  οῖυ ἦν ὙΠῚ; ὁ; 8: 

(Ὁ οἱ δὲ φιλαλήθως ἐμαρτύρησαν ἀνδράσι, λέγοντες τῷ Ἰωάννῃ, ὅτι καὶ ἴσμεν αὐτοὺς, καὶ μεγάλην 

ὑπέστησαν βίαν, καὶ εἰ βούλει, δέσποτα, τῆς μὲν πνευματικῆς κοινωνίας αὐτοὺς μὴ μεταδῷς, ἵνα μὴ 

λυπήσῃς τὸν ΤΤάπαν - φιλοφρόνησαι δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ᾿ πρέπει γάρ σοι, ὡς ἐπισκόπῳ. Ῥαττλν., Ῥαρ;. 24 Τ).-1}, 

(6) Γράφει δὲ λιπαρῶν τῷ Θεοφίλῳ - ταύτην μοι παράσχου τὴν χάριν ὡς τέκνῳ σῷ καὶ ἀδελφῷ ἐναγ- 

καλισάμενος τοὺς ἄνδρας. Ῥλιχλν., ΟΡ. οἷδ., ρας. 24 Τὶ, 

(6) περισεσυρμένους εἰς λογικὰς ἁμίλλας. ῬαττΑν., ἐδία. 

(7) ΤΤάλιν καὶ δι᾿ ἑαυτοῦ καὶ δι’ ἑτέρων ἐπισκόπων ὁ Ἰωάννης παρακαλεῖ αὐτοὺς παύσασθαι τῆς 

κατ᾽ αὐτοῦ κατηγορίας, διὰ τὴν ἐκ τῆς δίκης κακοπάθειαν ̓  γράψας τῷ Θεοφίλῳ, ὅτι εἰς τοσοῦτον ἠλά- 

θησαν λύπης, ὡς καὶ ἐγγράφως σου κατηγορεῖν. λοιπὸν τὸ δοκοῦν σοι ἀντίγραψον. οὐ γὰρ ἀνέχονταί μου 

ἀποστῆναι τοῦ στρατοπέδου. ῬττΑν,, Ρραρ. 25. Α-Β. 
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Βαπδηϊπηθ 6 πιοάθραύα θῶ ἰδ Ἰοὐΐῦθγα, τη ὕ816 ΠῸΠ ΒΘΠΙΡὺ ΔΡῚΪ ΟΟΟΙΪ βοβρούξοβὶ 
49] ρα νίαγοα βϑίοβο θ᾽ βαοὶ ἀἰυ δ] 6 46118. διιὰ δι ον. ἘΡῚΙ ἄονονα ἴῃ ἀαθβίο ῥα ίο 
τραδιᾶδν Ἰοροτα αἱ ΟἸοναπηὶ 6016 πῃ ῬΘΥΙΘΟΪΟ ΡΘ1 ἴὰ Βα ριθπιαχία, ἅ6] ρα εϊαγοδίο, 

ἀηδι ϑιιἄδοθ πιοϑύγα αἱ ρούθγθ οἢθ 11 Ὀϊχαηίηο πὸ ἄνθνα πὸ ρούΐθνδ ἈΥΘΙΘ. 

ἘὰῸ τἰθροβύο οοβὶ: “Τὸ θη τηΐ ῬΘη80 6)|6 ΠΟῚ ἱβηΟΙ 1] ἀθορθύο ἀθὶ οδποηὶ αἱ 
“ΝΙοθα, ἄονθ δὶ ϑϑποῖβοθ πὸ ΔΌΡία ἃ 5θᾶθιο 1 νϑϑοονο ἃ βἰπᾶϊοθ Αἱ ἀπ Π6 ἔπουὶ 

“ ἀοἱ ΠτηΪ 1 βαοὶ; 80. ροὶ ΠΙΡΠοΥΪ, ΠΠπηραρ, 6 αβύϊθηθ ἀαἱ 1106} οοπύτο ἀϊ πηθ. (16 586 
“ ἔοββο ἀ Ἴορο ἴἰο ἀνϑϑϑὶ δι θββϑῖθ ρἰπαϊοαῦο, ἄδὶ γϑβϑοονὶ αἱ Βιριύῦο ἄονγϑὶ θββϑυῖο, 

κρη ἄδ [6 616 8οὶ ἀϊβίαπίο βούϊαηὐδοίπαιθ βῥἱου πὶ αἱ ΟδΠΙμηΪπ0.., (1). 1 ὁΔΠοη] 46] 

ΟΟΠΟΙΠΟ αἱ ΝΊοθα ποπ οἱ ἃγθνᾶπο τηδρατὶ πἰθηύθ ἃ 0116 ἴδιθ, 00Π10 81] ρυὸ γϑᾶθιθ 
ἅ411ἃ ποία ριθοθάθηΐο; δά οσηΐ τιοᾶο {1 Οὐἰϑοβέομμο ὁαρὶ οἷο 1 Τα ροπιθύ ογβὶ ἴῃ αποδίδ 
Ὀθβα, Θύδ, Θ0ΠῚ0 5:18οῖδα}6 τπ γοϑραῖο; 49116 ὈΥΙΡΉΙ6. 96. πὸ ἄγονα ρἱὰ ὑδηΐθ ἃ Οοβίδη- 
ἐϊπορο!!! ΟΠ πιὸ ϑσθπααθ ἃ 5ὸ 1 πηοηϑοὶ 6 ἷ πιθ581 αἱ ΤΟΙ͂Ο ὁΠ6 Ππρᾶνᾶπο, 6 ἀθὺῤθ 

ἴογο ῬϑγΌ]6 αἱ ΡῬδοθ 11 τηϑηδὸ οοη Πῖο, ΔΟΡδηἀοπϑηο 1] ῬΘΠΒΙΘΡῸ 6 αϑὶ ἔλαθ! 6 6] 
Ἰοτο Ρϑύσίδρου α᾿ΑἸ]θϑβδπᾶγία. 

Μὰ 16 ὁο86 ἀογθνϑπο ἈρῬΤΘΥ ΑΓΕ ΒΘΙΏΡΓΘ ρἷλ. ΟΒὈἸ πα δὶ 1 ΝΙΔουδ 461 6 1 Ἰοσὸ θοπι- 

ΒΑΡ, ΒΟΡΙνΟΠΟ Δ] ΡΥΆΠΩΙ 6 νϑυθοβὶ Π611 (2) οοπίτο ἱ θαρίαραὶ ΤΟΙ] δηϊ, ποπομιὸ 
Οοηὗρο ΤΘοἢ]ο δἴθβϑο (8), ὁ ΠῚ ργοϑοῃύαπο 8 Πηρϑυδύνϊοο. 

Ἐ αὶ 8] Οὐἰβοβύοπιο βυθϑηΐγα 1᾽ δου ὰ Ιαἴοα, 461 πιομᾶγοα Ὀἰχσαπίϊπο, {1 αα8}9 

ϑαθιθο. ἃ ουτογὰ 1 οοσαβίοπθ ὁμ6 β]Ϊ οὔιϊνα ἢ ἀοϑύτο ἃ ᾿παμη! βου βὶ ΘΟ Π10 ΒΌΡΓΘΠΙΟ βῖπ- 

(Δ) Τῷ δ᾽ ἐπισκόπῳ ᾿Ιωάννῃ γράφει [ὁ Θεόφιλος] οἶμαι μέν σε μὴ ἀγνοεῖν τὸ διάταγμα τῶν ἐν 
Νικαίᾳ κανόνων (58 4|1π6 ἃ] οαῃ. ), ὅπου θεσπίζουσιν ἐπίσκοπον ὑπερόριον μὴ κρίνειν δίκην " εἰ δὲ 

ἀγνοεῖς, μαθὼν ἀπόσχου τιῶν κατ᾽ ἐμοῦ λιβέλλων. εἰ γὰρ καὶ δέοι με κριθῆναι, παρὰ τῶν Αἰγυπτίων, καὶ 

οὐ παρὰ σοῦ, ἀφεστῶτος ἑβδομήκοντα πέντε ἡμερῶν ὁδόν, Ῥατιλν., ΟΡ. οἷδ., ρᾷρ. 25 Β-Ο. Α αὐθϑβύα 1οὑ- 

ἴδνα πούα 11 Μάανβι (1". ΠῚ, 60]. 1088, π. 4): ἡ ΝΌΠα5. αὐἰάθιη δχίαῦ ΝΙοδθθσβ οἄποη. 40 Παϊαβιηοα] 
ἑ Ἰαάοῖα, οχύτα Ῥγονίποῖδθ ΠἸπηῦθ5. Θοποθρ 8. ὙΘΥ18 νούθηδαν, 14 νθῦὸ ἀρουίίαβ ϑδγα]οθη818. οᾶπι. 8 Ῥγο- 
Ἷ δῖ 8684 τοβροχὶῦ παι ἀπθ16 ΤΠΘΟΡΒ]ὰ5 δὰ ΝΙοδθηστα οδπ. ὅ..... Ἑοάθπι βροοίαηῦ οὐ θρίβοορὶ 40 

. Ἰαλνς, (απθϑύο 1ο νϑάγθπιο ῥἱϊι ῥα 1) ΤΠΘΟΡΆΪΟ στϑπαηθϊανὶ ουταπῦ: δὲ ἑμοναϊηαίο διιϑυογεῖα Νοαονιο8 
“αηΟΉ68... οὲ θαέγα ἰἰρηϊέοα ἐν ίσαβ, ἐπι ἐγανιϑέίο αὐ πο8. ἘΠ ταοὸχ ΤἜΘΟΡΙΪΟ ἴῃ ππθιπουΐαπι του οδηίθβ 

ὲ ιδο ῬΙοχίταθ βουϊρβοσαῦ, αἰπηῦ: λμαδορειβ θηΐηι ἑμέαηι ορίβέμϊαηι οἷο. Νϑο αΠθου Ἰάθια οαποι 80 ΑἸ- 

τ Οδ.18. ΘΡΙΒοορβ. ᾿πὐθ]]θοῦπβ ῥαϊν, βία άθτα 46 ΝΙοαθηῖβ ραύϊθτιβ 6Ρ. 3, τι. 8 δα Οδδ]οβύϊππιμη. Ῥαραπι 

Ν 810 Ἰοαπθηξθε: Ῥγικαονιἐἐϑοίγιο ἐιιδεϊδοίγηοφιο οἱἀογιωιέ φιαθοιοηιο πθροίϊα ἐγι ϑιεὴ8 ἰοοΐδ, «ἰδὲ ογέα ϑιμιέ, 
᾿ Πηϊομάα, οἷο. »- [δ οἰπααΐδιιθ ὕδποη ἄθ Νίοόθ,, οββθύνῷ 11 ΤΉτβπαυ (Ορ. οἷδ., 1. ΠΠ, Ῥαρρ. 186- 7), 
, βουνοῦ οβδουνοπιθηῦ ἀόίδηβθ απχ ὄνδαιθθ 465 δΐγοβ ἀϊοοῦβθ8 46 υθοου οἱ ΘΠ ΘΟΙΠΙΠ ΠΟ Οἱ ΘῺ 

Ξ ΤΘΟΟῸΣΒ 165. πηι τ 5. ἄὰ οἰουρό οὐ 168 Ἰαΐᾳαθ8. ααἱ ἀαταϊθηῦ ΘμΘΟΌσι Τ᾿ Θχοοτασηπηϊοαύοη ἀδη8 ἸΘῸΤΕ 
᾿ ἀϊοοῦδοα Ῥδυ ΘΠ] 16γῈ; τπϑῖβ 11 Ὑ ὀδαϊδ αὐοαθό οοταταθ οουγθοῦ ααθ Ἰοη 5 Τα ουπηθταϊῦ δῖ 66. π᾿ αὶ 

᾿ Ῥοϊηῦ Ῥᾷγ {Ἀ19]6886. οὰ ῬΆΣ ἀαθααθ ααὐγο ἀόξαπῦ 465 ὄνδαιθδ, οἵ ΡᾺΓ ϑυυϊϊθ 4 ἀυθίαπθ ἱπίτηϊθό 

, ῬΘΙβοθη6116, χὰ 168 ῬΙαϊσπαπὺβ. απχαϊθηῦ ὁἐό γϑύσαμομόβ 46 Ἰὼ δοτατηππῖοη. ΟἾγγ5. ὀὐαιῦ ἄοπο θηΐσο 
185 ΘΧΟΟΙ λα ηϊό8 (6 Νίῤτϊθ οὐ ᾿ϑὰν ταδέτορο! αϊπ ἄδπβ ὑοὰέθ 1ὰ στὶραθαν ἀὰ ἀγοὶδ: 1] γου]αὶδ Θχδιηϊηθν 
ϑῸΧ ὑθυτη 5 465 ΘΕΠΟΙΒ 5 δὰ} οοπδαπιπαύίου π᾿ ἀδαϊῦ Ρὰ5 1᾿οἴθὺ βοὶὺ ἀπ θυγθασ, βοϊῦ ἄ ἀπ νθη- 
ϑθαμοο ργῖνόρ, ΤΒόορΒ1]6 αὰ οοπίταϊτο ἕοϊσπον ἃ παραῦον 805 ἱπίουνθηξίοη. ἃ ἀπὸ ργοββίδυθ ἰρπο- 

« 

« 

« 

38... 

ἄλλως εἴπι ἢ, τοσαῦτα ὅσα ἕκαστος οἷδε. ῬΑτχΑν., ἐδία. 

τ σὰ, 



60 ῬΆΟΙῸ ὕΒΑΙΌΙ 28 

ἄϊοθ Πρ] αὐανὶ γι ρίοβὶ. Εἰ πὸπ οτα απθϑύο απ Ῥθοπ ργθύθθθο Ρ61 δΡθαβϑανρ Α]68- 

βεπᾶνία, βοΐίο Βίζϑαηζίοῦ Εἰαἀοσϑῖω ϑάσπαιθ ἀοσθύνε 1 11061}} 46] τποπϑοὶ (1), 6 βρίπθϑ 

« Αγοδᾶϊο δᾶ οτἀΐπαῦο οὔθ ΤΘΟΪο, γορ]α ὁ πο νορἹδ, δῶ ἀὰ απ αἰβοῖϊα!θ τηθηδῦο ἃ 

« (βίδα προ 6. ἀϊθα ἴὰ σὰ οδιδδ, ἀϊηδηχί ἃ ΟἸονθηηῖ: 1 ΟΠ] θυ οὶ Ροὶ 49118. Ῥαγίο αἱ 

« ΠΘΗΪΟ ὁ ΘΟΠ ΘΙΤηΪπο 46110 6056 αἱ ουΐ ἀνϑνᾶπο ϑοσαβαΐο ἱ βαρϑὶ υθοο]ιὶ, ο ἴδ, Ῥθηδ 

« 461 οα]ιππίαθοῦὶ ϑαθίϑοθμο., (2). ϑαθῖῦο β᾽ἴηνία δὰ ΑἸθδβαπασία απ ὑδ] Τ]Δῆο Ρ6Γ 

ΠϑοῆΪο (8), 6 5] ἀὰ' τηϑῆο ὃι ΘΟ 1616 18 βθοοπᾶδ ρϑυῦθ 40] ἀθουθῦο ἱπηρϑυῖα!θ; τὴϑι ἃὐθον- 

Ψ 1 Το] δπΐ, ἢ οἷὰ τη] θάϊγαπο 81 τηοτηθηΐο αἱ ἃνθι μόνο ογθοσμῖο 8116 ἰηδίπαδ- 

ζΖἰοπὶ 461 ραὐνίατοῦ, ΒαρΡ]θαπο 5ἱ ἀϑρϑῦνὶ δᾶ οβδιηίπαρο 16 ἸορῸ δβθυτηδχίοηὶ Ὁ]ΠΟΓα 

αυδπᾶο σἰπηροτὰ ΤΘΟΗ͂]Ο, Π6118 βρθῦϑηΖθ, ἴο ὁγθᾶο, 0068 86. 661 δ᾽ οανανα ἀ᾽ πηρϑοοῖο, 

Πθουὶ 6 βἰουσὶ 856. π6 βαυθΌθοτο δηᾶδῦ Δπομ᾽ οϑβὶ. ΑΒΒΘΗ ΙΠΌΠΟ 61] αὐ ἤοἰα]1, τὴ ὑθπιθηᾶο 

πῸΠ 860 ἴἃ ΒΥΙΡΏΔΘΒΘΙῸ ὁ0η ἴα ἔπρϑ, 11 Τἰ ΠΟ α561Ὸ ἰπύαηῦο ἴῃ ΘΔΡΌΘΡΘ, ἄογο δσπηΐ ἀΐ 

ἸοτῸ ΡοΪ τπορίροπο ργίπηα 4611} ἀῦεῖνο 4011 ΑΙθββαπάνπο. 

8. 1. -- Νὸ ὃ ἃ ογθᾶθγθ οἷο π6ὶ ἔγαύθθιηιρο ΤΘΟΙ]Ο 850 Π6 βύθββϑθθ 60119 τηδῃὶ ἴῃ 

τπᾶπο, σἰθοομὸ ὑπτορρο 511 οοόθνα ἃ ἀϊπιοτὰ ἀθ᾽ Μϑουῖδ 61 ρυθθβὸ ΟἸονδπηῖ, 6 ριδ}- 

ἄσπᾶο ἃ] [αύαρο, ρϑηϑᾶνδ Ῥυθηηηἶγδὶ ἅδ᾽ αὐ βαϑὶ αὐύδοοο. Ῥθυϑαδθο 6 ψοϊθηᾶο ρϑὺ- 

ΘΒ ἀοΥΒὶ ὁΠ6. ὅπομ6 11 ΟΥἰβοβύοπιο ἔοβϑϑ ἰηΐοῦῦθο ἀ᾽ ΟΥΙβϑηϊδπίβπιο (4) Ῥ6} 1 [80110 οβρὶ- 
" 

ται ὰ ἄαία αἱ πιοπϑοῖ, 6 Ρ6 1 ἄδύθ ἱποιῦγθ, 016 ἀϊ6ὁ6 1] (61Ζ6 (ὕ), πη ἀρρδρθηζδ αὶ 

βϑηθ δὰ 8116. 5116 τηϑοο Πα Ζίομΐ, ΒΡΙΏ56Θ. ΤῊΟ] δ] ὙΘΘΘΟΥῚ 6 ἴῃ 1η0ἅ0 5ρθοῖδ!θ 1] νϑοοΐο 

πριαηῖο αἰ Οἴρτο (6), οαἱ ϑβογίανα οδ] ἀδπηθπύθ αἱ πηδηάδρο διὰ ἰῃβογιλαγθ 1 νθβόονο 

(1) Ῥα!Πδάϊο ἀϊοθ ᾿πϑθυϊ (ἐδὲα.)}: προσέρχονται [οἱ μοναχοί] τῷ μαρτυρίῳ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου «τῇ 

βασιλίσσῃ δεηθέντες, τῶν μὲν ἀντιδίκων μοναχῶν τὴν δέησιν παρὰ τοῖς ἐπάρχοις γυμνασθῆναι, τὸν δὲ 

Θεόφιλον παραστάντα καὶ ἄκοντα ἐπὶ Ἰωάννου κριθῆναι. ἐπράχθη ἡ δέησις... κτέ. 

(Ὁ) ..τὸν μὲν Θεόφιλον παραστάντα διὰ τοῦ Μαγίστρου καὶ ἑκόντα καὶ ἄκοντα δοῦναι δίκην ἐπὶ 

Ἰωάννου, τούς δὲ Θεοφίλου μοναχοὺς [1πὐο πα 1: 1 5ποῖ ρατθρίθη1] συστῆναι ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἐγκλήμασιν 

οἷς κατηγόρησαν τῶν ἁγίων γερόντων [1 Μαονϊα 618, ἢ τὰ τῶν συκοφαντῶν ὑφίστασθαι, Ῥαταναν,, ἐδϊά.; 

οὗν. ἀθομο ϑοζομ., 1. 7Π|, ο, 18. 

(8) Εὶ ποη οοπῖθ ἀΐοο 11 αστημον (Βέφδ οι. οιοΐδ. 056 Ῥδγ65 σ᾽". οἱ ἰαί., 8" Ῥατίθ, Τ. Χ, Ῥ. 118), ββδοοπᾶο 

1 απ816 ἕὰ ΤΘΟΗ͂ΙΟ ὁμ6 5ἱ ἀοίοσταηϊπὸ αἱ νϑηῖνθ ἃ Οὐοβυδη πο Ρ0}1, ἄορο αἱ ἀνον οὐδοπαῦο 11] Ῥθυτιθ8580 

4611} ̓Ἰπιρουαύοσθ. 

(4) Οἴν. βοσπαι., ΟΡ. οἷδ., 1. ΥἹ, ο. 9... απθϑύο Ῥοὶ 8ἱ ξαγὰ Δ]]πβίοπθ ποὶ 1109]}] Ῥυθβθαξαθ 8118 

Θἰποᾶο. - ΠῚ Οὐῖβ., 46] τοϑῦο, οοὴθ 3. Βαιβι]ο, 5. Θσορουῖο Ναχίδησθηο 6 ὑθη ὶ ΑἸ] σραμαϊ νϑβοουὶ αἱ 

ἀ6] ὕθιιρο, 56η28, Θβ56 78 βθριδοθ 46110 ἀούῥνϊπθ Ῥαυύϊοο!ανὶ 4 Ουΐσϑθηθ, οτὰ ἀπὸ αἱ ἀ6111} ομρ 10 ἃτα- 

ταϊταναπο. δὶ οββουνῶ 1! Ῥύποε (ϑέεὕσανι Οὔ γ8., 1. 1Π|, ο. ΤΥ͂, Ῥᾷρ. 158) ὁμ6 ροὶ ἃ ααθϑῦο ριπίο σἷα- 

βίαχαοηδο ποία: “ Τουδοίοϊβ, πο βϑαϊθιπθπῦ 11 π6 ρᾶγίασθαϊν ρὰ8 8568. ΟΡ᾽ ἴθ π5. ῬΑΥ ΘΠ ΟΥΘΒ ; τηδ 8 

Κρποοτα... 88 πιόδποᾶο οχόρόνίααρ ὀναϊ δα οοπύτα ἀϊοἔϊοι ἄνθο 661160 ἀ᾽ Ουϊρθπο. Π παν αν ἄοπο ἀποῦμο 

“ γρΐβοι ρυθβϑβαπύθ, ἃ ροϊηῦ 46 νι ἀοούγί μα], 40 Ῥχοὐύόροι 168 οὐἱρόῃϊβῦθβ 9. 

(8) ΝΘ] οΡ. οἷ. 4601] Κυυταρδομου, ρᾶρ. 915. 

(6) Τὰ Ἰοδίουα ομθ ΤΘΟῆ]ο βουῖβϑθ διῇ Εἰριμαῖο ποῖ ἴὰ 81 ροββίϑαθ π61] οὐ ρίπα!ο ρυθοο; 1 ὑγαᾶα- 

φίοπο Ἰαδίπο ὃ ἀρσίαηθα, οοταθ 16 αἰύτθ, 8116 Θρρ. αἱ 5. αἰγοίασμο (6ρ. ΧΟ, δὰ, Μιαν, 1". 1, 0011, 166-87). 

Ὅϊοο 1 ΑΙοεβαμανίπο: “ Ὀιρπαθίοπὶβ ὑπαθ οϑὺ... οὐ Θομριίθσανθ δοῦϊαβ ᾿πϑα]αθ ΘΡΊβοοροΒ, ἃἂσ βυποᾶίθαβ 

« Ἰρθογαβ ῥαπη ἃ 05. ἀπδπι ἃ Οὐπδῦαθπορο! δαπδθ αὐἷβ ΘΡΊΒΟΟΡαμ,... ταϊδθοτθ, αὖ ΘΟΠΒΘΗΒα ΟἸΠΉΪΌΤΩ, 

“ρὲ ἴρβ8. ΟΥβθμ68. ποτηϊπαξίτη. οὔ Πα θυθϑὶ5 ποίαν οοπἀθτηπϑῦαν. Ὀ α]οῖ Θῃΐτα ἀπο ΘΑ] πχααἰαύοτοβ γᾶ 

« βᾷρι Αιπποπίαβ, Εαβθ ΙΒ. οὐ Εἰ μγυαίαβ πον ῬγῸ ΠδΘΥΘϑὶ ἕστουθ Ὀδοοῃδηύοβ, Οοπδύδη πο ΡΟ] πὶ 

« γρπογίηῦ, αὖ οὕ πονο8, δὶ ἀο5. να] αουϊηΐ, ἀθοϊρίαπῦ... Εὴδ αὖ ΘΟ] υ5 ποβύγα, Οὐπδύθὐϊηορο] τι βου ρύδ 

4 Ῥογνθηϊδαῦ, παδῦθ ἱπαπβύνηαπι. νἴσαμα, οὕ δ] απο 40 ΟἸ νυ οἶβ, βίοαῦ οὗ ποὸϑ ἄἀθ ἰρβὶβ ΝΙύυαθ τποπᾶ- 



1ΔΑ. ΒΙΝΟΡΟ “ΑΡ ΟὕΒΒοῦμΜ , ῬΕΙ͂ ΑΝΝΟ 408 61 

ἰχαηύίπο ἀϊ ααϑηῦο 5 θὰ ἑαύδο οοπύνο 1᾿ Οὐ ϑηϊδηΐβηιο (1), -- ἃ Θοπάϑηπϑι" 9 ΒΘΏΖδ, Τη1856- 

Τἱοον αἶα, ὑαύδθ 16 ορϑῖθ αἱ ΟΥΐβθηθ, 8 ΘΟ]ρΙγΘ ΘΟΒῚ γἱ6 πηθρ]10 ἱ ἔγδιϊ;..... αυδπᾶο ρ]] 

οαρΙῦα, 811 πηργοννῖβο 1 ογαϊπθ 4611 Ἰπηρουαύοσθ Αροδάϊο. 

Βα πῃ 60100 ἱπαϑρούϊαϊο; τὴ 1 ποπῖο, ΟΠ ανθνα ᾿ΔΟΟΠ1011 ἃ σΡᾺἢ αἰνιζίϑ, ΠῸΠ ΘΓα 

ῬΘΡ ἀδγβὶ νἱηῦο ὑδηῦο ργυθϑῦο. Βθὴ ροπάθγαξα ἰὰ οοϑᾶ, 6511 οἱ ογῶ βύδίο οοιπϑηᾶαίο 

ΘΌΡΙΌΟ τηϑηᾶδ αἰ νΈΘΟΟΥ ΟἹ Ῥριἐΐο αἱ τηθύθιϑὲ ΑἹ Ῥγθβϑθηθαυθὶ 811 Οδρίθα]θ βο]ὸ (2), 

ἴῃ ΤηΔ 76 6 βἴσηρονο ἃ (οβίδη πορο]!, 6 δα ἘΡΙδηϊο 6 δὰ αἰὐγ] νϑβοονὶ α᾽ Ουϊθηῦθ ἴα 

Υἶγθ ᾿ἰβύβηζθ ὁΠ6. οοηγθηρϑπο ἰηβίθπιθ οοϊὰ. ἘΡῚ ροΐ, ἰῆνθοθ απ  οαν δὶ οἱ ααϊοδ 

ΤῊ] ον ραν ϊίο οομηρίθιθ 1] νἱαρρῖο ρον να αἱ ἔθυτα, ρούθηο ἴῃ 8] τηοᾶο Δ ΟΘΟδ 5] 

Ο0Π ΠΟ ῬΟΟΪΐ ἀΘ6Ρ11 φοοϊοβί δυο ὁη6. ἀνόνᾶηο βοὐδοβου ὑῦο 8118 οοπάδηπδ α᾽ ΟΥΡΘη6 6 

ἀθ᾽ βαοὶ ΠΌΛΙ π011᾿ Ἰπύθηξο ἀϊ τοπάθνθὶ ἕουίθ αἱ ἀπ ρῥἱὰλ νϑ]Π140 ἀρροβρῖο οοηύγο 1᾿1Ἰηΐθτα 

Βιίχαηχίο. Τὶ ρἱὰλ, ἃνυθθῦρθ ἄοναθο αὐίγθνθγβαλο 4110160 ργονίποῖθ τἱογάϊπαύθ 48] ΟΥἹ- 

Βοβίύομηο; ἰὼ ν᾿ ΘυΆ πο (61 τη] πύθῃ! ; σἵονανα ϑρριοῆυίαιπθ. Τ᾿ ΘΟῆ]ο θα βοῦθο δοοιιθδ, 

1 50 Ῥαγοϊῦο ἴῃ ΘΆΓΟΘΙΘ, Π106}] θα που! 1 ΜΟΥ 6] ; ῬΘΙ ΠΟΙ 5.116 ἼΠῸ ΒΒ 660, 

ἄγρθγα, δάππαιθ ἀθυῖαιθ 1] ῬΙΌΘΘΒΒΟ 8] 5110 ὙΘ]Ὸ Β060Ρ0, ΡΓΘΠᾶΘΡΘ Αἱ τηΐτα ἀπ ᾿ἰδίο 
οἷ. βἔπισοίββο 811᾿ δαξον θὰ 461} Ἰπηροναΐοιθ, 6, βοδηβαΐα αποβύδ, ΓΙ γοΙσο ΤῸ 16 ΔΡΠῚΪ ΘΟΠΥΓῸ 

Ἰὸ βύθββο νϑϑοογὸ Ὀἰζαηθίηο; εἰ 6 ἰπβοιηπιδ ἢ] ρσίποοο τἰαβοῖθο ρυθοθθηθθηιθηΐθ Π6118 

ααθϑύϊοηθ αἱ Ιϑίάοτο 1 Οβριθα]ανῖο. 56 51] ρούθνδ ἔδ ρᾶββαγο ΟἸονδηηΐ ροι Οὐ σϑηϊβίδ (8), 

ἉΠΟΡῸ ἀπ οὐθύϊοο ΠΟ ΔΥΤΘΌΡΘ δναΐο 1 δυῤουἰὰ ἀἱ ροἰαδίοανθ ομΐ ογτὰ ουβίοαθ ἀ9]- 

Ἡϊηϊθουϊθὰ ἀούθεῖπα!θ. Μὰ ρϑι ἀπθϑῦο οἱ νοῖϑνα ἀπ᾽ βοοοϊύα αἱ ϑοοϊϑαίδϑυϊοὶ, θ᾽ 5 1π|- 

ῬΟΠΘΒ56. 60] ὨΠΠΊΘΙΟ 6. 60] ΓΘ ΡΟ βίποῦδ!θ. ἃ Οοβὕδῃ!! ΠΟΡΟΙ μοὶ 91 ονυθηῦ ἀντθ- 

Ῥθγο οομβὶ Ἰαῦο 58] ἀὰ ἴαγβϑι. Οβύδναμο, θθὴ ὃ νϑῖο, 8118. τ αβοῖῦα, αἱ ααθϑῦο ἰηὐτὶρο 6 

Ῥπηρουαύοσθ Ασοϑαϊο 6 ἴδ βύθ ὃ ᾿παοββῖδ, ὁη6 ασϑνᾷπο δοοθῦναϊο 1 1106} ἀθὶ Μϑουὶ- 

8461Η, τπηδ 811 ΑἸοββαπαγίπο ἄνϑῃ ϑηΐπηο 16 πούϊχίθ Ῥϑυ νησία. }} ἀ8. Ῥᾶιίθ αθὶ πϑιηϊοὶ 

49] ΟΥἰβοβίομιο, ἱ 8} 5ἱ ἄδνδπο δὐθουῦπο ρ61 ὑγοόυδι πιοᾶο αἱ Τουθβοίαυϊο 48] 50 

ΒΘΡΡΊΟ 6 ΡῈ τϑἄμχηδγθ ἀπ ἸΠΒΡ5ΠῸ ΘΟΠΟΙΠΟ Π6118 βύθϑθα ΒΙΖΒΉΖΙΟ Ο.6 ΘΟΟΡΘΡΆΒ56. 8118 

58, τονίπϑ, (4). 

Οοβὶ δἄάσπααο 1 Μδογίθ 61 οπύσαναπο ἴῃ βϑοοπᾶδ ᾿ἰπθᾶ, 6 ἃ ἰοτὸ βιρθθηΐγανα 610- 

ΔΏΗΙ, τηθηὐθ ἰὼ απθϑύϊοηθ ἀββαπιθνα, ἴῃ ΔΡΡΆΓΘηΖα, ἀπ ὀδγαύθθυθ ἃ ΟΓαΪη6 ρα θπΐθ 

« “. :. . - - ᾿ - ὃν ΥῚ - . 
ΒύΘΥΙΪ5 Ῥαΐγθβ τη ομΟΠΟΥστ Οὔτ 8115 βαποῦϊβ δῦ σοη πη ἰββίση 8. ὙἹΡ 85 τα] βίπηβ, (αἱ ροβδίηῦ οαηοία 

ἴῃ Ῥυδθβθηί ἀοοθσθ, αἀὰδθ σοϑύω βαπῦ. ΕΠ ΒΌΡΘΥ ΟἸπηϊῶ α Δ ΘΒΆΤΗΤΙΒ. ταῦ ἸΏ ΡΘΉ 888 ἔπη 485 ΡΥΘΟΘ5, φΗ0 

Ῥοϑϑίηιιβ οἰΐαν ἦηι ἰδίο σον ἑαιηΐηο υἱοίογίαηι οοηβοημὶς. 

(1) Ἑριβμηῖο, ᾿α α δ, π 61] ἄππο 402, βθοοπᾶο 1ὰ ογΟ πο] σία Ἰὼ Ὀἱΐ ῬΥΟ Δ Ό118 [οἷν., Ῥ. 65.) ΒΑΕΡΕΝΗΒΎΤΕΕ, 

ΟΡ: οἷν; Τ' ΤΠ, Ῥᾷρ. 145; σρυσια, Ορ. οἷδ., ρατίθ Π, ρᾷρ. 78, 666.] ἀνονὰ οοῃργοραῦο ἀπᾶ 5Βίποᾶο ἃ 

Οἴρτο, ῬΘΥ ᾿ἰδυϊσασίοπο αἱ ΤΘΟΗ͂ΙΟ βύβθββο, 611 αππ8}]8 πὸ 8010 ΟΥΡΘΏΘ, πὰ ΘΖ Πα10 ἐμέξἑ ἱ 501 ΠΟΣῚ 

ΟΥΆΠΟ. βέμεϊ σοπἀληπαῦι, 6. ΡΥ ΘΟηβθριθηζα, π6 Θτὼ Ῥτοὶ θα, 1ὰ Ἰϑύθαγα. 

(2) [ο ἀϊοθ 11 Οὐῖβ. πθ]α 15" 6ρ. δᾷ ἱπποόϑθῆσο ρᾶρᾶ: ὅ... Θεόφιλος... κελευσθεὶς ἀφικέσθαι μόνος, 
συναγαγὼν μεθ᾽ αὑτοῦ πλῆθος Αἰγυπτίων ἐπισκόπων οὐκ ὀλίγων, παραγίνεται κτὲ, (Τ΄. 1ΠΠ, ραρ. 516 1-Β). 
Οἷς. δπομθ Ῥαμμαρ., ΟΡ. οἷδ., Ῥᾶρ,. 217 Β. 

(8) Νούαπο ϑοοπατε (1. ΥἹ, ο. 10) βόχομικο (1. ὙΠ, ο. 14) ὁ Νισενοπο Ολύπαβτο (Πΐϑέ. Ἐροϊ., 1. ΧΠΠ, 

ὃ. 12) οῃ6 ἴον. ΟΥὐἷβ. 8116 οϑουασίοιὶ αἱ ἘρΙπΐο, οπ6 ΟἹ βουίνονα ἀ᾽ ἀβῦθμθυϑὶ 4811 Ἰθύξατα ἃ Οὐῖσθπ 
5. αἱ φοηνορανθ ἀπ ΘΟμΟΙ 0 ὁμ6 ἀπθϑῦθ οοϑ8 ΘΟ δΥΤηδ 886, ΠοῸῚ ἰδ Ῥαμπίο ταθηΐθ, 6 ὁπ6 βοσαϊὸὺ π6118, 
ὅδ, να, 1, οἱϊι Ῥργοῆουδ, ἴο ογθᾶο, 4611 δα ποασίομθ τπογα]θ 46] 880 ροροῖο. 11 Οὐϊβοβύοτιο ᾿ἱπυθο ὃ 

βοργαῤξαθίο ἀπ τπογα!ϑύα, ὁ οοιπθ ἀΐοθ 1] Πάπαπνι, ΟΡ. οἶδ,, Ῥᾷρ' 18, 11 ἀούξοτθ, 1 ροβύοϊο 4611, τ ΤΆ ]6 
οεϊῥίαπια. Τὰν βοποϊα βύθϑβα 4 Δηῤοομΐα, οαἱ 6611 ἀρραγύθπονα, υἱδαρρῖνα ἀα ἀπ|6116 αἰδθ βρθουϊαζίοπί 

ἀορτηδίϊομο ομ6 βατοπο δ σἱουῖα 6 φαδίομθ νο]θα 1] ἄθπμο 6118 βοιοὶα οὐἰβύϊαπα ἀ᾿ Α]Θβϑαπανῖα. 

() ον. ϑοζομ., ἐφία. 

τσ. - 2] 
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τϑ]ρίοβο. ΑἸθθϑδηανία 6 ΒΙΖϑησίο, ο τη6 9110 ἴὰ ραῦῦθ ρὶὰ βυδδύα αὶ ΒΙΖϑηζίο, 51 811θ8- 

γ8ΠῸ 61 Ἰούδαν οοῃῦγο ἢ ἀοτηο, 600116 ἀϊθγθησε ρου ο᾽16 ἰὼ βϑοοπᾶδ ἄνθναᾷ Ρ61: 

ἢπθ αἰδίπηο ἰὼ ἀθροβίζίοπθ 461] σϑϑοογο, ἔϑοθηᾶο, ἴῃ ἀπ ρ8Γ018, απθϑύϊοηθ αἱ ρϑγβοηδ 

6. πα]]᾿ αἰῦτο, ἰὼ ῥυΐμηα, ἴπνθοθ, 6] ποπιθ αἱ ΟἸονδηπὶ 51 βθυνίνα βοϊ ϑηῦο ΡῈ τη6ρ}10 

ΠΒΒΟΟΠΑ͂ΘΙΘ 11 ὙΘΙῸ 500ρΡ0, οαϊ γοϊθνα δυΡΊν ΓΘ. 

Τηῤαηίο ΕρΙ αηΐο, νἰϑῦο ὁη6 11 ΟΥβοβύομιο ποη δὶ οασᾶνδ θ᾽ 5101 ΘΟΠ51511 ααδηΐο 

811 ΟΥἹ ρθη πΐδηιο (1), ἔοσοβο οομλθγα 41 οαγαῦθοσθ (2), 6 ργθνϑθπαίο οοπῦγο ἀ6] Βίχβῃη- 

{ἴϊπο, ρῥυΐτηο ὑγτα ὑαύ! οἴπηβθ ἃ Οοβίδηψίποροι (8), ἄονθ βάθρπδίδ ἰῷ βθῃθιοβα οβρίθεα- 

πὰ 6 1 οοπηαηίοηθ 46] γθβοονο (4), ἃ ΠἸΘΠῸ Οἤἢ6. ΠΟ 6886 οοηἀδηπαΐο ΟΥΡΘΠΘ 6 

οϑοοίαθ! ΟἿ οτὶρϑηὶϑυὶ Μϑουϊϑαθ!ῇ, 51 ροβὸ βαθιῦο ἴῃ ΓΘ Ζίοπ 6 οἱ σ βου! ὁμ9 Ἰὰ ὑγονᾶ- 

γϑηϑὶ Ρ6 ἀννϑηύανα (5). 1 αὐθϑῦϊ ἀπ Ῥαγύθ ρϑυβιι8θ ἃ βοὐψοβου νυ δ] ἀθοῦθῦ ΘΟὨ ΡΟ 

1 ΠΡΡῚ ἀ᾽ Οτίβϑηθ --- ααἱ Ρεΐίονα Ερ δηΐο --- Θ, οΘοπρὶρ]αῦο ἀ8Ρ11 ἀν θυ Βα 111 46] ποϑῦγο, 

ὑθηύὸ θηύγαν π6118. ομϊθθα ΡῸΡ ἀδηπᾶγθ ρα Πα μηθηύθ 1᾿ϑυθῦϊθο 6 1 8.001 βϑρᾳϑοὶ. Μϑ 

16. δ] πᾶ 6 Ρ᾽ααϊζίοθα, τἰβροβία αἱ Τϑούϊμμηο νϑβοονο ἴῃ οἰ χίθ, ὁ16 ὁο ΔΙῚ ποι δαθιὶ 

δὶ γΟΙΪΘΡῚ σαοὶ (6), 6 ὑαὐύδο 11] οοηύθρῃο τηϑηθαθῦο 41 ΟἸονϑηπὶ, βορπϑύδηιθηθθ ααϑηᾶο 

Ρθι βαιδρίομθ ἴὸ ἀννορθδ πο ΟΡΘαΘΙΒΙ ΤΘΒΡΟΠΒΆ116 46] ὑπηχαϊῦο 616 ἀυθθῦΡ9 ρούαΐο 

ΠΒΒΟΘΓΘ. Π6] ΡΟΡΟΙΟ, αἀὐϑ]οτῶ Οβαβθθ ΘηὑΆΡΘ ἴῃ 4.6118, ομΐοϑα ἄονθ βϑᾶθνα 6611 ἰορὶῦ- 

{πιο γϑβοονο, ἀβαρρϑηάοηθ 1 αἰ 1, 6 βοργαῦθαίο, ἴο ογθάο, ἰὼ νἱβϑῦδ 6 16. ῬΆ 7016 ἀθὶ 

Μϑουίθ 918. ομ6, αἰ γδη οὶ ργορασηδίον! αἱ ἘΠΊ απΐο ὁ θ᾽ ϑιιοὶ βοῦν, 511 ἔϑοοσο 

ῬΘΙ]]Δπιθηῦθ Οββθυν 86. ΟΠ Θ55616 βύαῦα οὐδ ρα θηῦθ ΘοπἀδηΠ8}}1} ΡΘΓ 5018 ἴδηι ΘΟ ΠῚ6 

ΘΡΘΌΙΟΙ, τηᾶ ἀονογβϑὶ ῬΡΪπηδ ΟΟΠΥ ΠΟΘΙ 001 ἔαύθ! 46118. ὁοΟΙρθνοίθσζα αἱ ἀπ ΡΟυΘΓο δοοι- 

β8ο (7), δαύδο οἱἷὸ ᾿πβομητηδ, ἃρὶ ροὐθηϊθιηθηῦθ 5.1} δμῖπη0 ἱπηρθύμοβο 8ὶ, πηϑι βϑηθαπηθηΐθ 

γϑύϊο 461 ΟἸργιοῦδ, 11 απ816 ρθηβὸ πο ἃῦθθθθ Ρ6 δυνθηΐαγτα ριθδύαθο τϑηὸ δᾷ ὑπ 

ἰηύγιρο 4911 ΑἸοββαπαγίηο (8). [πὰ ὑαύνα ααθϑῦδ βοίδριαῦα, ἔμοοθπ δ 6611 πὸη ἅνθνῶ 

γϑάπῦο αἰύσο οἤθ ἀηϑ. τη8]8 ρἰδηῦδ, πϑῦδι Θ οὐθϑοθηῦθ Π6] οδπιρο ἀούνη8]6. ὁΠ6. Ὀ180- 

(1) Ε πϑιληθηο 5Ϊ ργυθοοοαρᾶνα 6118. ἐθιιρθβύα ομο ρ]Ϊ ταυρρίνα 88] οαρο. ϑοογαῦθ ἀρραηῦο αϊ66: 

τῆς δὲ κατ᾽ αὐτοῦ γενομένης σκευωρίας οὐδένα λόγον ἐτίθετο (]. ΥἹ, ο. 10). ΑἸ ίαμι οἹὼ νἰϑύο ἰὰ πιθᾶ8- 
βἰπαδ, ΠΟπουτϑηζοι Ὁ] ὈΥϊποὶρῖο ἄθὶ ὑόν]! οοπίχο αἱ Ἰαΐ, π6116 Ῥᾷγο]6 οῃ6 6ρῚϊ ἀΐοθνω ὦ Ῥοχῆσϊο αἱ 

Θαζα (οὗν, ραρ. 40, π. 4). Ῥοηβανῷ 11 ΟΥβ. ὁμ6. αύδο Ὀίβορπανω Ιαϑοίδι τῇ εὐσπλαγχνίᾳ τοῦ θεοῦ, 

Μλκο. θιλο,, ΟΡ. οἷδ,, ο. 87, ρὰρ. 88. Ἔ 

(2) Οἴ. Ρ. 68. Βατσιρβοι, Ορ. οἱὐ,, 85 ροτϊοᾶ,, 1Υ7, 8 6, ρᾷσ. 802; ΒΑΚΡΈΝΜ ΤΕ, ΟΡ. οἷὔ., ρδρ'. 144, 666. 

(8) Εὶ ΟἸοναμπὶ ρ]Ϊ τλο886. ἱποοηῦγο ΒΟ ημπθιηθηΐθ 60] 85π0ὸ οἷθτο, σἰθοομὸ 46] πομαρθπδν]ο ΟἸρυϊούδ 

6611 ἀνϑνῶ ἀπὸ ργαπᾶθ νϑπϑιδαχίομθ. [ ἀαύα ροὶ 4611 νϑπαύα 6 4611 ἀϊπηοσα αἱ Εριἕμηῖο ἃ Οοβίμῃ- 

ἀϊποροὶὶ ὃ ἱπάαἰαπηθηΐθ ἄω ἤββαυϑὶ ΔΙ] θηπο 408, Βϑθοομπᾶο 10 ΘΠ ηρ, ΕΡΙ ρασίο ἀ(ὰ ΟἾρτο ἄορο Ἰὼ 

Ῥαβαῦδ, αἱ ααθ]} ἅπηὸ (29 πιᾶγ2ο), αὐτῖνα ἃ Βίχαμσίο οἴτοῦ 11 20. ἀρυῖ]θ; στἰπιδηθ ποῖ Ηλι αἱ ἀπὸ ἀθοϊπδ 

αἱ ρἱουμΐ, 6 ΠΙΊΟΥΘ ΡΟΪ ῬΘῚ τᾶ 76, του πδηο ἃ ΟἾρτο, 11 12 τηδρρίο (ΟΡ. οἱδ,, ρᾷρ. ὅ74 Ο-Π). Οἷν, Ῥὰχθ 

ΤΗῤΡύτ (Ορ. οἱἷδ., Ῥαᾷρ. 267), 11 Τύσννια (Ορ. οἰδ., Ῥᾶρ΄. 79), 666. 

(4) Θεοφίλῳ χαριζόμενος, ἀρρίπηρο βοσκατι (ΥἹ, 12). 

(5) Βονουίαπο δᾶ Αοδβοῖο θύᾶηο γᾶ ΘΟΒθΟΙΟ. 

(6) Οἷν. βοσκαι,, 1. ΥἹ, ο. 12; βοχομ., 1. 711, ο. 14. Υϑαϊ ροὶ ἐγαύναῦο 6 ἀιαριιαθαΐθ ἀΐβοιιββὸ αθϑῦο 

Ῥαμΐο βοργαύθανίο 48110 ὅτισικα, Ορ. οἰὐ., ὃ ΤΥ, ραρ. 578. 

(7) Το «αὶ τϑοοοπίο 16. οο86 βοιῃμμηα]ϑηηθηθθ, ὑγαϊαβοίαμο αὐαθθο οἷὸ οθ ταὶ 88. αἱ Ἰορρθπηᾶδ 6 αἱ 

ῬθενθρΌ]ΘΖΖο, ὁοτηθ Βα ΘΟ 6, Ῥ. 68., ᾿ἀμδάδοίο 46] Πρ]ῖο αἱ Τἱπάοβϑῖα συνθυιθηΐθ ᾿πῆθυταο ὁΠ6 Τρ ἤαμῖο 

Ῥυοταούνθνα αἱ βυιαυῖτθ ῬῸΥ ταϊγθθο]ο, ἃ ραύδο Ομ6 1ᾷ τηϑᾶτο οδοοίαββθ ἱ ἔγαῦὶ θρ φίδι, Τὰ τα το ἴπνθο6, 

ΦΥΓΘΌΌΘ Υἰβροβῦο τηο]ῦο βσαυθαύατηθαίθ; οἷὸ ποι οβὐαῦο 1] γᾶρασαο σαδτὶ; ΕἸΡΙΓΔΏϊο ποι ἴθορ 1] ταῖγ- 

6010, Βπαοβϑία πο δἰ Ῥ᾽οοἱὸ 1] ροῦθο ρὸν 1᾿Ϊπβοΐϑησθ ἀθυύθ, 6 1 ἔγαῦὶ ποῖ ἀμάδγομο νὶδ. Οὗ, βοσπατε, 

1οο. οἷἶὐ.; ϑόζομενο, 100. οἿὔ. 

(8) 11 ἀθῖσθυ μϑι] ορθγὰ οἰδαῦα 461] Καυμβάοημα, ρᾶρ. 915, θη. ἀθβηΐβοθ Πρ Τπῖο, ἀἸοθηᾷο 10 ἀθπιο 

ἀούίο, ταὰ Ῥοο ἰβθίτηο δοοουῦο: “ ἀθβουϑὺ Ὀθβομβγάηκὺ.,. 
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δπδνα 84 ορῃΐ οοϑῦο βϑγδ ϊοαΡΘ, ῬΘιϑιιθ80. 616. ΤΘΟΙ͂ΙΟ ἄνθθ86 Ρ6} δὸ 16 Π|Ϊ] 5] ΟΣ] ταρίομὶ 
Ὧ6] τηοπᾶο. Ἐΐ ρογὸ 1᾿ ἀυγθγϑίομθ ἃ Θἰοναπηὶ βοαξασίνα δ ἀπ᾿ απΐοα Τοηΐθ, ἅ8116. οοπ- 
Ὑ]ΠΖΙΟΠΘ οἷοὸ αἱ ἀνοῦθ ἃ ἴδγθ ὁ0η πῃ ἀθοῖβο ἰδαΐοῦο 461] Οὐ σϑηϊδηΐβιηο. ΝῸπ ογθᾶο 
ααϊπα! 616 1ὰ τϑρθηῤίπα ραγέθηζα, αἱ ΠρΙδηῖο ἅα, Οοδύδηθπορο]! 5ἰ θθΐδ δα αἰέν θαΐτο 
8] 5010 ΕΠ γ6 46] ροόροΐο, θοπιθ σιοῖθ βοοταῦθ (1), 8ὶ Ῥθη6 δᾶ πῃ νϑύθ 6 ῬΘαδτηθηΐο 
αἱ Θββθῦθ γσϑηπΐο ἃ Βίζδηζίο (2), Θοπ6 δοοθηηδ ϑοζοιιθηο (8), 6 ἴῸ "8 ἅπο0 8118 Ῥϑαιδ, 
50. Ρ᾽ὰ τοϑύανϑ, 46110 ργθβϑίοηὶ οἢ6 δὰ αἱ 11 νγθῦθο ϑϑογοίναλο ΤΘΟΗΪο. Μὰ 56 Τϑοῆϊο 

Ῥϑράθνε οοβὶ πῇ ρούθηξθ 8]]θαύῦο (6 βἔπππαγα απδϑὶ 461 ἐαύίο 1] ρυϑίθδθο 461 Οὐἱβοηΐα- 
Ὠΐβηη0) ἀ᾽ αἰύτα ραγύθ οζίαπαϊο 81 Οὐἰβοβύομηο σϑηΐνα ἃ πιϑποῦτ6 [αὶ θα] δὰ αἰ ἀπ ποπιο 

ΘΠ9. 811 ΟΟΟΟΥθηΖα 60] 5110 ρΡοβύϊρίο 9 [8 δι; ῬδΡΟΪα ἈΥΡΘΌΡ6 τϑϑίβεϊθο αἱ νοβοονὶ 
4011. Β᾽ποᾶο. 

ὃ 8. -- ΕἸΠΑΙπΙθηΐθ, οἷγοα 11 ρυϊποίρίο ἃ ἀροϑύο 461 408 (4), Τϑοῆϊο αὐτῖνα 8 
Οδ]οθάομθ ἀϊ Βι πα, 6 οοηίοτίαθι ἱ γϑϑοουΐ οἿ6 ἄνϑνᾷ πιδπαίο οοὴ βὸ δᾶ ΘΒΒΘΙΓΘῚ 

ἔθ1611 6 ἐϊταξίηθ αἰύτὶ 8118. 568 (5), δηύτα στἰβοϊαΐο Π6118 οἰ ὰ, ̓τηρουίδ]θ (6). 

(ΟΡ  οθο οἷς ΨῈΣ 60.145 
(2) Οιϑάθ 1' Ἡῤνότὰ (Ορ. οἰδ., ΤΠ, ΤΙ, ρᾷρ;. 267) ὁμ8 Ἐρ ἕδπῖο ρίαπρδθβθ πο ἃ τἱθοπ οι ΠἸαγϑὶ οοἱ Τλιηρ 

ἔναθ6 111 6. ἀἱοιΐαγαθθθ Θμ6. Θᾶ βύαι!ο π|6880 88 δομῦτο αἱ Ἰοσο. δε. ἈΠῸ ἢ 6 ΒΑκΡενεα, ΟΡ. οἷδ,, Τὶ ΤΙ, 
ὃ ὅ4, ραρ. 145. Τῖρ6. βοζον. (1. ΤΠ, ο. 16) ὁπ ραυτίομπο Ερ:ἔμπΐο ϑβοϊατιθβδθ αἱ γϑβοουΐ ομ6 10 δθοοτη- 
Ῥαρῃδνδμο : ἀφίημι ὑμῖν τὴν πόλιν, καὶ τὰ βασίλεια, καὶ τὴν ὑπόκρισιν. 

(3) Ορ. οἱν,, 1. ὙΠ], ο. 15. Βοζοιῖθπο ρϑγὸ θϑϊθα ὑχὰ ααθϑία 6 ἴὰ μία ορίπίομθ αἱ τὰ ἃν νῖβο οϑ᾽ θϑίθ 
8118, νἱοῖπιδ, πιοχῦθ, ὁμ8 ἄονθνα ροὶ βογρυθηᾶθιθ Ερίβαμϊο μ6] γἰξουμπο ἃ Οἷρτο. [6 βόποὸ ροΐ β[ου 6116 
16 γϑοίρυοομθ ργοΐθίθ βαύθ 8] γϑβοονο Βἰσαωπέϊπο 6 48] οἱρυϊούα. β011α Ῥτορυῖα ἤπθ, νὰ] ἃ αἶτθ οῃ6 
«αθδθϊ βαυΘ Ὁ 06 τηουῦο ἴπ νἱδροίο, 6 1᾿ΑΠ1Ὸ ποῖ Ἀγ Όθ6 ΟἸΪπΒὶ 6511 οοομΐ π611ὰ 808 5648 Θρίβοοραϊδ. 
ΤΤΟΡρο ἔμοῖ!]6. οὐθοοἶο ρυθϑύαγαπο βοογταΐθ 6 βοσοιιθπο αἱ ρϑύξθροϊθσαὶ ἅ6] Ῥοροῖο; 6 ἴβ τηθγαν]ρ]α 
Βἴδπο βὑαθὶ ρυθϑὶ 51] βϑυῖϊο ποθ ἄα ϑύουίοὶ τποάογηϊ. Π6] τϑϑῦο, βοοσαξθ ποὴ οἱ ἀὰ ααθϑύα θ611 πούϊσί δ 
ῬΘΥ οουΐα; ΠΟΙ 6011 ιηησηθυνθ Ῥοϑϑὰ Θ586 786 ἀπὸ αἰοουία (λέγουσι δέ τινες). ϑϑοομᾶο 1αἱ, Τρ ἔα μΐο 
ἈΥΤΘΌΌΘ. φϑβοϊατηδίο: ἐλπίζω σε μὴ ἀποθανεῖν ἐπίσκοπον, 6 Οἱογαππΐ ἀϊ υἱρίοοο: ἔλπιζε (οοβὶ Ἰοσρθ 
ῬΗΞΒοΥ οοἱ οοαά. Ε', Μ) μὴ ἐπιβῆναι τῆς σαυτοῦ πατρίδος. ΤΠιορσοπᾶο ἔλπιζε ἰηνθοθ 46]]᾽ αἰύγα Ἰϑχίομθ 
ἐλπίζω σε, τχθπο ΔοοΥθα ἈΡΡΆΤΘ Ἰὼ υἰϑροβύ 461 Οὐ]5. δὰ δύο γαυϊδηῦθ οοϑὶ πούς 11 γα] θβῖο : “ τηδρῚβ 
Ν ῬΙαοοθῦ Ἰθοῦϊο οοᾶ. Ε΄, ἔλπιζε μὴ ἐπ. τ. σ. π. Νὰ εἱ ἐλπίζω σε Ἰοσουθῦαν, ἀϊοθηάστη οϑβοὺ τῆς σῆς 

“ πατρίδος, Οἴχπι ἰριθαν ἸΘραύτν ἴῃ οτππίθιιβ ΠΥ ἴ85, ἀρ ρατοῦ Ἰθρθπάπηῃ 6586 ἔλπιζε, Οὐ, ροὶ ἴπι Ὑ πιπππυ, 
ΟΡ. εἰξ,, Ῥδρ. 166, ἀπῶ}6 518. βύαία 1᾿ουἱρίπθ 4611 Ἰοσσθηᾶδ. Δ 
οο (4) Οοβὶ 1ο ϑτιυτινα 6. 0. Ῥθοπθ ταρίοπὶ (Οἵν, ΟΡ. οἶδ., 8 ΧΧΠ, ραρ. ὅ90 Ε,, 591 Α-Β). 11 Τιμμμμοντ 
ἴπνθ08 (Ἵ7όνιοΐγ"65, 66ο., Τ΄. ΧΙ, π. 67) ὁ Π Μοντραῦσον (1, ΧΠΠ, ρᾶρ. 145 Α}), βοσαϊοὶ 48] Τπτππεν (ΟΡ. οἶδι, 
ἸῸτν, Ῥαρ. 169), ῬΡοπσΌμο ἰὼ νϑηαΐα αἱ ΤΘΟΠΪΟ π6 118 ρσΐταν ταϑὑδ 46] τηθ86 αἱ σίασπο 6] 408. 1] Βλπ- 
ὈΒΝΉπνσει (ΟΡ. οἷδ., Τ΄ Π|, 8 ὅ7, ραρ. 169), 11 Τισονστα (ΟΡ. οἶδ., ρατίθ Π|, ρᾷρ. 88) βύδῃιτιο οοὰ 10 ϑττυτικα. 
Π Ῥύκποη (ϑέεζοαη ΟἼγ 8... 1. 1Π, Ῥὰρ'. 160), ποῃ κὸ ρϑυομὸ, 88 Ιὰ ἀαύα “" δὰ οοτηταθηοθιιθηῦ 4θ 408... 
Μὰ Ῥυΐτηδ ἄνενὼ ἀοίδο --- 6 ἀΐοθνα θθ10 -- 66 Ἑρϊίδηϊο θγτὰ ἀπααΐο ἃ Βίσδηχσίο ἃ] ρυϊποῖρίο αἱ α88]- 
δηπο: θ᾽ θββθσθ ϑαππαπθ τη νυ ἰβῦδ. 

(5) Ῥνα 1 ποιιίοὶ ρὰ οα]αϊ οοπένο {1 Οὐδ. νὰ τηϑησίοπαῦο ΟἸτῖπο αἱ Οα]οθάομο, ραγθηΐθ αἱ ΤΘΟΗ]ο, 
606 Ἀγυϊναίῖ νΘΒοονΊ, ογθάθυξθ ορρουγύαπο αἀ᾿ Ἰπβδτητηασηθ ο]Ϊ δηΐμιὶ 6 ἐορ]θυθ ορτιὶ ἀπ 010 ἀρ] οϑὶ- 
ἰϑηνῖ 00] Ὀνανδιηθηῦθ ἴπνϑῖνο ἰπ Οἱοναηηὶ, ἀἰθθπάοϊο ϑιπρῖο, δυτοσαηΐθ δᾶ Ἰωῆθββι 0116 -- τὸν ἀσεβῆ, 
τὸν ἀλαζόνον, τὸν ἀγόνατον ἀποκαλῶν (ϑοοκπατ., 1. ΥἹ, ο. 15); δρ  δϑεϊ ααθβοϊ ομθ, 46] γϑϑίο, σἱὰ ρὴϊ τϑσδ- 
Ἰαγϑαο ἱ ταοηδοὶ ἱχαπύϊπϊ (καὶ χαλεπὸν, καὶ ὀργίλον, σκαιόν τε, ὑπερήφανον ἀπεκάλουν (βοσοκ,, 1. Ψ1Π, 
Ὁ. 8). Οοβθαϊ δγὰ ἴῃ 588] Ῥαπίο αἱ Ῥαυθῖγθ Ἰμβίθιηθ 00} 61 ΑἸΌΡΙ Ρ6. Οὐδία πἐϊποΡ0}1 --- ἔΟγ88. Ῥ6Ὶ ἴατθ 
τ βαϊάδ, 586, οοπιθ ρᾶγθ, 10 5ἱ ἔθπονῶ ῬΘΥ ἸΟΠΊΟ ὨΘΟΘΒΒΑΥ Β811η0, 6. ΟὨϊδδὰ α01816 βύγθρίίο νἱ Ἀνυθθ 9 
ἴδιο... ααδηάο 5. Μαγιιθα νϑϑθονο (6118 Μοβορούμηηϊα, ῬΡΟΡΥΪΟ 56 η δ, γΟ] 6110, οἱ ροϑύο ὑπ ῥἱοᾶθ; 
Τλοὐϊνο βθν αὶ Οἰνίπο δ]Πονα ἣι οοδύτοιθο ἂϊ υἰπιδηθυβθηθ ἃ οαΒα, 588. 81] Ῥανθὶ ἱπξαθθϊ βθῆσα αἱ [Ια]. 
Μὰ Ῥῖο 88 6110 διηπηδοοαθαγα, ὑθυγ} 116. ἔπ α116118., 86. 8] τηδ]οαριαΐο 5ἱ ἀονθίί διπραύατθ ἢ Ρἰθᾶθ, 
ἄορο αἱ 606 ρ]1 ἀπάδγομο ἴῃ οαποσθηδ Ῥυΐπαν 16 βαμαΡθ6 6 Ῥοὶ ὑαῤίο 1] οοΥρο! Οἵ. βοσπατ, 1. ΥἹ, 
9,19; Βόσον,, 1. ΥἹΠ, 6.16, 6 Ῥαάῃπαν., ρᾶρρ. 62-68 6 89. Α, 616 οϑυῦο δ]]ὰ6 ἃ 1αἱ. 

(6) Νατταπο βοσπλτα ( ΥἹ, ο. 15), Βοζομενο (1. 11, ο. 16) 6 Ῥασμάριο (ραρ. 96 Β), ομθ ϑαύγαπαο 

τ }ὦΕῦἔῶδ“ς 

εἶ... 5 
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Μα ααϊ 5ογροπο βροπύδπθο δίσιιμθ ἀοιηδηᾶθ. ὕοπιθ ὃ βρίθρδίο 1] ἔαδίο ἀ6611: Πηρο- 

ταϊουῦὶ ἱ 08} ρεΐπια ψορ]οπο 5 ρααίομὶ ἀα Οἱονδππὶ ἃ ὀδαβα 6] ραύγίαῦθα 8|Θ5β8ῃ- 

ἀτίπο, 6 ροὶ ἄτη ὑγαύθο ᾿πιἀοβϑία οατα 6Π6 ΤΟΙ͂Ο ρυθπᾶδ 16 ῬϑΡΟΪ ἀ᾽ δοοιιβαοῦθ 6 αἱ 

δἰαάῖοθ, τπϑαύτο Ατοδᾶϊο τπᾶπᾶθ ποίδι!! βορτὰ ποίαν! δἰηποπμὸ 11 Οτβοβύομμο Ὑθηρα 

ἐγαάοίξο ἀϊπδησὶ 8116 5᾽ποᾶο ταάδαπαΐα 811ὰ Θαογοία ἢ Ὀίθοπο 61] βύογϊοἱ ο[19 Ἐπιαοββῖδ 

δἱ ογὰ αἱ παονο ἔονξθ δάϊγαύα ρον ὑπὰ οογδα ΟΠ]. οομἑτῸ 16 ἀοηπηθ, τϑοϊζαία ἄορ 

18. ρατέθησα αἱ ἘἰρΙΓαπῖο (1), ἀρθάθπάοϊα ἴοββο ὑαύία, οοπύνο αἱ βὸ. δα Ὀθηθ; 9 ΔΠΟΓα 

Ρϑγομὸ ποὸπ 8Ϊ ορροβο, βίαπίο ΤϑΟῆο, ἃ ὁμθ βο] Ἰποαροουϑοϊ ρδυ ρίαπὶ αἱ οοϑύα! νϑηβ- 

β6ΓῸ ρἰπαίοαῦ! ἀδρ] υἱοί 1 ἱπηρουῖα]}, 6 ὁοπι6 ΟἉΙ πη ίου! τηδπ δι! ἃ οοπῆπο (2)Ὁ 

Ταὐίο οἷὸ ὃ Θρ᾽ ρα! Πβδίπιο 56, Ἰαβοίδημαο βύαγθ αιθϑύθ Ὀἴζχθ πηι] ]ΘὈΤΊ], ΘΟΠΒΙ ΘΙ ΙΔΤΊΟ 

16. ὁ0856 ἄᾷ τα ραπίο ἀϊ νἱβία ρῥἱϊι αἰύο. 

Ηο ἀοίξο ργϑοθάθηξοιπθηξθ ὁμ6 1] ρίαῦο ὑτὰ ΤΘΟΙ͂ΙΟ 6 ἱ 8801 τιοπϑοὶ ἔμ δοσοίο 

γοϊθη θυ! ἀ8116. παρονῖαϊθ οορρία Ὀἰζαη πα, σοτηθ 4110110 616 ἄδνδ σδιηρο αἱ τηοβύγανο 

ἴα Ῥγορυῖα δαβουὶ δὰ Δ πο 6 ἴῃ πηαύθυϊα θοο]θϑίαβῦϊοα, ἀθνϑηῦὶ 8118 4816. νορ]α 810 1- 

σίοθα, ἀογθυᾶπο οθϑϑδιθ, ἈΠΏΘΠΟ ἴῃ ϑρρδιθπΖδ, ἱ ΤϑΠΟΟΥΪ Ο᾽6 51 παύυϊναπο οοηΐγο 1] 

Οὐβοβίομηο, ἀϊ οαἱ 5] ἄνϑνὰ Ὀίβοσπο ρον απθϑία πιοϑῦρα. ΑΠ]᾿ αὐτῖνο αἱ ἼΘΟΗ]Οο, 5] ν 0110 

ἔαΡΡῚ ογθᾶοθυο ὁΠ6. ποὸῃ δὶ βομουζανα, 6 Ῥογὸ 5] σοπἀδηπαΌΠ0 511 ΑἸΘαβδπάνηὶ βαρ ρου 

οα]απηίϊαίουὶ ἃθὶ ΜΘου 8 461Η ; ροβοῖα 5 Ἰηδηὸ ἃ] Οτβοβίουηο αἱ τηθύψοιθί ἃ οᾶροὸ ἀθὶ 

γϑϑοου ὁἢ6. Ατοδάϊο ἄγονα ΡΓΘΠΙ ΡΟΒδΠΊΘηΐ6. ΟΠἰαπιδῦϊ ἃ ΟὈβυδη ]ΠΟΡΟ]] ρον 1᾿ αι αἱ 

ΤΟΙ͂Ο 6 οὶ Μϑουίδαθιῇ. ΕῚπ αὐ 1᾿ΘρΊσίθπο ὑαύο ἄνθνα ἃ θη 9, 6 1] Ὀγϑθοῖο 5060- 

1816 βίανγδ ρ. οοἱρί]ο, ἄρροπα οἷο 1] Οὐβοβύοπιο ὁ ἷ σοὶ ἃσΘΘΒΘΡῸ βθηῤθηζίαθο ἀἱ Τα]. 

8 θόοοὺ οἷ {| νϑβόονο Ὀἰσαηύίπο 811 Ἰπρ᾽ αηχίομθ 4611 Ἰπηρογαύονθ τἰβροη θ᾽ ΠῸῚ ΡΟΥΘ 

ὉΡΡΙ το; 16 Ἰϑρρὶ ἀἰβοῖ ρ! παν] Θοο θβίαβῦϊοηθ. ΠῸΠ ρΘΙτηθυῦθθ 666. 5] ἰονὶ ἃ β᾽ 06 ἀ6] 

Ραὐτίατοα ἀ᾽ ΑΙοββαπάγία 6511 οΠ0 πο θ᾽ ἃ πὸ ΒαρΘυοΡΘ πὸ ἀριια]9 ἃ ΤΘΟῆ]Ο (8); 6. 8 

4661 ἀϊπΐθρο ἴὰ Οονῦθ ἀονοῦθθ ὑθπιθῦο 6110 511 οὐ αἰπὶ Ππηρ 1811 ΠΟ ΤἸΠΊΔΏΘΒΒΘΡΟ ῬΘΙ 

ἀνγϑαίατα Ιοὐδοτα πιορία, 6 τ ἀοοϊπηθηῦο βνδαηΐβϑο ὑαύῦο 1 Δρραγαῦο Ρ6] ὁοποῖ]ο. 1 Ῥἱὰ 

Τ᾽ ααδουι δὰ 6 1ἃ ἀϊρηϊθὰ 6] πιοπᾶγοᾶ πῸη ρϑιθνα ρΡαγθιηθηΐθ οοἱριύἃ Ρ6Ρ 1] τἱβαῦο ἀ9] 

ΤΟΙ͂Ο ἴῃ Οοδίαπῥίπορο! ποϑϑιμοὸ 46] οἷθυὸ Ὀἰσαηθίπο ΟἽ] τἸποθ88 ἱποοηΐχο; τη ἴ ἸηδΥ]ηδ 1 ΔΙΘΒβα ΠαΎ η] 

686 ἴπ θυοη ΠαΠΙΘΙῸ ΡῸΣ ἀννθηύασο ὑγονανθηϑὶ οο]δν, 1 ΔΘΟΟΙΒΘΙῸ ὁ0η σγαπᾶθ Ἰϑυϊσῖα, δα αἱ συϊᾶδ ἃ 

σἱοία. Οὐϑύοτο βοπὸ απ66}1 βύθβϑὶ ο[6 ῥ᾽ὰ ὑαγαϊ, υἱδουπαΐο 11 Ουἰβοβύοιμο (] βι10 Ῥυΐμηο 651110, 51 αὐσαΐ- 

βούδηπο οοὴ ἴὰ ΡΙ806. οοβύμ πορο! απο ΡΘῚ Βοϑύθηθιθ 1] Ἰοτὸ ΤΘΟΗ]0 6 Ἰἃ 81 οπβα Ῥθυϊοο]απίθ. 

Αποπθ ἄα αἀπθβίο βθιαρ]οθ ἕαύθο δάσπαὰθ ὑγάβρασθ 1᾿ ηϑαρομΐβηηο 46110 ἀπο οἰῤῥὰ. 

(1) Ῥιβσταχίαὐναταθηῦθ τοὶ ποῖ ἃ, Ῥοββθαϊατηο Ρἱϊι. 

(2) Ῥ6] τοβϑῦο, ὃ ργορυῖο αποϑύα Ουαϊ]α οπ6 ἄθοῖβθ 4611 τονΐπα αἱ ΟἸἱοναμηὶ Αποπθ ῥτΐππα 5ὶ 

τὰ οὐποοίοίω Εἰ ἀοβδῖα, 6 ράσο ὥνϑνῶ ΔΟΘΟΙΟ 1 1106}11 ἀοἱ Μδονϊα 618 ὁ αἰβροβῦο ο16 ΟἸονδπηὶ ρ᾽ μα] ΘΆ556. 

(8) Οοβὶ πᾶνγα 1ο βύθεβο Οὐῖβ. ἃ Ῥαρῶ ΤῃποΟθη20 Π61]8 818, 1" δρ. (1". ΠΙ, ραρ. 516): καλέσας ἡμᾶς 

ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς, ἐκέλευσε πέραν ἔνθα διέτριβεν ἀπιέναι, καὶ τῆς κατ᾽ αὐτοῦ [Θεοφίλου] ἀκούειν 

ὑποθέσεως... ἀλλ᾽ ἡμεῖς καὶ τοὺς νόμους τῶν πατέρων εἰδότες, καὶ τὸν ἄνδρα αἰδούμενοι 

καὶ τιμῶντες, καὶ αὐτοῦ δὲ τὰ γράμματα ἔχοντες τὰ δηλοῦντα μὴ δεῖν ὑπερορίους ἕλκεσθαι 

τὰς δίκας, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τὰ τῶν ἐπαρχιῶν γυμνάζεσθαι, οὐ κατεδεξάμεθα δικάσαι, 

ἀλλὰ καὶ μετὰ πολλῆς παρῃτησάμεθα τῆς σφοδρότητος. (αὶ 11 ΟΥίδ. γὰ πο ἈΠῸ δουιροῖο; οἰὸ 1 οαποιὶ 

αἱ Νίοθα, ἃποῖθ μ6] Ῥυθϑθηῦθ οὔδο, ΠΟΙ ΘΥΆΠΟ ὁΟηὐγῸ αἱ 1πἰ, 6 10 ΔΙ ίδταο νἱδύο. --- ΜῚ Ῥᾶγϑ ροὶ ἴτὰ- 

ῬΙΟΌΔΌ116 ομ8 Οἱοναπηὶ ποὰ ἈΡΌΪὼ ρτουθάσίο ἀ811ὰ ρυθραγαδίοπθ αἱ Ἴθοῆ]ο ὁ.6 86 6611 ἀθο!πῶνῶ 

γυἴποῖο αἱ σίαάϊοο, 1" ΑἸοββαπάνίηο ἀνυθῦθο οὐδαπαία νἱυξουία 8ὰ αἱ 1], σἸοο δ 86. ἀο Ὀΐαμαο ογθάθτθ 

ἃ Ῥαμμάριο (ΟΡ. οἷδ., ρῶρ. 217 ΟἽ) ΘρῚ ἀϊοονω αἱ νϑβϑοουΐ ὁπ6 ΟἽ] θύῶπο [846]1: ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι; 

καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκε... καὶ πολλὰς θλίψεις ὑποστὰς ἀπολείψω τὸ ζῆν, ὡς ὁρῶ, 8 

οοσλθ αἱ ἔαύίο δοοδαᾶθ. Νία οβύανω βθιιρτθ οΠ6, ΡῈ. νὶὰ οτἀϊπανῖα, βοϊυδηῦο ἀπὼ βίποαο ΡῬτονίποῖα]θ 

ἃ Ερτθῦο ὠνγθῦρ6 Ἰοροὶπαθηύθ ρούπθο σἰαάίοατο αἱ ΤΟΙ͂Ο 6 θ᾽ βιοϊ τποπϑοὶ. 
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Οὐιβοβίομηο ἢ Π᾽ αἰτῶ θαπᾶδ 1᾿ΑΙοββαπανίηο, οἢ6. ΡῈ. νἱδρϑῖο ἄνϑνα βρθββθο ἀθϑίξο ὁ γτίρο- 
ὑαΐο δηδαιθθηθ ἃ ΒΙΖϑησίο Ρ6᾽ ἄθρουτθ ΟἸονδπηΐ (1), 5] ογῶ ὑγοναύο οοϊὰ ἔονγίθ ἀϊ ὰῃ 
Ὀαοη ΠαπΊΘΡῸ Αἱ ϑοοϊθβίαϑυϊοὶ ἴῃ ρταπ ρᾶγίθ ϑρί σίϑηϊ 6 βἰ τί, ρυοπί δα ορπΐ 8110 γοῖθγθ, 

Θα οβϑὶ ϑύθαϑὶ ἀθοϊβί, ομΐ Ῥθὺ ἀπ τηοῦϊνο ΟἿ᾽ Ρ6᾽ πῃ ΑἸΐμο, αἱ τονθβοίδυθ {1 σψϑβθονο 
αἰ χᾺ6116. οἰδὰ. ΟοἸΙὰ ροΐ, ὁοπηθ οἱ ἀϊοθ Ῥα!]δᾶϊο (2), πὸπ ᾿ἰβύϑθξθ ἵπόρθγοβο 1᾿ δβϑῦπϊο 

Ῥαύγίανοα, τὴᾶ ΒΘ 1ῦο 51 ϑοοουἀὸ οοπ ἴὰ ρᾶιύθ βσιυιδβία 416] οἰθρῸ (8), ὁοἱ σϑϑοουΐ πϑιηϊοὶ 

46] ποβῦγο 9 ὁοἱ ποῦ] βραπάθπαο ἀθμδυ! 6 ριοιηθίψθηδο ἔδνουὶ. Ῥοΐϊ, ἐγοναιϊ ἄχθ ἀϊδ- 
ΘΟῺΪ ἀθροβίϊ ρθὺ βγανὶ ἀϑι δ (4), ἀθύθο Ιοτοὸ ἄπ 110611} ἀ᾽ Δοοιβθ --- οἾ θ᾽ Θϑϑὶ ἀογϑνᾶπο 

ἴπ βθρεϊθο ργθβθηΐαγο 8118. Βποάο (δ) --- ὁ π6115. οαβδ αἱ 8611 οοτία Ἐπιρταῆθ ΡΠ 
ΒΟΡΡ8ὰ τἱοογᾶδία, 8118 αὰ816 ΡῬΔΙ]δάϊο ἀὰ 46118. τηϑηΐϑοδ, --- ἀμφιμανής τις (6) --- 5] 

ἀθϑοϊάθ αἱ δοσυβαῦθ ρθ ἰβοριὑδο ΟἸονδπηὶ Ῥγθ580 1 Ἰπιρθυύουθ 6 4] ἀοιηδηᾶδγο 1] Ρ61- 

ΤΏΘ5Β0 ΟἹ ὑγϑᾶγυθ 1 ϑοοαθαῦο, [9 γΌ]θ556. 0 πο, αἰπϑηχὶ 8 ὑηἃ 5Ι΄Ιποάο ο16 1ἴο δυσθθθ6 

Βιπαϊοαῖο. Εϊαἀοβϑία δάππαμθ, οΠ6. ἔπ βθίαρυθ βίρπογε, 461 δηΐτηο αἱ Αγοδᾶϊο, αἱ ροϑὐὸ 

Ῥβοϊαθαιηθηΐθ 4818, Ραγύθ αἱ Τϑοῆϊο, ὑγϑβοϊπϑηᾶο οοπι Βὸ 1] 0016 τηδΡῦο, 6 ΤΡ ΡΊ Π86 

ΘΟΒῚ 46 Β0ορὶ: ἀπο αἱ 58 !]ναυθ 18. αἰ ρηϊὰ 4611 δυξογ ὰ, ᾿πη ρον 816, Τ᾿ αἰ ἐτὸ αἱ νϑη] οδγβὶ 
46] Οὐἰβοβύομπιο, βίθ ρΡ6] τἱῆαΐο, βία ρ᾽ 16 τηᾶ]θ Ῥϑγοϊθ ὁΠ6 οοη ΤῸ Αἱ οἱ ογθᾶθνα 
ἄγΘ656 Ἰαποίαθο. ΑρῈ Απριβυϊ ὈἰΖαηθίηὶ ποπ πηρορύαγα 46] νθθοονο 56 ΠῸῚ ἴῃ αἀπδηΐο 
Ταβοῖνα ὁ ΠΘΟΘββδρῖο οὐ αὐ116 ΡΘ᾽ ᾿πρ οι ΓΒὶ ὁ ἱπηρογϑὶ Π6116 απθϑυϊοηὶ ΘΟ  Θβί βίο; 66] 

ΟΠ ΘΓᾺ ᾿ΠΒΟΠΊΠηδ, 56 ΠΟῚ ἴϑι πᾶ Π0 606 ἄογονδ πιπΟΥ δ] θα ΟρΟΡΆΓΟ ΒΘοΟπάο ἴὰ νοϊοηθὶν 
461} Ἰπιρογαίογθ: ἀϊ 1αἱ χαϊπαϊ ρούθναπο ἀἰβέανβὶ, απ] οτα ΠῸἢ ΡΆΡθα580 Ὁ ΠΟΙ [0556 Προ 
Ὁ] ἸοτῸ ὑα]θηῦο. Εἰ π61 ποϑβύγο οᾶβο, 1ὰ ρουᾶϊδα, 6] Οὐἰβοβύοιηο δ -ραυΐϑ ἀθὶ Οοβίδηξι- 
ΠΟΡΟΙδαπὶ πο ἔπ οοπδίἀθραῦδ ΘΟ π|6. ἀπᾶ βοοπῆϊῥδ, ρ6᾽ ΒΙΖϑησίο 6 ὑπ ὑπ οπΐο ρον Α168- 

Βδηανῖα, ΟΠ ΔΙ]ΟΓ8 ΠΟΙ 1 ΔΥΓΘΌΡΘΙΟ ὈῬΘΓΠΊΘ580, ΘΟΘ. ΠΟ ρθηῆϑαγα ἃ ρϑυτηθύξουϊα [ἃ 

Ῥίϑθθ οθ ποῃ ψοΐονϑ βΆρϑιῃηθ πὸ ἀ᾽ ΑΙθβϑβδπάνίηϊ, πὸ 46] ραὐύγίαγοα Α]Ἰοββδηαγίηο, Ογ56 

8ΠοΠ6 Ῥϑγομὸ ᾿ἰϑυϊηυϊναιηθηῦο Ἰηὐαϊνα ἰὼ νϑῦῶ ᾿πύθηχίοπθ αἱ Τϑοῆϊο. Μὰ ρθ1 οοβύαὶ 

ἴπγϑοθ 18, τονίπα αἱ Οἱοναπηὶ ϑύᾶ 1Π ΠΊΘ220, 66. 0 856 ποὴ ϑάθραδίο, δἰπιθπο Ραβίο- 

γΟ]9 ῥρθὺ αἰπηϊπαΐνθ 1ὰ ογθϑοθηῦθ ρούθηζα 6118, ομΐθβθα Ὀϊζαπθπδ. ΕἾ οἷὸ ὃ ὑδηῦο γϑῖῸ, 
ΟΠ ἀθροβίο οᾶ ϑβϑιΠαύο ΟἸοναπηὶ ἃ Οἴοιβο ἴῃ ΑΡΠθπΐδ, 1᾿ ΔΙΘΒβα παν ἴπο ἔθοθ ΘΟ Π]ΠΟΟΔΓΘ 
50] βθρρίο ϑρίβοορβ!θ 1᾿ οὐδιδιοθπανίο Ανβϑοῖο, ποπιο οἢ6 Ρ6 ἴὰ σῶν ἐδ, (7) ὁ 11π- 

ΟΥΘΑΙ0110 ἀθθο θζχα, αἱ οαγαῦξθυθ (8) ποῖ ἄδνα ραμπῦο ὑΠπηοΓ6 αἱ τ] ββϑθὶ οπίθγοὶ Ὀίσζαμ- 

Ὀϊηὶ, -- 1 4081} ΔΠΟΡα ΓΟΒΡΙΓΆΤΌΠΟ --- 6 ὕβηθο π|θ6πῸ 8. 1π|. 

- Ῥον Τϑοῆϊο δάπῃααθ ἰὼ νου ααϊπθ 6 1ὰ τηοἄθιδζίομθ 416] ποβύτο ὰΠΌΠΟ ἀηδ ᾿ηβρουαύδ 
ἴογθαμδ, ροϊομὸ οοβὶ ρίϊι ἔδοῖ]θ οἱ ἐογπὸ 1] πιδοοιίπατθ ἃ 880 ἄδηπο. Εἰ 586. Θἱογαπηί, 

ῬΡΘΒΟ 4110 ϑὐγοῦνθ, οἹ] υἱη βοοϊθνὰ 1 ἃ] τη θὰ Ιουΐθρα 6 1] ααἰηῦο ὁθηοπθ ΝΊΟΘΘΠΟ ἴῃ 

παρε σο ον) οὐδιιδιπε ὁ τος: 

(1) ὕοπιθ ἀρραπίο οἷϊ υἱηξαοοίανδ, 11 Οὐβοβέοσαο ἀσταπέθ 1ὰ Βἰποᾶο αὐ Θμογοιώη. Υ. ῥἱὰ ἀναμί. 
(2) Ορ. οἰδ., ραρ. 26 Ὁ. 

(8) Ἰππίγαθο ΤΘοῆ]ο ἃ Οοβυῦδηθίποροι! υἰβαθὸ, οοσιθ σἱὰ ῥυΐπαα Πρ μπῖο, 1 οπρι δα] ὰ οἴδουίαρ! ἀΔ] 
Οὐϊβοβέοιηο. Οἷὸ ἀἴοθ ἅπομὸ απθϑϊ μ611ὰ Ἰθέδθτα δα Τππόοθηζο Ῥαρᾶ. 

(4) ἣν δὲ αὐτῶν τὰ πταίσματα, τοῦ μὲν φόνος, τοῦ δὲ μοιχεία. ῬΑτανΑΡ., Ῥᾶρ. 26 Τὰ, 
(5) Τὰ δτοῖα, ἀὶ ὁ ΤΘΟΒ]0 ἀββίθασανα γὑϑβο θα] γ]} μὲ ῬΥΪταϊουὶ αὐῆοὶ, ἀπ, γοϊέα ὁπ Ο᾽οναπηὶ 

ἔσββθ οαροίαϊο. Ῥαχμνλρ., Ρᾶρ. 26 Ὁ-Ἐ. 

(8) Ορ. οἷϊ., Ῥαρ. 14 Τὶ. 
(7) γεραιὸς σφόδρα 10 ἀἴο6 ϑοσπλτε, 1. ΥἹ, ο. 19. 
(8) Οἷν. βοσκλι,, ἐδίά., βόζομ., 1. ὙΠ, ο. 238. Φαθϑϊ Ῥοτὸ ἄϊοθ βοϊθαμπίο ομ8 δγὼ “ τηϑηβαθίο 6 ῬΙΟ 9. 

βονθτο ὃ Ῥατχανιο (0ρ. οἶδ., Ῥαρ. 87 Ε): ᾿Αρσάκιος... ἄνθρωπος ἰχθύος ἀφωνότερος, καὶ βατράχου ἄπρα- 
γώτερος. Μὰ ῬΑΙΠΔΑΙΟ ὃ βοιαρτγο δοῖθ οοἱ πϑιηΐοὶ 46] ΟΥΐβ. 

ὅϑβετπ Π. Τὸν. 11]. 9 

τῶ: 5. 
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οϑ8δ, τἹοοράδῦο, [1᾿ ΔυγΘυβ8 110 ΠῸῚ 911 Ὀϑᾶοιὰ ΠΘΡΡαγΘ, 6 οοπὐϊπαθνὰ ἀραϑ]πηθηῦθ ἃ 

ῬΓΘΘΙΘάογο, ἀϊ ἔαύῦο 56. ποῦ αἱ ποιηθ, ἃ 4061} Κ΄ῇποαο οἢ6 56 δῶ 1Π|608]16. ρθ1 σἱυδὶ- 

ΟδγΓ6 ΑἹ ΤΘοΟῆ]ο 6 ἀθ᾽ 501 ἔγαῦι, [9 ϑύῷ θΖίϑηαϊο Ρ6 1 ο᾽παϊοαγθ 46] ΟΥΙβοβύοιηο. 

Οὐδοπαΐο οἷὸ ὁῃθ 5 Ὀγϑίηδνα, ναὰ]θ ἃ αἴνθ 11 ῬΘΡΠΊΘ580. 461} Ἰτηρογαύοσθ Ατσοϑαϊο 

ὍΘΙ Ῥγοοθᾶάθρθ δοηὐτο 11 σϑϑθονο Ὀἰχϑηθίπο, ἴὰ ρ᾽ααϊοαύο οοβδ ρυπιἀθηΐθ 1] γι δ γαρϑὶ 8118 

οἰδδὰ, πο βἰοαῦὶ 46] ΡΟΡΟΪο (1), 6 τίρδγαγθ ἃ Οδ]οθάοπμθ αἱ Βιδ πὰ ἴῃ ἀπ ΒΟΡΌΟΓΡῸ 

ἀούνο ἰα Θμοροία, Δρῦς (2). Τὰ ο᾽θτῶ ἀπ στη ρϑ]αζΖο, τη ΡΥ οἰἶθϑα 6 ἼΠ οΥ8ἢ 60η- 

ψϑηΐο, ὑαύδο ἃ ἸΙοτῸ ἀἰβροβιζίομθ. Π δἰύο νὰ οοηνθηϊθηΐθ (8). ὅοπ ΟἹονδηηὶ ΟΥΙβοβύομηο 

ΕἸ ΠΊΘΒΘΙῸ ἃ Οοϑύθηθπορο]} αὐδιϑηῦε, νϑϑοονὶ ΑἹ ἀϊνθυθθ ρυονίποὶθ --- ὑτα 1 4.8}] βϑυδθ 

τηθύγορ Ὁ] --- αὐϑη] οἱοὸ τἰπαϊαγοπο αἱ αἰδύδοοαιθι 4811 διὰ οδιδα; ὁ ΤΘοῆΪο 

ἴπνϑοθ ὑγοηξαβοὶ (4) ραββδγομο 11 Βοβίοιο ρὸν ἄδγο ἱποοιηϊποίϊδιηθηθο 8118 Β᾽ποᾶο ὁ[6 

ἄονονα ἄθρουσθ 11 νϑϑοονο αἱ Βιζδησίο. ὈῚ απθϑῦ ὑλθηΐδβοὶ, νϑηδίπονθ θύϑηοὸ 6118 

φγοίουψανα ἃ Εἰριυῦο, οοτὴθ οἱ ἄϊοθ Ῥβ]δαϊο (Ορ. οἷξ., ρᾷρ. 10 Α), οα οὐῶὼ Ὅθῃ πϑύμτϑ]θ 

οἢθ Τ᾽ ϑἰθιπθηῦο θριχίϑμο ργθαἀοιηΐπδβθθ, ροϊομὸ 8] ἸΟΙῸ βρίῦο δα ἰσαηθπο οοπΐανα 

ΤΘοῦϊο. ΤΡ αἰγὶ βϑῦθθ οἱ ὃ πούο 11 ποπηθ, οἂ ϑύϑπο βονογίδπο ἀϊ ααρθα]α, Δοδοῖο 

4] Βογϑα, Διύϊοοο αἱ Τοϊθυηδιθ, ποδῦλθ υθο 16. ΘοπόβοθηΖθ, ΟἸρίηο αἱ Οδ]οθάομθ, ἀπ6110 

461] ρίϑᾶθ διητηδοοαΐο, Ῥϑοὶο α᾽ ἄγβοιθα, ἀπὰ νοϊῦα διηΐοο 46] Ονβοβύουηο, Μδοδνῖο αἱ 

Μαερποβία ὁ 5. Μαγαΐα ἀϊ Μοβορούθηηϊδα, ο6. ΠΟῚ 850. Θ0116 Υθ556 ὃ ον Βὶ {τ 4116118 

ϑοηΐο (δ). 

(1) Τὸ ϑστυσινα, Ορ. οἷὐ., 8 ΠΥ͂ ΠῚ, νὰρ. ὅ718 Β, διιπιθύδ ἃπομθ ἀπ᾿ αἰῦγα ταρίομθ; ἀα 611 οἷοὰ αἱ 

ΦΥ͂ΘΙ 5600 ΟἸγίπο ὁΠ6 ΔΟΡίαπι ἀθίδο Θϑ5θ 7 δυυ υβιββί μη. ἃ] ποβύσο. 

(2) ἐν προαστείῳ τῆς Χαλκηδόνος, ᾧ ἐπώνυμον Δρῦς, ϑοσκπατ,, 1. ΥἹ, ς. 15; ϑοζομ., 1. 711, ο. 17; 

Ῥλῖαλν., Ῥᾶρ. 28 Ὁ. 

(8) ὅ1 βοῦθουσο Οδοθάοπθβθ, οἷν. 1 αυῦϊο. 461] Ῥαπαοιπε, ἴῃ " Βγχαῃθ πίβομθ Ζοὑβομυ ν.,, 1898, 

Ῥαᾶρσσ. 429-471. 

(4) δι πύπιοτο θὲ νϑϑοουὶ ΤΘΟΠ]Παη1 ἀϊβοογᾶδπο ΡΔ]]δᾶϊο 6 Εοσίο: αποϑυϊ (Βέδηοίῖι., οο1. 59) πὸ 

δαπονοτὼ αἀπαγϑηὐμοίηαπθ, 1᾿ αἰῦτο ὑγθηύαβοι: Σὺ μὲν γὰρ εἶ τριακοστὸς ἕκτος ἐξ ἐπαρχίας μιᾶς ̓  ἀΐοομο 

ἱ αυαταπῦα 46] ΟΥβοβύοιηο ἃ Τθοῆϊο, ἡμεῖς δέ ἐσμεν τεσσαράκοντα ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν, ἐν οἷς ἐσμεν 

καὶ ἑπτὰ μητροπολῖται (Πέαϊ., Ῥᾷρ. 28 1). Οτοᾶο Ῥουὸ ὁοὰ ἴοὸ ὅτιισινα (ΟΡ. οἷὐ., 8 ΠΥ͂ΤΙ, ραρ. 578), 

ΤῊ Ρν (ΟΡ. οἷδ., ὑ. Π, γρῶρ. 267), 1 Εσνκ (ῳολ. Οὐγψ8. τϑιᾷ ἃ. ΗΟ υ. Οοηϑβέ. ἴῃὰ Τ]οοῖ. Θιανέ,, 

8. Θυδγία! ποῦν, Ῥαθίηρσα, 1875, ρῶρ. 464), 11 ῦσρντα (ΟΡ. οἱδ., ραρ. 86), 11 Ῥύκοη (ϑέεὕδανι ΟἾ7 8.» 

Ραρ. 161), 11 Βαπρβνηβνσεα (ΟΡ. οἷδ., Τ΄. Π|, Ῥᾷρ. 169), 666., 5'α. ἀφ βύατθ ἃ Ῥα]]ϊο, οοσιθ ἃ οο]αΐ 60 

βα ῥἱὰι νἱοῖπο αἱ ἔα δὶ 6 ὑθβυϊπηοηΐο αἱ νοἄαα. Εονβθ, ἀΐσοπο 10 ΒὈΠπρ' δα 1] Τπιᾶνγίσ, α61] παταθτο αἱ 

Ἑοχίο ὃ οογγούδο, ο ἃἰἸὑγ] νϑβοονὶ σΟΠ ΟΥΙΠ ΤΌΠΟ Αἱ ροὶ Ιὰ βοηύθηζα, 6115 Βίποάο, δᾶ 1] Ἰοῦοὸ ποῖὴθ ἔὰ 

ἀσοϊαπῦο ἃΡῚ1 Αἰ, ὁμ6 Εοχὶο ροῦδ οοηϑαϊίαχθ, ὁ ἴουθθ ποῖ ΤΘΟΗΪΟ ἃτητηΐθ ἃ Ῥυθπμάθυθ ραγῦθ 8116 

βοάσίο νυ] ἀθὶ νϑϑοουὶ ἀθροβθὶ 44] ΟΥὐϊβοβύουηο, ο οοτηδπᾶὸ Ἰοσὸ αἱ βοὐθοβουϊγθυθ ἸὩβίθπηθ οἱ {γθη- 

ἐαβδὶ, αἰβπορὸ 11 πυτηθτο ἀθὶ οοηστοραῦ 811 Θαθγοῖα ἈΡΡΆΤΙ556. Βα ρουίοσο αἱ αἀπδαγαηῦδ Ομ. βύαναπο 

608 Οἰοναπηῖ. θτῦο ὃ [6 τὰ ἱ βἰποάιϑυϊ ἐμθ ρυοάπββοσο [1061] αἱ ποοιιδδ ΒΟΥΒΘΤῸ οσί πο Θἀθγομσίο αἱ 

ΝΙοοιηράϊω, Εϑαβθπο οα Ἐπιρποιποιΐο, τσ ἀοὶ νϑβοουΐ ομθ Οτδοβύοιηο ἄθροβθ 4816 Ἰοσὸ βϑᾶϊ. 4110 

ΒΘΠΔηρ 6 αἱ Γμπιᾶνυῖρ 81 δοοοδύα ραγο 1᾿ Ἡππαξνκότηπε (Κγοποηφοβοῖι., 1, 218), 11 απδ]6. ογθᾷθ οι 1] 

ΠΌΤΩΘΤΟ δὶ νϑβοου! ἀδι Ῥυϊποῖρίο ἴοβθθ ἀδννθσο ἀ00110 ἀαΐο ἀὰ Ῥα]]δᾶϊο, 6 ὁμ6 Ῥοὶ ἴα βαϊ ἱῦο ἤπο ἃ 

αυδταπύδοϊπαιιθ. ῬΘῪ 1᾿α]δοσίοσθ ᾿ηὐθγνθηῦο ΑἹ ΑἸ ἐγ] νϑβοου]. 

(5) Ῥοσιο (Βεϑηίοίϊι.., οοα. 59) τἱοογᾶα ρᾷγο ᾿βϑδοῖο ο ἰδᾶθθο, ρυο ΡΠ] παθπαῦθ ποῖ ορίΖίαπο, 6 ΟἿ πμαβῖ0 

γϑβοονΐ; τὴῦν ἴὌγ56 1] Ῥυΐμηο ἴο ογθᾶο βία 4α θη  Ποανθὶ οοὰι 486}} Ἰϑαδοῖο ϑ᾽τῖβοο ρσθροβῦο αἱ ρβϑυᾶο- 

ταοηϑοῖ, 41 οαϊ ραυῖα, Ῥατχιάνιο [... Ἰσαακίῳ Συρίσκῳ, περιτρίμματι ἀφηγητῇ ψευδομοναζόντων, Ορ. οἶδ.» 

Ραρ. 20 ΑἹ]. ϑθοοπᾶο ϑοζομινο, 1. ΥΠΠ, ὁ, 9, ὑγὰ ᾿βαϑοῖο 6 ΟἸοναπηϊΐ οἱ ἔπ ργθοθαθηνθιηθηῦθ ὰἢ στθνΘ 

ἀἴββθηβο, Ῥϑυομὸ 1] γϑβοονο πο ψοΐθγα ὁΠ6 ἱ τηοηθϑοὶ ὉΠ ΒΒ61Ὸ ΘΙ ΓΟ ΖΟ] πο Ῥ6. ἰὼ οἰδῥὰ. 6 ΑἸ νυ] 

ψΘβοΟνῚ 80Π0 ΤπΘμ Ο8 1 4810 βὕθϑβο Ῥϑ]]δαϊο, αἱ ποιὰ Ὀίϊοόβοουο 6 Ῥδοῖο, ἄδ ροθὸ ογαϊπονὶ ἴῃ Τά θ1α 

6 γϑμαθὶ οοὴ ΤΘΟΗ͂ΙΟ ἃ Οδ]οθάοπθ ᾿ 

Ῥιρϑθηὺθ δἰ ϑίποᾶο νὶ θῶ ἃθοΒ6 1] πἰροῦθ 461] Α]θββαπᾶσϊπο, 3. ΟἸνη]]ο, ΠΠοσὰ ποῖ ΔΏΘΟΥ ϑΘΒ0Ογ0, 

688 ρἱὰ ἐαγαϊ --- τη τιο]ῦο ἰαγαϊ, οἷοδ Π6] 417 --- τἱουθάαὐοβί, γθπθτὸὺ [ἃ πηθιποτῖα 46] ΟΥἰβοβύομαο, 9 
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Μὰ ποῃ “ ὑδοῖθϊ, 5011 6 βϑῃζδ ΟΠ Ρ Ϊδι, 856. 6. ϑΠ ΔΙ ΌΠΟ ΟΟΒθΟΓΟ 818. Οπογοία; 
ΒΘΘΈΙΨ ΘΗ] ἰηΐαῦϊ ποθὴ ῬΟΟΔΪ Ομ θυϊοὶ Ὀἰσϑηθπί, ἔγα 1 8} νᾶππο τἱοογᾶϑθὶ Αὐβϑοῖο ἢ] 
ΒΘΟΘΒΒΟΡΘ ΟἹ ΟἸοναπηῖ, Αοδοῖο Ε]ΠρΡΙ αϊο, Δὐύοο, ομθ θυ ηοπίϑοπο οομίσο 46] ΙοΓῸ 

οδρο (1), οα Ἐπρθπίο, ρυϑῦϊ (2); ἀπο ἀϊδοοηΐ, αϊ οαΐ ἀπο 5ἱ ομίδιηδνα ΟἸοναπηὶ, ἀθροϑίϊ 
Ῥοὶ Ἰοῦὸ ἀθ! 1, 6. Ῥοο ῬΠΖὶ πηθησίοηδιϊ ἅδ ποῖ; 6 ἴὉγ58 ὑγονοβϑὶ ὁοπ ἀπθϑὺϊ ἅπομ6 4Ὲ6] 
οϑρίο Μθηποηθ (ργθ.69) 6116, ὁ π16 νϑάγθῃιο, ἰδιπθηθαναβὶ αἱ νὸν τἰσθγαΐο απ Ῥαβρῃο 
ὯΔ] Οὐϊβοβίοιηο, 6 ἱπῆπρ Ἐπιάθηιοπθ δᾶ Οποβίπιο, ὁοπ ὑαδῥα ρΡο Δ ΠΠ ὰ ῬΙχϑηηὶ, 1 
0811, ἀ1ο6. ΕΌΖίο, ῬΓΘΡΆΡΟΠΟ 1ὰ 5'ποᾶο, ρϑγομὸ αὐὔνύξαββθ [Ὁ βοπύθηζε, 4] ἀθροβίζίομο. 

ὃ 9. --- Ιποοιηϊποῖὶὸ 8]Π]οσὼ ἰὰ Κἰποᾶο ὁ6 Ῥγθ86 {Π ποπιθ αἱ ϑαμέα δέιοαο αἄτι- 
βου τ μαία αἰδα Φιιογοῖα (ἣ σύνοδος ἣ ἁγία ἣ ἐπὶ Δρῦν συναχθεῖσα) (8), 4118 αἀπ816 ῬΓΘΒ16- 

ὑπ οοτΐο ἰοναππὶ τποόπδοοὸ ἰθοῆ]ϊαπο. ΠΘῚ νοοῦν Θ᾽ 6 ΥἸΤΠΒΒΘΤῸ ἃ Οοβύα πο ΡΟ] 1 πο οοποβοίδιηο ομ6 
ψαδίνο, οἷοὺ ἃ ἀἶγτθ Ῥα]]δῖο, Ἰλθπιθῦνϊο αἱ Ραββιπιιαῦθ, Ελα]]β8ῖο ἀ᾽ Αρᾶτηθα 6 Τπιρϊοῖμο αἱ Αρρίδνία, Οἱ 
ἄονονα ρϑχὸ θββθῦθ ἅΠῸΠ6 468] Τϑούϊτηο αἱ ϑοϊσία, ὁμ6 ὑθηξὸ οἰτηαγθ 10 2610 θοοθϑϑῖνο αἱ ᾿ρ δπῖο. 
ΝΟ] ἘΡἰϑἰο]ατῖο 416] Οτιβοβύοτηο δοπηραΐομο το] ποτὶ αἱ νϑϑοονὶ ϑποὶ δηιϊοὶ, 6 ῬοΐγΘ θ᾽ Θββούθ οῃθ 
Ὀαοπα ρᾶυύθ αἰ ἸοιῸ 5ὶ ὑσονᾶββθ ὃν Βίχαισίο ῬῸῚ 4116118, ἀο]ογοβα οἰγοοβύμησα, τιᾶ, Ῥοϊομδ 91] βἐουϊοῖ 
ΠΝ ΠδηπΟ ΠΘΡΡΌΣΘ πηδᾶν ῬΆΤΟΪα ἴῃ Ῥγοροβίθο, πο ὃ Ἰϑοῖδο μτ8 αἰύτθ οοπρούθατο. ΟἹ βρθυθθυθσησηο 
δαδῥανία, ὁ.6. ΔΙπηθπο ἔοββθ ἤαθέο τππὶ οθηπο 461] αὐδοσρίαιπθπίο ἀρ}: ΑἸ σομθπὶ νουῖβὸ ἢ] Οὐβοβίοιμο ὁ 
γΘυ80 ΤΟῆ]ο, τὰ ἅποηθ αἱ να]8 1ὰ οββουνασίομθ αϊ ῥυῖτπα. Νοη οβίαπύθ απθϑύο β:]θησῖο, ὃ ἃ οὐθᾶθσθ 
686 νῖνο ἔα 1 Ἰηΐϑυθβϑ αἱ ἐπύθα, 1᾿Αβἴα ρὸν 1ἃ απθϑύϊοπο ομθ ἀϊθαϊξοναβὶ ἉΠΟΥ͂, 6 στδηᾶθ ἰὼ βἰπηραῦία, 
ῬΘ] Ονϊβοβύίοιηο, 588. θθπ δομηβίουίαστηο ἱ τπο]θἱ Ξϑρηΐ αἱ οογαϊα δὰ, 6 αἱ θομηρεθίτηθηῦο αἰπιοδύγα! ἃ 
ΟἸοναμηϊ π6}1ὰ νία ἀ᾽ 681110. 6 μθ]]ὰ 8πὸ ἄπηοτα ἃ ποαθο, πὶ τιοᾶο ΒΡΘοῖαϊθ ἀδρῚϊ Απὐοομθηϊ. 
Οἷν. Ῥάτχαν., ρᾶδ. 89 Β. 

(Ἧ) Οὔ. όσιο, ἐδίά. 

(2) Οἷν. Ῥάτμιαν., ραρ. 29 Εἰ. 

(9) Οὗ". Ῥαυμαρ., ΟΡ. οἱδ,, Ῥᾶρ'. 28 Ὁ, Ν61]ὰ ϑϑροβίσίομθ (οὶ ἐδ βυο] δὶ 811 Οαθτοΐα οἱ αὐέθαΐαταο 
ἴπ σγᾶῃ ρᾶνίθ ἀρ] Α{ ὁπ6 Βόσιο (Βιδίοί]ι., οοᾷ. ὅ9, οὗν. ΤΑΡΡοθμαϊΐοθ ἃ] ργθβθηΐθ Ἰανοσο) ἄϊο8 αὶ ἄγνου 
Ἰϑύδο 6 ὁπ ἴῃ Δ] 66 ταοᾶο οἱ πὰ οομβουγαΐο. Π| Βαποκχιο (Άηρι., Τὶ. ΤΥ͂, Ῥαρ'.. 180) ἀπθῖθα 4611 βἰποο- 
υἱδὰ αἱ Ἐοπἱίο, Ῥοϊομὸ π611ὰ θρ. 125 αὦ Ομγἱασιωη, Ἴ', ΠῚ, 665 βρο.., ΟἸοναπηὶ τἱοοσᾶα ἄπθ δοοιϑθ πηο8- 
8661 (λέγουσιν, ὅτι τινὰς ἐκοινώνησα μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτούς ...«ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐκοιμήθην) οῃ6 πρὶ 
0611} 4611α Ξίποᾶο ποὺ ἐγσονίαπιο. Νίἃ 466}18 Ἰϑύθοτα πορ ὃ ορθγὰ 46] Οὐβοβύοσιο, οοῖὰβ ἐδηΐδιμταο 
αἰπηοβύνασο ἴπ πα αὐτῷ. ῬαθὈ]Π]οαῦο τ] “ Βοββαγίομθ., (ἄμμο Υ, ἔμβο. 51-52)., 11 Τιτπιπμονα (Μδριοΐγος, 
ΤΟ ΧΙ, π. 68), 11 Μοκτράυοον (Ἴ", Χ1Π, ραρο. 147-48) 6 10 ϑτιυτινα (θ». οἷδ., 8 ΠΥ͂ΠΙ, ραρ. 819 Δ-Β) οοη- 
ἕαθαμο 11 Βαγοηΐο ὁ βύμηπο ρδὺ ἴὰ νϑγμοϊξὼ αἱ Εοσίο, ὁῃ68 46] τϑϑύο ὃ ἐβοίδαταθηνθ Ὡπητη βθ, Ὁ Π6 ἢ 6 ἀαϊ 
Ῥἱὰ γϑοθηθὶ βου ον, σἱδοο πὸ 5] ἑοπᾶδηο 8τπ αἱ {|| π611ἃ πανταχίοπθ 6 11ἃ οοπάδμηπεν ἀ6] Οὐϊβοβύοιηο. 
Το Βειθηρ' ἀροίαπρθ: “ Οθυῦθ πθαυδαπδμπι γϑυ δἰ μη}16. οδὺ, 1Π061118. ΟΒ]αὐΐα οοπέτα, Βαπούαπι ἴπ Θοποῖ- 
“ ΠΆΡα]ο δτανίοτα, ᾿πϑϑγέα ἔι1880. οὐ!τηΐπα, ἀπδτι Ἰοραηύτ 1 Αοὐΐβδ ἀρᾷ Ῥμούϊαπι, ρυϑθβογξϊμη. οαχα 
“ ΤηποοοΘηὐ 5 Ῥᾶρα, 101 νἱάϊὺ Αοα ἃ ΤΏΘΟΡΙ11ο ὑγαπβυιῖβθβα, θοιαρογουῖῦ, ὑθϑύθ Ῥα]]δαο [οὔν. Ορ. οἰἶδ,, 
“ Ῥαρ. 10 Β], πα 1185 ΒΎαν ΘΒ. Θ586. δοοιιβαύϊοηθϑ. Τθϑατιθ ἀαύδ γθβρομπβῖο βαξβοοτγθῦ, θὐϊδιη 51 οοηβίαγοῦ ρτὰ- 
ὁ Ὑἴονθα. ΘΑ ασλπΐα5 ἴῃ Βαπούιιμι βαΐ886. Ἰδοὐίφαθαθ »: Οββουνθυὸ ἃποουα, 686 ΕΌΖΙΟ οΘοποοχᾶδ οοη ῬΑ]]Δο, 
ὁ0ῃ. ϑοογαίθ 6 ΒΟζοιιθπο ἴῃ αποὶ Ῥαμθϊ ἀὰ οοβίοστο ποοθηπδδὶ; σίονα αὐϊμαϊ! ογθᾶρσθ ομθ οίαπαϊο πρὶ 
τοδί ὑγα]αβοῖαθο ἀα] Ῥυθαθυθϊ βὐουϊοὶ ποι ἱπνοπίαββο αἱ ρτορυΐα ῥοβύα. [πο ]δγο, ῬαΙΠ]δαο, οοσιθ ἈΡϊατα 
Υἱδύο, ἀββθυῖβοθ ὁμ6 ἅπθ ομϊουϊοὶ Ὀἰχαπέϊαϊ ΘΟτΩΡΙΪ τομο ἄθὶ 1106}}1 αἱ ἀοοῦθα, βούζο ἀθιξψαθατα ὁ οὐ 
Ῥαΐαίο ἀϊ ΤΘΟΗΙΟ, 6 Ῥοτὸ 8ἰ ἀονυθῦθο νϑᾶθτ ὩΘΡῚ] Δὐ 1 αἱ Ῥοσίο ἀπ ἸηαἸσῖο 461] ἀββουχίομι αἱ Ῥα]Π]αᾶϊο. 
ΟΣ Ῥθπθ 46118 δθοῦβθ οὶ 1106111 [οσίϑη! πο ῬΟΘΠ6 υἱρυδγάδπο 1 ρῥγθύθϑο, ᾿στορο]αγι ὑὰ αἱ ΟἸοναπηὶ 
6]] ββοχοϊχίο 461 ροίθυθ ϑοοϊϑβί αβθϊοο 6 απόβδο γα 1 Ῥαπίο Βα οαϊ Ἰπδβἰβύονα 1 ΑἸοββαπαγίηο, ἀθβί ἄθυοϑο 
ΘΟμχθρα αἱ ἀρ αὐίουθ 1ὰ ρούθησβ, 46] νϑβοογο οοβυμηὐπορο!απιο. Τα ἔουτηδι Ῥοὶ ἀδὶ 1106}1}1} ο πιθρ]ῖο 
δ ἔογτα, οοπ οαΐ 80πὸ Ῥυθβθηθαθὶ ἱ οαρὶ αἱ δοοιιβα, ὃ 1ὰ βύθβϑε 6. 8611, 46] 1106 110 αἱ Ππαβθοΐο 
όβοονο αἱ γα]θαξπορο], 6 οοπδογναύοοὶ ἄὰ Ῥαιπάριο (Ορ. οἱἷδ,, Ρᾶρ. 50 Ὁ-Β) 6, ἴῃ ρθόπϑυθ, αἱ αἰύν 
ΤΌΘ ἀἱ εἰταῖ]θ παύατα. Νοη Ῥοββίαπιο ρϑυὸ τρΊ οπθνοϊπηθηΐθ ἀπθιδατθ ὁπ Πόσο ποῦ Δρρία ἀναΐο 
ΒΟ  ΟΘΟΕΪ ΟἽ ΑἸ 4611 Βίποᾶο 6 686 εἰ βἰα ἰουτιαύ 1αἱ βύθϑβο 16 ΘΟΘΊΒΘΒ τη0888. οομὐτο ΟἸΟνΔΠΗΪ. 
Ῥαϊμανία 10 ΘΟΠδΙ παρ᾽ υἱδίθπθ ομ6. ἀποϑῦϊ Αὐδί, οοπιθ 11 ΔΡ ίδτηο ἴῃ Βοσῖο, ποθὴ βοπὸ Ομ6 ὯΠ ΘΟ ρΟμαΐο 
ἀθρὴ! ΟΥΘΊΠΆΙ] ἀα [πὶ οοπβα]θαν 6 ἴΌγ86 ἴπ ἀπθ]ομ ραπίο αἰ οὐξοβὶ. 1,0 οὐθᾶο θϑηϊθδίταο ἈΠΟΒ ἾΟ ὍΣ 
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ἄρνα αἱ Ποιηθ, ϑ᾽μηθηο 6780 ἰὼ ἤπθ 6118. βθϑβϑίοῃμθ, Ρϑοῖο α᾽ γϑοῖθα πῶ νο]ῦδ ϑιηῖοο, 

ΟΥδι ἴηγθοθ ἃννϑυβαῦίο αἱ ΟἸονδππὶ (1), τὰ αἱ αύνο ΤθοΗϊο, ὁοη Δοϑοῖο ἀϊ Βογθᾶ, 

Απύΐοοο Αἱ Τοϊοπλαΐᾷο (2), Βϑυθυίθπο αἱ Οαθα]α 6 ΟἸγίπο 41 Οδ᾽οθᾶοπίδ, απϑυῦτο ἀϊο18- 

ταῦ πϑηλϊοὶ 46] ποβῦτο, οοηθ 65}1 οἱ αὐδθϑύδ, σ᾽πάϊοὶ δα δοοαβαῦουι 6 ὑθβυϊ πηι! δα ἢ 

ἰθιαρο (8). ἢὶ ομίαρο ρογοιιὸ Τοῆϊο υἱππιηχίαββο [αὶ ργοβίάθηζα ; ΘΡ}1 γοϊθνα οἷ6 ΔΙτηθπο 16 

ΒΡΡΆΓΘΗΖΘ ὈΒ50γῸ βᾷῖνθ 6 ο186 ἰὼ 5ίποο βϑιῦργαββθ ΠΡΘΡα ἂδ ορηἱ ργθβδίοπμθ ἀδ ρϑρῦθ 

568; τηῶ ὃ οχίθηδῖο οουῦο οἰθ αὐαθϑῦϊ οἰπαθ υΘΘΟΟΥ ἀομη παν. ἃ ΙἰΟΥῸ ὑδ]θηῦο αν] 

ΒΘ. αἰὐτὶ οοπρτοραῦί 6 ργθηάθνδηο ρϑγῦθ 8116 βθββϑί πὶ ΠΟ ΘΟΠῚΘ ΒΘΙΏΡ]Π1Οἱ ϑοσαβαίουϊ, 

8ὶ ὈΘΠΘ ΘΟΙῚΘ ψοιὶ οἰ παϊοὶ 6 οοη ἀἰριυο ἀϊ γούο, 4816 10 ἄνθνύϑηο 1 τη ϑηθΘη}1 νϑβοον!. 

Ἀρουύαϑὶ ρουύαηθο ἰὼ βϑαπύία, 51 ἰηνία ἃ ΟἸονϑηηὶ 1᾿ΟΡαΙηΘ ἀββοϊαῦο αἱ γϑηῖγο 8118 

Οαθγοῖδ; ὁ ἷ πηθϑϑὶ 5Β0η0 τἰβρϑύϊψοθβαμηθηθθ 8 ΟἹ Ὁ] 48] ΟΥἸβοβύομηο, οΠ16 ἴπ 4116] τηοτηθηΐο 

86 Π6 Ββὕδνε Π6] 8110 ὑγ]ο] Π1ο ἱποοιαρρίθηαο ο]Ϊ βρϑυγαῦ σϑβοου! ἃ [ὰ] ἔθα611 (4). 

οἷὸ οι υἱσπαγᾶω 11 τϑοοοηΐο 461] ἀσίουιθ 6118, σἴποαο ὁ οθυύθ Ῥασθ 461 ὑθϑῦο ἰοφίδῃο --- 11 ααδ]6 ὃ 

ἄδννοτο απὸ 6 Ἰὰ βοογγοῦθο, σἱαδοομπὸ αἱ Εὐχο πο ροββθάϊαπαο ἀποοῦα ἀπὸ Ὀαοπα Θαϊσίοπθ οὐϊδϊοα --- 

τλὰ ΠΟῺ ΟοΥΘΟ 5ἱ ροϑδῶὼ αἶτο αἰυγουθαῦο θοὸν ἱ 46 ὁ 47 οὔρὶ α᾽ φοοσβα οομὔθητθ! πὶ ἄπο 1108]11. 

(1) ἘΡῚΙ ἀνονὰ δοοοιαρασπδίο π61 401 11 Οὐἰβοβύουηο Π6] 5ι10 σἱασϑῖο 84 ἘΠ680, Ἰπϑίθθιθ οοπὶ ΟἸσηο 

6 ῬαηΠδᾶϊο (ον. Ῥάταλν., ΟΡ. οἷδ., Ῥᾷρ. 58 Ὁ-Ἐὴ. 

(2) ΤΙ οοβῦαϊ! Δ ίδτηο ἀἴβοουθο ᾧ Ῥᾶρ. 20, Θ08}1 ΡΟΪ Ὀ5561Ὸ 1 τηοῦϊνὶ 461] αϑύϊο αἱ Απϑίοοο ἴοὸ πΠῸῚ 

80; 1 στα (Ορ. οἶδ., ραρ». 49-50) ῥΘηῆβδ βίϑηο Ῥυθϑϑ᾽ ἃ ῬΟΟΘῸ ο]] βὕββϑὶ αἱ βϑνθυίδπο αἱ αδθαϊὰ. 

(3) ΠΙ ἐδϑύο αἱ Εοχῖο βαοπα οοβὶ: ἐν ἣ (ϑ᾽ποάο) ὑπῆρχον κατάρχοντες Θεόφιλός τε ᾿Αλεξανδρείας, 

᾿Ακάκιος ὁ Βερροίας, ᾿Αντίοχος ὁ ἸΤτολεμαΐδος, καὶ ὁ Σεβηριανὸς Γαβάλων, καὶ ὁ Κυρῖνος ὁ Καλχηδόνος, 

οἱ τὰ μάλιστα δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς τὸν ἄνδρα, οἱ ἅμα πάντα καὶ κριταὶ καὶ κατήγοροι καὶ μάρτυρες 

ἦσαν. “ Τῖο Ἰα οἰ πίβομα Το ουβούχαηρ [παπᾶ ργαοβίᾶθβ δα βαθυαηῦ ΤΉΘΟΡΕ. ΑἸθχ., ἀσδο., ...ΔΏῬΊΌΘΙ., ...οὔ6.} 

“ φηρϑὺ ἀϊθθο Ὑγουίθ ἴῃ ἄθμι Κῖππο δαΐ, 815. Βᾶνξου. ΤΉΘΟΡΒΙ 5. ἀπ αἴθ ἀπᾶθγη δηροί ἢσέθη ΒΙβο ἴδ 

“ ἄον ϑγποᾶθ ρῥυϑβϑιαἰνῦ, Τ)ὴ85 δῦ ὑπβοτοβ ΕἸΡΟΠὔθη85. πίοηῦ ΔηΡ ΠΡΊ]Οη, ῬΠοῦι8 οὐ κᾶν βρᾶθου. ἃτι|8- 

“ ἀγάοκι οι, Ῥααϊαβ σοῦ Ηθγδοῖθα μα Ρρ6 θη ψογβὶῦα σοίμηνῦ; ἀἸΘΒου γα ἈΌΘΥ πῦρ θη ΡΟ Παπηὔθη 

ποὺ τα σοίδνῦ. Αὐββογάθυι ἰδὺ 685. δ ἢ τ] ἀθυβί πρὶ, 61 ΟΙΠΘΥ 80 Κἰθίποι ϑυποᾶθ 6 γοιβιίσθηαθ 

“ ΠΠΠΘΏΤΗΘΙΙ 2 ὙγΧΟ]]6 ,. πρτχια, ΟΡ. οἷ., Ῥὰρ. 817-88, π. ὅ. 

(4) Θἴονα τἱρογίασθ απὶ 16 Ῥᾶγο]ο αἱ Ῥλισάθιο (Ορ. οἶδ., ρᾶρρ. 27-28), ὁ16. ἀϊρίηρθ ἃ] γίνο αποϑύα 

βοοῃδ: ἦμεν δὲ ἡμεῖς τεσσαράκοντα ἐπίσκοποι καθεζόμενοι σῦν τῷ ἐπισκόπῳ ᾿Ιωάννῃ ἐν τῷ τρικλινίῳ 

τοῦ ἐπισκοπείου ̓  ἐξιστάμενοι πῶς ὁ ἀγώγιμος καὶ μόνος κελευσθεὶς παραστῆναι εἰς τὸ στρατόπεδον 

ἐγκλήμασιν ἀνοσίοις, μετὰ τοσούτων παρεγένετο ἐπισκόπων, πῶς τε ἀθρόον μετεκέρασε τὰς τῶν κρα- 

τούντων γνώμας, ἐπὶ τὸ χεῖρον διαστρέψας τοὺς πλείονας τοῦ κλήρου. διαπορούντων δὲ ἡμῶν, ἐμπνευσθεὶς 

ὁ Ἰωάννης τῷ πνεύματι, λέγει τοῖς πᾶσιν " εὔξασθε, ἀδελφοὶ, καὶ εἰ φιλεῖτε τὸν Χριστὸν, ἐμοῦ ἕνεκεν: μή 

τις ἀπολείπῃ τὴν ἑαυτοῦ ἐκκλησίαν. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκε.." 

καὶ... ἀπολείψω τὸ ζῆν, ὡς ὁρῶ... ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν μνημονεύετέ μου. συσχεθέντες δὲ ἀφάτῳ 

ἀθυμίᾳ, οἱ μὲν ἐδακρύομεν, ἕτεροι δὲ ἐξήρχοντο τοῦ συνεδρίου, τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὴν ἱερὰν κεφαλὴν 

σὺν τῷ εὐστόχῳ [Ονᾶ. Μεᾶ. εὐστόμῳ, Θ΄ὁογῳᾳ. ἀσχέτῳ, Μον:».] καὶ μακαρίῳ στόματι ἠσπάζοντο δεδα- 

κρυμένοι καὶ κεκομμένῳ τῷ πνεύματι. παρακαλέσας δὲ ἐπανελθεῖν εἰς τὸ συνέδριον ὧδε κἀκεῖσε περιπε- 

τομένους, καθάπερ μελίσσας περιβομβώσας κυψέλῃ, λέγει καθίσατε, ἀδελφοὶ, καὶ μὴ κλαίετε, ἐπὶ πλέον 

με θρύπτοντες᾽ ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος..... καὶ εἰ μνημονεύετε, ἀναπτύξατε 

ὑμῶν τάς μνήμας, ὅτι πάντοτε ἔλεγον ὑμῖν ̓  ὁδός ἐστι ὁ παρὼν βίος, καὶ τὰ χρηστὰ αὐτοῦ καὶ τὰ 

λυπηρὰ παροδεύεται, καὶ πανήγυρις τὰ παρόντα ἠγοράσαμεν, ἐπωλήσαμεν, καταλύομεν... ἐπολολύξας 

δέ τις τῶν παρόντων εἶπε΄ ἀλλὰ θρηνοῦμεν τὴν ἡμῶν ὀρφανίαν, τὴν τῆς ἐκκλησίας χηρείαν, τὴν τῶν 

θεσμῶν σύγχυσιν, τὴν φιλαρχίαν τῶν μὴ φοβουμένων τὸν κύριον καὶ ταῖς προστασίαις ἐπιπηδόντων 

[Θφογ. ἐπιδιδόντων, Μοκι.], ...τῆς διδασκαλίας τὴν ἐρημίαν. ἐπικρούσας δὲ τῷ λιχανῷ δακτύλῳ τὸν 

ταρσὸν τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς -- εἰώθει γὰρ ὁ φιλόχριστος ἐν ταῖς κατὰ νοῦν φροντίσιν αὐτὸ ποιεῖν 

-- τῷ ὁμιλοῦντι αὐτῷ εἶπεν " ἀρκεῖ, ἀδελφὲ, μὴ πολλὰ λέγε, ἀλλ᾽ ὃ εἶπον, τὰς ἐκκλησίας ὑμῶν - μὴ 

ἀφῆτε κτέ. Τ Θρίβοάϊο, οοβὶ σοι ὃ πῶνταΐο, υἱοογᾶς ὑαπῦο 1 αι] ΐτηο ΘΟ Ποαπῖο 41 Βοογαῦο οοἱ βαοὶ ἃπηϊοΐ, 

ομ0 Ῥᾶγτθ ῬΩΠ]δαϊο ἀνοβδθθ αἰπδηχὶ ἃ11ὰ τηϑηύθ 11] ἕμηαοϑο ΠΙΘΙορὸ αἱ ΡῬΙαίομθ. Ῥούγαμ βββϑύθ ὈΘΗΪΒΒΙΤηΟ; 

οτθᾶο ρϑγὸ 618 1ᾳ. βΒοϑύδηζα, 46] γταοοοπῦο δῖα υϑῦῶ, ἈΪΠΠ6η0 πὶ ραμὔ] Ρἱλι ᾿τηρογύαμϊ, 6 ἱῃὰ πιοᾶο 5Ρ6- 

οἷδῖθ. ποῖα ραγϊαύα αϊ ΟἸονδηηὶ. 

“ 
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“ ΒΙΘΘνθηηΠ10 1061} οοηΐρο αἱ [6 --- ἀΐοθνα 1] τηϑηᾶαῦῖο --- 1 αἀ0811 ΘοΟΠ ΘηΡΌΠΟ 

“ ϑΟσα56. Οἱ ἱπηυπηθ ΡΟ 0} 6110]. ὙΊΘΗΙ δἀσπαιθ, 6 ὅθθο τηθπϑ ϑϑγδρίομθ 6 ΤΊρυῖο 
“ ργϑῦϊ, ροϊομὸ αἱ αυθδῦὶ ἃ ἅπορο., (1). Ηο ρἱὰ ἀἴδβοοῦβο αἱ ϑαγδρίομθ; αἱ ΤΊίρυϊο 
ΒδρΡίθιηο ἄα ΞΟΖοπθΠῸ (2), Θββ6γ6. ὈΘΡΌΔΓΟ ἀϊ ΠϑΖΙΟΠΘ, Β6ΥΥῸ δι Ὀυΐτη8, αἱ ΠΟΡῚ]6 

ἔδρα, ροβοῖδ, 680. ΠΠ|ΌΘΓῸ, δἰχαῦο ἃ] ρυϑᾶο αἱ ρυϑύθ ἃ Οὐβύδῃθ ποροΙ  ; ποπιο τηϊύθ, 

Ῥὶο 6 οαρδαύθνο ββίσηο 00] ΡΟΥΘΙΪ 6. οοἱ ρϑυθρυϊηὶ. ῬῸΡ 1᾿ δι οἰ χα, ἃ] (ὑἰβοβίοιηο, 

ΒΟ οἱὰ ὑδραϊ ΟΥΤῚΡΠῚ ὑονύασο τὰ 16 αυ8]} Ιαβοῖὸ 186. υἱῦᾶ. 1.ο τἱοογᾶδ ἀπᾶ νο]ῦδ, 

ΟἸονθηηὶ π011ὰ ὁρ. 12 δᾶ ΟἸπηρίϑᾶθ (8). ῬΘΡ τηθζζὸ αἱ Ποιηηθίγο αἱ Ῥοββϑίπαηὗο, 

Βυ]δῖο αἱ Αρϑπιθα 6 Ἱλιρίοῖπο αἱ Αρρίδυίδ γϑϑοου!, ὁ ΘΘΥ 80. 6 ΞΘΥΘΙῸ ῥγϑῦϊ (4), 

ΤΙΒΡΟΒΘΓΟ ἱ αυδγϑηῦαδ ὑγόναῦθὶ οδϑὶ ἴῃ ΠΌΙΠΘΙῸ ΠΠΒΡΡΊΟΥΘ, ροββθᾶθυθ [106]}] οοῃΐῦτγῳ 

Τ᾽ΑἸϑϑβαπάνπο, οαἱ ἱποομιῦθνα 1᾿ΟὈΌ]ρο αἱ οἰ αδυ ποαγθὶ, θϑβοῦθ σοπέγαυὶο δὶ ΟΒΠΟΙΪ 

616. Ὧπ γόβοονο οἱ πα] οὶ ἕπου! ἀ6118 σα ο ΡΒ Ἰ ΖίοηΠθ. σοτὴθ 1Ὸ βύθββο ΤΟΙ͂Ο ἄγϑνὰ 

τἱοουᾶαϊΐο ἃ αἰοναπηὶ. Ταῦδο οἷὸ ὃ τἱρϑῦαθο ἀδ] Οὐἰβοβύομηο π61186. Ἰϑύθοσα δᾶ [ῃπο- 

ΟΘηΖ0 (5), ρῥἷὰ ἴπ ἀϊδύθϑο ἴῆγϑοθ ἀδ ῬΆΠΔαΟ ργθϑθηῦθ ἃ] ὁΌηΒ0580 (6), 6, 0 Π16. 661] 

08 Ϊὰ τ]ρορῦδ, ὑπ Ρο᾽ 8018 ὃ ἰὰ τἱϑροβύδ ἃ] " 

46] οὔθ νὰ τἱοογοαύα ἴὰ ὀϑσβδ π6118 ϑοοθϑβῖνα θα] ἄδηζα 461] ραύσαροα ΑἸθββδηάυῖηο. 

δὶ ΟΘβουνὶ Ροὶ 6[6 ἴῃ θβθ8ὶ ΟἸονδπηΐ ΠῸη ὃ οοπβίἀθγαῦο Θ0Π16 1] οαρῸ Βαργθιηο ἀθὶ απᾶὰ- 

γϑηΐδ, 51 ῬΘΠ6 ΘΟΠῚΘ ἰοΥῸ Θριδ]θ (συλλειτουγός), δηχὶ ὑδηύο 11] ΟΥβοβύομηο, ααϑηΐο 

ΤΑΙΘοθδηαυῖπο 50π0 ἄπο ἀΠΟΡΘΙ Ὁ] ομ6 Ὀίβορπα ϑβοοϊθαῦθ ρυπηδ, 6. μοὶ ρ᾽υδίοδγθ 

46116 Ἰοῦοὸ τῶρίοηὶ. Ῥορὸ ἀπ61]᾿ βόθθππο 8. ΟοβύθῃΠοΟΡΟ]1, οοῖὴθ ἃ οἰδὰ ρογουπαία ἀδ 

ΤΘΟΠΠΔΗΪ (ΒΘ ΌΌΘΠΘ. ῬΘΡ πὰ}1ὰ νἱοϊθηΐδ), 

οὔθ ἸθρΡῚ, 6 1᾿1πϑϑύθηζε 46118. βιρογιουϊ δὰ αἱ ΠυπηΘΙῸ 8] ψϑβοονὶ ΤΘΟΠΠΘη 6 1] 

ἴα Ῥθη πούδιθ ὁη6 ὑγὰ αἱ ϑϑϑὶ οἱ Ξ01η0 βϑὺῦξθ τηϑύγορο!ὐ! --- ο086 ὑπύδθ ὁΠ6. ἄονθνϑῃο 

6556 00. αἰῤυθυθαηνθ βθοοοδύθ ρ6ὺ Τ᾽ ΘΟΗ]ο --- Π] ΡΆ16 Ἰδϑοίηο νϑᾶθυθ οἤαῸ Ο.6 1 νθβϑοονὶ 

(1) Οὗν. Ῥάυμαν., ρδρ. 28 0). 

(2) 1,. ΥΠ|, ο. 24. --- ῬΘῚ Τητβπαυ ἴανθοθ (Ορ. οἶδ.) ραρρ. ὅ8, ὅ4, 815), ὃ τι ἼΟΤΊΟ ἔοοοβο, ὁΠ6 ᾿πάτιδ8θ 

11 Οὐϊβοβύομηο ἃ υἰβο]ασίομὶ θοοθεϑῖνθ. ΝῸΠ βαρυθὶ 81 4816. δαῦουθ 81 ἕο μα] πι6118. ἀθβηϊσίομ αἱ αθϑῦο 

θαγαξίοτθ. Οὗ. ῬῸῚ ααθβίο οἷὸ ὁ ἀἴοα 1] ᾿μάπακνν, ΟΡ. οἷῦ., ρᾶρ. 105, 6 1ὰ ἀϊΐοβα ομ ἕω αἱ Τιρτῖο. 

(8) Τ᾿ ΠῚ, ραρ. ὅ92 Α-Β. Ἐὰ ἀποῖθ ἃ] ρονϑῦο ϑαγαρίομθ οαρὶθὸ ταα]6, ομὸ, οαπιθο π6116 τηδηϊ ἀΘρ]1 
απέϊ-)οανηεϊ, ΘΌ06. ὑαθοϊ 1 ἀθηθϊ ἔγαοαββαῦὶ, 6 ἕὰ Ροὶ τοθσαΐο μ6118, 5ὰδ ραύσγϊα, 1" Ερτοϊο, βούξο 1ὰ σθδγᾶϊα 
61 ἐθυνῖθ110 ΤΘοΗ]ο. Οἷν. Ῥαυσαν., ρᾶρ'. 17 Β, 

(6) συ. Ῥασσαν., ραρ. 28 Ὁ; ἴο. ὕπευβ., 6ρ. 1, αὦ Τηηοο., Τ. ΠΙ, Ῥδρ. 5117 Α; ϑοσομ.,θ 1. ὙΠ], ο. 15. 

-- Ῥα]Π]δᾶϊο ἰοῦσα Λουππίκινον, 6 Λουππικιανόν ἃ. Ῥαρ. 6. Ο, ἄἀον᾽ ὃ τἱρογθαύα 1ὰ θρ. 6] 8.,. ΤΠ ΘΗ 6 

1] Μοπίίδαοοι ποία ὁπ ἱ οοὔά, μα ὑαεϊ Λουπίκινον, φίαθ σόν ὁ8ὲ Ἰφοίῖο. 11 Μοαΐταβύο (πὶ θα. ϑ8ν1]., 

Τ᾿ ὙΠ], ραρ. 414), τἱρουύαμαο 10 βύθββο ρᾶββο, μὰ Λουπικῖνον. 

(δ) Τ. 1Π|, Ῥερ. 5617 Β-Ο. 

(6) μὴ κατάλυε τὰ πράγματα τῆς ἐκκλησίας, καὶ μὴ σχίζε τὴν ἐκκλησίαν, δι’ ἣν ὁ θεὸς εἰς σάρκα 

κατῆλθεν -: εἰ δὲ ἀστεκτῶν [6Θ΄ὁ0γᾳ. ἀτακτῶν, Νίοντε.] καταλύεις τοὺς ἐν Νικαίᾳ κάνονας τῶν τιη΄ ἐπι- 

σκόπων, καὶ ὑπερόριον δικάζεις δίκην ̓  σὺ πέρασον πρὸς ἡμᾶς εἰς τὴν εὐνομουμένην πόλιν, μὴ προκαλού- 

μενος τὸν ἔΑβελ κατὰ τὸν Κάιν εἰς τὸ πεδίον, ἵνα σοῦ ἡμεῖς πρῶτοι ἀκούσωμεν. ἔχομεν γὰρ κατὰ σοῦ 

ἑβδομήκοντα κεφαλαίων λιβέλλους προδήλους ἀθεμιτουργίας ἔχοντας --- ΘΟ οου ὑαύξα Ργο Δ ὈΪ  ὰ Θγᾶμο 
ἵ ΠΡ611 ἀοὶ Μίδου 618 ρυθβοιθαθὶ ἈΡ] Ἰπυρουαθου! 66 1 υἰτηΐβοσο ροὶ ἃ ΘἸοναπηὶ απᾶπιᾶο ϑρθρανδμο 
616. φαθϑθϊ ἀντθῦθο σ᾽ἰαβίουϊο ἃϊ ΤΘΟΗΪο --- καὶ πλείους ἐσμὲν τῆς σῆς συνόδου, θεοῦ χάριτι συναχθέντες, 
οὐκ ἐπὶ καταλύσει τῆς ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ " σὺ μὲν γὰρ εἶ τριακοστὸς ἕκτος ἐξ ἐπαρχίας μιᾶς, 
ἡμεῖς δέ ἐσμεν τεσσαράκοντα ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν, ἐν οἷς ἐσμεν καὶ ἑπτὰ μητροπολῖται - καὶ ἀκόλουθόν 

ἐστι τὸν ἐλάσσονα παρὰ τῶν πλειόνων καὶ διαφερόντων κατὰ τοῦς κάνονας κριθῆναι. ἔχομεν γάρ σου 
καὶ τὴν ἐπιστολὴν δι᾽ ἧς παρεγγυῷς τῷ συλλειτουργῷ ἡμῶν Ἰωάννῃ τὸ μὴ δεῖν ὑπερορίας εἰσδέχεσθαι 

δίκας. ὅθεν πειθόμενος τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς νόμοις, παρεκάλει σου τοὺς κατηγόρους, ἢ παύεσθαι τῆς 

Κατὰ σοῦ κατηγορίας, ἢ τῆς πρὸς αὐτὸν προσόδου. Ορ. οἶδ., ρᾷσρ' 28-29, 5᾽ νοᾶθ ἀἄππασο ὁ16. ὩΟῺ 5] 
ἀροπίθηξηναπο βο]δαπίο αἱ Ῥἰδηρογθ 5π ΟἸοναπηὶ. 

1 
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αἱ ΟἸογαπηὶ βϑηὐύίνθηο ἀϊ θ556 16. ΒΌΡΘΙΙΟΡΙ 8118. 5ποᾶο ἅ6118. Θαθγοῖδ, 6 ὁ6. ἃϊ ϑρι ζίϑηὶ 

ΠΟῚ ψΟΪΘΥΘ ΠΟ ΒΆΡΘΓΘ; 8} Ζὶ, 60η αἰιθϑύο ὩΘΟΘΏΠΟ 818 τι, ΟΡ ΘΉΖα, ΠΌΠΘΡΙΟδ, ΘΠ ΠΟ 

ὑδοϊ απιθηῦθ δα ραρηδαγο 1᾿ δαδον! θὰ 461 ραὐγίαγοι. Οοσύαπθ πορο] ἴῃ ἤμπ (οἱ οοπίϊ 

ποη οὐδ ἴὰ πῦον οπιαῦ Π᾿ αἰύτῷ ρᾶγίθ ὃ ἄ᾽ ΟΡοΟ οοπμϑδίαθγαρο 11 οοπύθρπο 46] Οὐβο- 

βύοιηο. Ῥϑ]]ϑϊο οἱ ἄϊοθ ομθ 11] νϑϑόονο δἰσδηϊπο ἄνθνα ᾿αβοϊαύα δ] απδρθηΐα ρίθηϑ 

Τρουὰ αἱ τἰβροηᾶθγθ οἷὸ ὁμ6 νοϊθνϑηο: 48] οδηΐο 50 ἴθ690 ΒΆρΘΥΘ 86}1 δ γΘΙΒΆΡΙ 606 

ΠΟΙ ΘΟΙΠρϑιϊΓὰ, 560 πῸπ αἀαδηᾶο ΤΘΟΗ͂Ιο, Αὐοδοῖο, ϑϑνθγίαπο ὁ Απίϊοοο, ααδῦνγο βαοὶ 

αἸομίοταῦ πριηϊοὶ --- 6 πθ ρογία 16 τᾶρίοηϊ --- ΔΌΡΘΠ ἀοπορᾶππο 16 ραυῦ αἱ ρἹαάίοῖ. 

ΑἸΙΟΡα 6611 νϑυρὰ, 6 νογτὰ οθ ἴὰ ϑαδ οδδθα δἰ ϑϑδηηϊηδῦδ, τηϑραΡῚ 8. Π11110 ὙΘΒΘΟΥΙ ; 

τη8 56 1 απδύγο 5ἱ γἱδαίαπο ἃ] 0 ἀθϑίθυῖο, ποη 11 ἃβοοϊ θγὰ τηδὶ ρῥἱὶ (1). Μοηΐγθ ἱ 

αὐδιδηὗει 51 οομβί ἀθυανθηο ὩΠΟΟΓθ, Ρ6Γ πη ρτθοθάθηύθ οομηδηο ἱπηρθυῖϑ]6, ἸΘρϑ αθηΐθ 

δασπαῦ ὁ ἱποαρὶυϊ 46116. Τϑοοθπάα αἱ ΤΘοῆ]ο, 11 ΟΥβοβύοσηο ἴηνθοθ, βαραΐο ἀθὶ 11061}1 

οομῦγο αἱ 5ὸ, δοοούϊα, Β0 ρα ϑὶ οχίδηαϊο ἀϊηϑηχὶ 8116 διποᾶο ἅ6116 Οαθιοῖα; ΒΘΌΡΘηΘ 

ἔοθϑθθ {Π|Θρ]6 1ὰ ριθϑθηθαχίομθ 4110 δοόιβθ, βἱϑοομὸ ἱ ἀπ ἀϊθοοηΐ δοσαβαίουϊ. ΘΡΆΠΟ 

ϑύαῦ! ἀθροϑῦϊ 481 νϑβοονο, ϑα 11 ΟὉποῖ]ο ἀϊ Οοβύδηψποροι (πη. 381) νἱθύανα 8611 βοο- 

τηπηϊοοθί, ο οϑοοϊαθ!, ο ἀορτδάδυ, Ἰα1οῖ ο ΟΠΙΘΡ οὶ, ΑἸ δοοῦθαυθ 1] ῬΤΌΡΙΪΟ σθβοΌνο, 

Ῥτίπηδ ὁ. 51 {οϑβϑιο ϑϑϑὶ βύθβϑδὶ ἀἰβοοϊραῦ (2); τῶ αἱ ρο᾽ααίοανο 1᾿ΑἸοββϑπᾶνιπο ΠΟῚ 

ψ016 ἃ πἴαῃ οοβῦο ριὴ ΒΆΡΘΓηΘ. ΠΠ] ρᾶΡρθδο οΓὰ ΡΓΘ80, 6 ποη ἴο τηὐὸ ὨΘΡΡαΤ6 δάθϑβο 

ο[ι6 511 Τπηρϑυθύουϊ 51] ΘΡᾶπῸ βΒοθ ΘΓ. 4811 ραγύθ αἱ ΤΘΟΗ͂Ιο. 1)4] σϑᾶθιθ ὁἢ.6 ἱ γϑβοονΐὶ 

ΒΟΓΊΝΟΠΟ 61 Θοηὐο ῬΙΌΡΓΙΟ 811 5΄ποάο 6 ῬΡ6Γ οοηδο ῬΓΌΡΓΙΟ 1π ὰἢ 5Θη80 δῇαίο ἀϊνθυθο 

ΒΟΓΙΥΘ ΡῈ 1] ΟΥΙβοβύοιηο, ΠῸη ΒΘ ἃ, ΔΙΡΙΒΟΠΙαῦο 1] οΥΘᾶθ6 ὁΠ6 γᾷ ΙοΓῸ οἱ βία βίαῦο 

τη Ρο᾽ ἀϊ ἀρρᾶπϑ βὶ, τηᾶ ὕθῃδοθ οοηὔθϑδ, 11 πὶ Π6] ρϑυβιϑᾶθγθ ΟἸονθηΠΙ ἃ ΤΙΒΡΟΙ- 

ἄθΓ6. ὁ0ὴ δβϑὶ, 6 ἃ Π0Ὶ γ ]θβὶ δϑϑοσρϑύθεανθ 411ἃ 5᾽ηοᾶο, Ο τη0ρ0110 8.611 οριχίδηὶ, αἱ 

ουἱ οτῶ ἔοττηδία 18 τηδρρίολθηζδ, ἀ6ὶ νϑϑοονὶ οοηρτθραῦ, 1᾿]0Γ0 Π6] ποη οΘᾶθι6 8110 

Ἰοῦοὸ δϑορίδαχίομπί, ἴουβ5θ, ρουβιαδάθηο!, οοσηθ 1856 αἰύτα νοἱὶύδ, ἃ Ἰαβοῖδι ΟΡ ἢΪ οοδδ Π6110 

τηϑηὶ ἀἱ Ὅϊο (8). 

8 10. -- Μὰ δὰ 5᾽ή:ποᾶο ογὰ ἴογύθ ἀ6116 ργούθζιοπο ΠΏΡΘΙΊ819, 10 ἀἰβδὶ; 6 ϑρρϑπδ 

ῬΑΥΡῸ ἀα Οὐβίδη !ΠΟΡΟΪ 1 ῬΥΙΤΪ τηθϑϑὶ ΑἹ ΤΘΟΙ]ο (4), οπύγϑηο Π61] ΘΡΊβοορίο ἀπ οα- 

ΒΟΙΘ. 6 πη πΠούδιϊο --- ταχυδρόμος καὶ ταχυγράφος (5) --- 1 α18}} ἀνονδηο ἀορρία π|185- 

(1) Ῥῖίοθ ἱπέμθι: εἰσὶ δὲ οὖς παραιτοῦμαι, Θεόφιλος, ὃν ἐλέγχω εἰρηκότα καὶ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ καὶ ἐν 

Λυκίᾳ, ὅτι ἀπέρχομαι εἰς τὸ κομητάτον (οἰοὸ (ἡοβὐμὐϊπορ.) ᾿Ιωάννην καθελεῖν. ἔστι δὲ ἀληθὲς ἐξ ὧν παρα- 

γενόμενος οὔτε συνέτυχέ μοι, οὔτε ἐκοινώνησέ μοι..... ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ακάκιον διελέγχω, ἐφ᾽ ὦ εἶπεν " 

ἐγὼ αὐτῷ ἀρτύω χύτραν᾽ --- ἰΙὸ ἄνγογῷ ἀδίθο αὐδηᾶο 5᾽ οτὼ δἀοηῃίαϊο ΡῈ ἴὰ ρυθίθβῳ χοζζθζζα 416] 

Οὐἰβοβίοιιο νϑύβοὸ αἱ αἱ --- περὶ δὲ Σευηριανοῦ καὶ ᾿Αντιόχου, οὗς τάχιον μετελεύσεται ἡ θεία δίκη, τί 

δεῖ καὶ λέγειν, ὧν τὰς νεωτεροποιΐας καὶ τὰ κοσμικὰ ᾷἄδουσι θέατρα ; Ῥλιχαν., ΟΡ. οἰδ., ραρ. 29. Β-Ο. -- 

ὅταν ὃ ἰὼ ρῥγοΐοχίω 8ὰ αὐϑϑὺΐ ἄπο αἰψίταΐ, τι ΠΟΙ. 80. 6118 οὐϑῶ 5] αἴοθϑθβθ ἀ8] ῬΡΌρο]ο 81] οομπίο Ιοτο. 

(2) ὅδη. 6. -- Οὗ. ύυννια, Ορ. οἱδ,, ραρῃ. 960-97. 

(8) Βϊθονπαῦο ἱπίαθθϊ 11 Οὐβοβύουιο ἀφ] ρυίταο θβ1]1ὸ ἀἴοθνα ἴῃ ἀπὸ 46116 βσαθ Ομ] 16 ἃ] ῬΡΟΡοΪο, ομθ 

 πϑιηϊοὶ οοταθαξίθτοπο οοἱ θαβθομὶ (ῥοπάλοις), τῶ 6 ἕἀσοπο νἱμθὶ οο 16 Ῥυθρβίθυθ ἀ611ὰ Ῥ]86 (εὐχαῖς). 

(4) Ῥοὶ πλθϑεὶ ἀθὶ ψυδγαηύα ποῖ ὑαύυϊ υἱου πΆτΌπο ἃ Οὐϑύαπυϊποροῖ!, ἄορο Ἰὼ Ἰοτὸ Ὡταραδβοίαὐα, 8118 

Οαθγοῖα, Ρογομδ, ἀΐοθ βόζομανο, 1. Υ1Π, ο. 15, ἕασοπο βρανϑηύαθ 481160 βυανὶ ταϊπδθοῖθ 41.611, Κποο. 

Ῥουαθύσιο ἃ Ῥαοῃ οοπῦο σἰδοσπὸ, 6, πού 19 ὅτιυσινα, ΟΡ. οἷὐ,, 8 ΠΧ, ρδρ. 588. Α΄: σογέο Ἰλοηιθίγ μη δέ 

Μμγοίνον..... τὴ οἱ αογηναηῖον ργοδοψέογιη, ροβένιοαιηη, φμοχιθ Ρ»γῸ Οἤγψ8. Ἰαδογαριέοβ υἱαοθίηινδ. Αὲ ὁ 

Ἱμιερίοΐνο..... ρίιονα ἀοίᾶθ πον ἐρυοηῖο, ἐ πὸς ἄθ ϑϑυθγο ργοβὀμέογο, ηἰδὶ φμοᾶ αὐ ϑουογίων αἰέφμοηι ργ6- 

ϑογίογιιν ἀοίγια6 δογήρϑογίέ ϑαροίνϑ [οἵγ. 6ρ. ΟἹ. Τ΄, ΠῚ, ἴῃ οαϊ 81 ἴω δοσθῆῃο 8118 888 βίποθτα, ἀθυοσίομθ]. 

φμαγ δἱ ὑϑῦα 8ογρδίέ ϑοζονι. {{ὶ ξογβανν ρογίσιῖο 96 διιϑαμαογίηπέ. 

(8) ϑοζομν., 1. Π|, ο. 11. 
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5ίομθ: ΘΟϑηρΟΓΘ 1᾿δοοαβαῦο ἃ ΘΟΙΠΊΡΑΓΙΓΘ ἀἸπδηΖὶ αἱ ὑγθηύαβϑὶ 461] ΑἸθββηάνίηο, 6 

5Β01]Θοἰδα 6 18. 5ίποῦο ἃ ἔβθ ργϑϑῦο (1). 

Το 5υΠθπρ (2) ογθάθ οἢθ ἴὰ τἰϑροβύδ 5 βύαύα πριϑ]6 8118. ρυϊπια, 6 ἀϊ66 ὈΘΠ6, 

ΡοΙοΠὸ ροθο ἄορο ἔπγοπο ἱπνίδῦ ἄπο ῥγοῦ! αἱ ΘἸονδπηὶ, ργθοθαθηφοιηθηῦθ ραβϑϑῦὶ ἀ8118 

Ῥαγύο αἱ ΤΟΙ͂Ο ἃ Οδ]οθάομθ, Επρθηϊο οα ᾿βαϑοῖο --- απιθϑῦ Ὁ] ίτηο ΘΓ ΠΠΟΠδ 60 Ρ6Ι' 

δίαπία (8) --- Ρ6Ρ τἱρϑύθγθ ἰὼ πιθᾶθϑβί μηδ ἰηὐἱ πα ζίοπθ. Α118,. αιι816. ἕὰ εἱθαύσαϊο ἴῃ τηοᾶο 
δ ποῖ Ρίϑοθιθ οϑυῦο 861] δορί σίϑηΐ, 59 1 παονὶ ἱποαγιοαθ 46] βθβροηδο ἀθὶ απδρϑηΐξα 

πτ ΘΥΆΠΟ δ] ρὶ νϑβοονὶ --- ΘΌΌΘΙῸ ἃ ῬΥΘΠΘΙΒΙ 46116 θαβίοπαϊθ, ὁ δι Θβ56 16. ροβϑῦϊ! ἴῃ 

οδἔθη6, Τηϑ] ΘΠ ΔΦΙ ἃ 5051|0 06 Ρ]] ΔΡΌΙΝ 856. π6 8πηἄβιομο ἴῃ ῬὈγθηᾶθ}}1 (4). Εγδᾶπο ἱ 

ῬΓΡΟΘΙΌΠΙΙΪ ΑἹ οἷὸ 66 ρίὰ ὑδυαϊ 11 ραγυϊο Αἰοββαηάγίνο ἕαγὰ ραῦϊνθ 4] ραγύϊδο αἱ Οἷο- 
γΔΉΠΙ, 1 οοβὶ ἀουδὶ ]οαηη. ἘοΖίο 6 ϑοοταῦθ δρρί πρΡΟπο Οἢη6. ρὸν ααδύντο νοϊῦθ 5] 

ἰπδίϑύθυίθ ρογομὸ 11 Οὐἰβοβύοιηο ραβϑϑᾶββθθ 8118 Οπθγοῖδ, πιὰ 4611 απᾶῦία δπιραβοίαθα 

ΠῸΠ βδρρίϑιηιο πα]18. Ταύνανια, βϑριθηᾶο 1] δὰ Ἰοάδθο βου δξουθ (8), ρϑῆβθο 18 5ὶ 

ἀθῦθα, ἰηὐγανϑάθνθ δἀοιηθναΐα ἴῃ α116110 ῬρΆΓῸ]6 αἱ Ρα]]δᾶϊο: καὶ ὃ μὲν ὅσιος εἰδὼς τὴν 

ἀναιδῆ αὐτῶν γνώμην, ἑαυτὸν ἐπέσχεν (6) ο6 γοηρομπο ἄορο 11] τϑοοοηΐο- ἀϊ ααθϑῦϊ 

ἌΡΡΘΙ11. Ῥοὺ ὑτθ γοὶϊύθ δϑάμπαιθ τἴβροθθ 1] ποδῦγο 8110 Ἰηὐπηδχίοηϊ 4611. Β᾽ποᾶο, 8]- 
Τ᾿ υἱδίπηα πο. 

Τὰ ΟἸονδηηϊ ἄνθνὰ θθὴ τϑρίοπθ αἱ τϑϑἰβῦθιθ. [ἃ Βίποδο ϑυὰ {Π66 819 6 ραυυβίαπα; 

ΤἸην  ἀϊα. 9 18 σϑίοβία ὕθηθνθηο Ἰϑραῦα 18, πιαροΊον ραῦίθ 4θ᾽ 50] τηϑιηρτὶ; ρογομὸ δάθππαιθ 

ΠΟ ΒΟ ΓΔΓΒΘΩΘ 6. ἀἰβαρρῦοναγθ 60] ἕαθο ἀπ ἸΠρΊῚ αϑυϊσία ἢ ΝΟ ἰβροῦᾶνα οουῦο 1] Οὐὶ- 

βοβύοτηο αἱ δοσαϊθίανϊδ, ὁοη Τ᾽ ΘΪοαιιθηΖα, οοπηθ οἱὰ δ Απίϊοομία 1᾿παρϑύο 46] ροροΐο 6 

8. Οοβύθηἐπορο}1 1᾿δαάδοῖα, 46] αοῦο Θαΐπα 616 πιϊπϑοοίανα 11 βδοομορρίο 46118 οἰδὰ (7). 

αθϑίο ἔμ 1 ππΐοο 880 αὐΐο Αἱ ἀϊΐθβα:: ποῦ δἱ δρραββϑὸ δα δπᾶδγθ ἃ Οδ]οθᾶοπθ; ἴῃ ορπὶ 

Ἰύγα, οοβϑᾶ ροὶ 5ϊ οομηρουδὸ ἄδι ποπῖο ἀἰβίηφογθθϑαῦο 6 οοπαϊβοθπάθηΐο. Αἃ Ἐα]Ἰδῖο αἱ 

ΒΡ ηἶδ, ὁπ. 511 ἀοιιδπᾶαγα ομ6 Ὀἰβορπαββο ἴαυθ Π6110 Ῥγθβϑηῦ οἰγοοβύδησθ, τἰβρομᾶθ 

60 ΔΟΡῚ Αὐδὶ 4611ἃ 5ίποᾶο πο βοὐοβουίνδηο, πιὰ 5] σι διαϊπο ὈΘΠ6 1 νϑβοον! 48] ΠΟ 

ΘΟΙΏΠΪΟΔΓΘ ΘΟ 91] ἀν ΓΒΑ, αἰ βπομὸ ποη βἷα βοίβϑα ἰὼ Ομΐθθα (8); 811 Ἀββϑιηθ]θθ 

4611, Οαθγοῖα ποη οϑἰθα Αἱ ἀδτθ 11 ἐϊθοῖο ὁῃ6 ἀδιοῦθθ ἃ] βιὰ βύθϑθβϑο οἱθῸ ἃ βὸ [6468 (9), 

τ βᾶρονϑ ἰπΐδυυ! ὁΠ6 Ἰὼ οθυᾶπο 416110 Ῥϑύβοπθ ἀβθῦθπθ, οἱ πο οοηνγθηΐνα τηθῦθουθ 

ἴῃ ὯπΠῸ βδύθβϑϑο ἔββοῖο οοἱ ὈιΡοηὶ --- 6 ποη 1θ ὃ ἀϑοίβδιμθηΐθ Θοπ ΓΑ ΡΟ 56 ΠῸΠ Ῥϑὶ ψαδύίγο 

(1) Ῥλιπίάριο, ρὰρ'. 29 Π-Ἐὶ, ἀϊοθ οἤο δἱ ρυθϑθηδὸ 5010 ὰπὶ πούαυίο; την ἱ ἅπθ6 Ῥαβθὶ, 88 ὉΘΠ6 81] 688- 
ΤΪΏ Δ ΠΟ, ῬΟΒΒΟΠΟ ΘΒΒ6.6 ΤΟΙ] ιθηῦθ δοοογάἀ αὶ. 

(2) Ορ. οἷδ., 8 ΤΙΣ, ραρ. 588 Ε΄. 

(8) Οὔν. Ῥατααν., ραρ. 29 Ε΄: ὁ ἡσυχαστὴς Ἰσαάκιος, ἵνα μὴ ἄλλως εἴπω. ΒογΒ6 ὃ 1 Ἰβδαοῖο ῬγΥθροβῦο 
αἱ τηοπδοῖ, αἱ οαἱϊ Ῥἱὰ βοργὰ πὸ ραυ]αίο. 

(4) Ῥατμιαρ., ραρ. 29 Ε΄. 

(6) Ορ. οἷδ., 8 ΤΙΧ, ραρ. ὅ88 Ε΄ 
(6) Ορ. οἷδ., ραρ. 80 Α. 

(7) ἢν Θἴο. Οὐἰβοβέοπιο ὁ ποίαγα, (Ηοτι. 1, ἐρι ὁρ. αα Οοἴοθ8., Τ. Τ|, ρᾷρ'. 8256) ποτὶ ρούου βββίβίθσθ 
γθυδ, ϑγηϊοϊ σία, ὑγα, ΘΟ]ΟΥῸ οΠ6. θϑθγοϊ θα πο τιπᾶ τη ΘΘΒτηδ, ῬΥΟΪΘΒΒΙΟΠΘ, ῬΟΪΟΠὃ Θββδ ὃ ΒΘ ΡΥΘ τηθβοοϊαῦμ, 
ἈΠ} Ἰην ἴα, 6 811 Βο]οσϑία. πὸ βοῖθα ποὴ βαχὰ β6]οβο 461} Εἰρσ᾽ απο, ἀΐοθνα 5. ΒΆΒΙΠ1ο ἴῃ πη 5ὰδ Ομ δ 
ΒΌΠ} Ἰηνιαϊα (Τ' ΤΙ, Ῥαρ. 131, δᾶ. (Δ 1]18 8), ταὰ ἃ νἱοθηᾶδ, 10 βδταππο α116}}1 666 5ἱ ὑοοοῦπο ὅδ, νἱοῖπο Ῥ6Υ 
Ἰαθαθβίτηρσε, αἱ αὐτῷ ὁ αἱ ῥγοίδεβίομθ. 

(8) Κοινωνήσατε μὲν, ἵνα μὴ σχίσητε τὴν ἐκκλησίαν. μὴ ὑπογράψητε δέ. οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα 

ἄξιον καθαιρέσεως ἐννοήσας. Ῥατηλν., Ρᾶρ. 98 Β. 
(9) ἐλεύσομαι οὐ μόνον πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην, ἀλλὰ καὶ πρὸς κτέ. ῬΑτταν., Ρ85. 29 Ὁ. 
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6.6 νιοὶ] θϑραΐϊβὶ .(1); ἀϊπϑηχὶ αἱ νϑϑοονὶ δὶ ργοϑθηύοιὰ, αἀαϑίουα οθᾶθπο 8116 ΤϑΡΊΟΙΪ 

4011 σἰαδύϊσία, 6 1 οδποηὶ αἰ βο  ΡΠ πὶ βίδπο οββοῦσαῦ 6] Ἰυορὸ ἅ6] ρ᾽υάϊχιο ποθὴ 

οοπύθηθ, 6 ΒΘΌθοπθ Οοδύδηψίπορο! τθοϊδτηϊ 1ὰ ρυθίθγθπζθ, ϑποηθ ἃ δ] οθᾶοηθ ὁ ἴῃ 

αυδ]βίαθί αἰίτα οὐδ οἴθ ρἱδοοῖα ἰοῦο νϑυγὰ Ρ6ὺ 1θ ἀΐβοοϊρα. ΔΑ] Ῥοροΐο 69 5ὶ 

δοοδῖοα π6 118 Ομίθθα 6 ο6 58] ἄπο] 46110 βοίδριιγαίθ νἱοθπᾶθ αἹ απο] β,ουηὶ, τϑοοο- 

ταδπᾶα ἰὰ οα] πα, 6 ἰὼ ρ θρ ΐθτα; τϑοοοπιδη δ Ζίοη6. ο6. ὃ ἃ ΟΥΘΘΙΘ [0586 Β΄ ΠΟΘΙ 8 

ἄδννθρο, ροϊομὸ ροοὶ πιθϑὶ ἄορο, απδπᾶο ἔπι ἀθροβύο ρϑῖ 1ὰ βθοοοπᾶδ νοἱϊέϑ, 11 Ονβο- 

βύοιηο, ρἰαὐδοθῦο οθ αϑοῖτθ ἀᾷ ὰηϑ 6116 ροτῦθ ἀ6115 ομίθβϑα οαδύοαϊδα ἀ8118. Ρ]Θ06, 

ΡΓοπίϑ ἃ γϑϑίβύθιθ δὶ βοϊαδθϊ ἱπηρουΐα}} 6. ἃ ἱπιρθᾶϊτο ὁοπ ἰὰ ν᾽ Ιθηζα ἴα ρᾶρύθηζε, ἀ6] 

ΒΟ ΥΘΒΟΟΥΟ --- [1 66 ΘΥΓΘΌΡΘ ϑιιϑοίνανο οδογίο ρσᾶγθ ὑμμηαϊο --- 56 πὸ ἴὈρρΘ Ῥ6Γ 

ἀπ ϑάϊδο βϑουροίο ὁ ποῆ ριδγάαίο, νοϊθηᾶο δᾶ ορῃὶ οοβύο οὔ ϑαϊγθ ΔρΡῚΪ ογάϊπὶ αἱ 

Ατοϑᾶϊο οἢ6 1ο τοίθρανα ἴῃ Αυτηθηΐδ, βθηζδι ὁ 6. ῬῈΓ ὀδιιβᾶ 58, 81 ΒΡΆΡΡΘ586. ΒΒΏΡΊΘ. 

Νοπ 51] ὀρροῆρϑπο ἃ. 4ιθϑῦ αὐ! 16 ομα]16 ἀϊ ΟἸονθμηὶ τἰδογπαῦο 481] 681110, ὁΠ6 ἃ 

ἀαλΙοαπο ρΔΡΙΆΠΠΟ ψίοθηῦθ 6 ἀθύψανο ἄδ βρίγἰὐο αἱ νϑοπάοῦνα. Ῥᾶγθ ὑβίνοιία ἀϊ 5ο:- 

Ῥγθηᾶθνο 1᾿ϑηύϊοο βοιϊδοτο οὐ ογϑύουθ οὐ βυύίϊδπο ἴπ δρουΐα οοπίράϊσίοπθ, ΡῸΡ οἷὸ 

666 βρϑύνα 81 οδγαύψογθ, ὁοη 16 ῬΓΟΡΙΪΘ. ΟρΘΓΘ, ὁ ΠΙΘΡ9]10 ὁ0η ἰὼ Ῥτορτγῖα νἱΐδ. 

ΝΟΡΊῚΙ βοῦι θυ 6. Π6116. ΟΠΔ1]Π16. ΠΟῚ ΤΆΓΔΙΙΘηὖΘ. ΘΟΠραγΘ ἀπ ἱπηρθὑποθι δ, 6.6 ἔθυ 1866 

οοΡῦθ ογθοομίθ ρῥγοϊοηετηθηΐῦθ ουιδθῦθ 4811 Ἰροουίβια ποβύρα, ἃ ατι816. οἷὸ ὁῃθ 18 5]η- 

ρον θὰ 4611 αῃῖτηο ρθηβθδ, βϑρθαθαμηθηΐθ γ 6] η6] ἀἴ16. 56, Ῥ61 ΘβθῃΊρΙΟ, ΔΙ. ΠΘ ΘΒΡΓΘ5- 

Βἴοπὶ ΑἹ Κ΄. ΟἸΡΟΙΆΠΙΟ ἔὈ5Β6ΓῸ τἱρϑίῦπθθ ΟΊ ῬΊου πο, 16 ῬοΟύγΘΌΡΘΓΟ ΒΘΠΙΡΙ 16, ΠῚ] 51 Ρ61- 

ἄοηϊ [ἃ ἔγϑβθ, τοῦδ δι ῬγοοαδίοΓο 46] Τ6; 6 ρα 6 1᾿1ᾶθα ἅ6118 τη ]Βθ.Ἰοογ 8 6 46] ῬΟΓο ΠΟ 

οδηρορρία Ἰαπηΐποβα ἴῃ ὑπύξα 1ὰ. νἱδα αΐ 401] Ραᾶγθ. ἘΠ πιθρ]ϊο δπόογα, ΟἸοναπηὶ ΟΥ]- 

Βοβθοιηο βεῖνα ἀα πιοῦίο 1’ θαπαοο Εαύτορίο, πηρϑάθηο βἷδ ὑγαβοϊμαθο 48] βοϊ ἀϑθ! ἀ᾽ Ατ- 

οδαϊο υἷα ἄ8118 ομΐοβα, π6116. απ8]0 ὑππηυϊθαανα 11 ΡΟΡΟΪῸ ἔαυῖοβο οομίτο 1] ἀϊβργαχίαῦο 

66. Β᾽ θοῦ οοϊὰ τἰδαρίαῦο; ὑαῤανία Ῥαοπα ρᾶυῦῦθ 4611 Ομ 1]1ὰ. ὁη6. Ῥγοπαποῖα δω-αδγιμρίο 

ἴπ 4061] οοοδδίοπο πὶ 1᾿ αϑροῦθο ἀϊ ἀπὰ ἤθτα ΕἸΙρρίοα οοπέγο 1] ἰουθαπαῦο ϑαπιιθο οἢ6 

δονθιπὸ ἃ δι ροβύδ 1᾿Ἰππροῦο ἃ Οὐϊθηῦθ 6 βϑιι τα ο6. ἄα θϑθῶ ὑγαρθ}} πὶ ὀουῦο δβύϊο 

ῬΘΙΒΟΠΔ1Θ Ρ61 1 Θοπύγϑϑθ! ἀνοῦ! ἴῃ ργϑοθάθησχα ὁοὴ αᾺ6]]} ᾿ αοτπο (2). Νὰ αὐθϑύο πο ὃ 

γϑιο. Νοη 16 ρυϊναῦθ οἵθβθ θρᾶπο τἱηΐδοοϊαύθ δα Ἰὐαύτορίο, βὶ θΘ6Π6 1᾿Θ609580 49] ἔαδβῇο, 

11πϑο]οπίθ ρούθηζϑ, --- ἰ 5011] νἱ 11 441 ΟΥγιϑοβύοσαο ὑαπῦο οοπιθαυυαθι --- 6 Βοργαύψαῤίο 

16 Ἰοσρο ἅᾳ 1πἱ ἔαῦθα, οιηαπανθ ὁΠ6 Τορ]ίονα 11 ρυϊν!]θρῖο ἀ᾽ ̓ πηπιαηϊδὰ, 8116. ομἶθβο; 1η- 

Βοιητηδ, αἰ ο δ 6 πι816 αὐσίοπὶ ρα ΌΠ1Ο 6. οοπύτο 16. 4.811 11 νθθοονο, ἀπδ] 6110 51] [0556, 

ἄγονῶ 1 ΟΡ] ΪρῸ ἀϊ αἰσαῦο ἰὰ νοῦθ. 6116 οϊδδθ ρυῖναίθ αἸονδπηὶ ἄονθνδ ὕβοθυθ 6 ρ6᾽- 

ἄἀοπμδιθ, ρϑιοπὸ οἰ βύϊαπο, 46] γτϑϑῦο πο, ρϑγομῃὸ 1ὰ οοβοίθησει πὸ 5116 1ο ρογιηθύθνϑ. 

τα ἴὰ φγαύϊοα ΔρρΙοαίοπο αἱ α016118 τηδβϑίτηδ οἢθ 5. Αροβίύϊηο ἔονπια]ὸ (8), τηδ 610 

δἰὰ ρυίτπα αἱ 1ἀϊ νίϑϑθνα π6] ρϑηβίθσο 46116 ΟΠ ]θδδᾶ οὐἰβυϊαπα. Τὰ τϑὺνα ᾿πὐογρυθύδζίοπΘ 

ἀϊ οἰαθθο ρϑηβίθσο πηρομθνα ἅδ᾽ ἀπὸ ρᾶγύθ ἰὰ Ἰοὐύνα νἱρογοβῶ ὁοηὐο αα 8 Β᾽ δ 81 ΘΡΤΌΤΘ 

(1) Νοι 80 φϑυομὸ 11 Οὐϊβοδύοταο ἃ απϑϑυ απαὐίγο ποῖ ἀρρίαπρα ΟἸσῖπο, α16110 46] Ῥὶθ 8 ἃτασπθο- 

οαὔο. ΕΌΤΒΘ. 6611 ἰσπότανα 16 Ἰπβοίθησχο ἀθυθ 48] γϑβοονοὸ αἱ Οδ]οθάοπῖδ, 6 19 οοπϑἄθγανω ἃποοτῶ ὁ 

ΘΟΙῚ6 ὉΠ πηΐο0 ἱπραππαίῦο ἀὰ ΤΘΟΠ]Ο, Ο ἀπ νυθυβαυτῖο 168]6. 

(2) 1 πϑιηϊοὶ 46] Οὐβοβύοταο ᾿πίανεϊ, 1 1πύθϑουο 1πὶ ααθβῦο 856η80, Θ 56 Ὧ6 Βοδῃαο]σζατομπο. Οἷν. ῬΟσΠΑΤΕ, 

1. ΥἹ, ο. ὅ; ϑοζομ., 1. Υ1ΠΠ, ο. 7, ομ ὑαύξωντα, σον 50] 6 παϊάα 4611 ογαχίομθ. 

(8) “ Ταῤουβοῖθθ θυτοῦθβ, ἀΠΠρτθο ϑυγαπῦθβ .. 



[5] ΤᾺ ΒΙΝΟΡΟ “ ΑΡ φὕβοῦμ , ῬΕΙΤΑΝΝΟ 4085 78 

ὁ ἀορτηαίϊοο ὁ οὐϊθο ἃ ἥπθ αἱ βαϊνδριδγᾶδνθ [ἃ ραγθΖΖο 46] ἀορτηᾶ ὁ 6118 τιογα]9 (1), 

411 αἰύτα ροὶ δοοορρίανα ἃ φαθϑύα ἀπὸ ἀθὶ ργθοϑῦι! τηδββίτηϊ 46] ΟΥβἐ]δηθβίτηο : 1 αϊ- 

Ἰοχίοπθ ἄθ] ἔγαψθ!ο ὑτανίαθο ο πο. ὕϑῖο ὃ ὁ} ποῇ ΒΘΙΏΡγΘ 85] ρᾳὸ αἰβρίπηρθνθ 1᾿ 1η- 

αἰνίάπο δ] δο θυγουθ, δα ἴῃ απθϑίο οδβοὸ 1᾿ ἀρργθδβίγα ροϊθυηϊοδ, ΘΟΙρθπᾶο 1] βθοομᾶο 

οοἴπγοϊθθ ρατθ ἴΠ Ῥυπηο, τὴ ὃ 8ΠΟ0Π 6 ΨΘΓῸ 60 511 Δρρδιθηθδὶ γϑΠΘΟΤΊ σθββᾶνϑῃο 60] 

ΘΘΒθθ6 461] ΘΥΤΌΤΘ. 6. 8] οδάαίο 016 5] υἱδίζανα οτδὰ ἀδῦο 11] βίποθγο Ὀϑοῖο 6118, Ῥ8οθ. 

Ορϑὶ 11 οἰβύθμια ἅ6] ΟΥἰβοβίομηο 6 ἀθρὴ: αἰγὶ ῬϑαΡῚ ἴῃ ΘΘΠΘΡΘ. ΠΟῸῚ ΘΟΙΠΠΡΟΡΓΘΓΘΌΒΡΘ 

ἀπ᾿ ΔΡΡΙΙοαΖίομθ οοιηρ  ϑύδ; δύ θθπθ. Ορηὶ οὐὰ πὰ ἱ ϑιοϊ Ὀίβοθηϊ 6 1] 810 οδγαθθθυθ 

Βρθϑοίδίθ. Βθϑία Ῥ6 Αἰύσο ὁἢμ6 160. ῬΆΓΟΪΘ ὁ 16 ΟΠ111106 αἱ ΟἸονϑηηὶ πθὶ ἐθπηρὶ ἴπ οἱ ΘΡΆΠΟ 

Ῥιοπαηχίαϊθ πιθηΐγθ δὶ ἔθ ϑρᾶθνα ἴα Ἰούΐα 6 ὑΌΡ0ο νἱὶνὶ θιϑπο ὩποοΥϑ, ΠΘΪ ῬΟΡΟΪΟ 6 

ἱ οοδύιπηϊ 6 1 Ἰπῆπθηζδ, 46] ραρθΠΘΒΊΠΠ10, Β0ΠῸ ΒΡ ΘΟ 1 Π5ΒΙΠ.6, Θ ῬῸΓ 10 ΤΠΘΩΟ ΠΟῚ ΤηΘΡ [80 

Ῥιδβίπιο. Νὸ Ὀΐβι 8, Ῥοὶ αἀἰτηθηύοαγθ οἢ6. ὑπ ραυδθ ΠΟΙ ΡΊΘΟΟΪδ ΡῸΓ απθδύθ, αἰ ὺ ΘΟΒῚ, 

Θβοδπάθθοθηζθ ἀοὶ Ῥαανὶ, γὰ ἀδύδ, 8118 τϑίουθδ, ρυθϑδ Π6] 510 ρὰ Ὀτγαύδο βἰρηϊποδῦο, 

τϑύουϊοδ, ομ 6 σα} ἀθ᾽ Ιοτο -- 6 ὕτα ααοϑῦϊ 1] ΟΥΙΒΟΒθΟΤΩΟ --- ἄσθύθπο ΘΠ6Π 6 ΤΌΡΡο ἱπιρᾶ- 

ταῦο 8116 Βοιι016 ραρϑηθ, ῬΎΘ580 1 οἱὰ Ἰπϑίρηὶ οογοδίου! αἱ ρᾶτο]8 --- σοφιστὰς λεξειδίων --- 

Θοπιθ 1ἰ ομίδιπανα ΡΑΠΠδϊο (2). Ὶ ααἱ ἀοτῖνα ὁΠ 6. 8ποη6. ὁοπ ὑαθία ἰὼ Ῥᾳοηδ νο]οπίὰ, 

46] πηοπᾶο, ΠΟἢ ΒΘΙΊΡΓΘ τἰυβοῖνα 81] ουαίουθ οὐ βύϊθηο, οθ ρϑπβανα Θ0η σοΟβοίθηζε, ἃ] 

8510 αὐβοῖο αἱ οαὐθομί ζαῦθ 11 ῬΟΡΟΪΟ 6 πὸπ 8118 νϑηϑ ρ]ογίαζθι, 4601} ΔΡΡΙΘαΒΙ, αἱ [δ᾽ 

ΘΟΥΤΙΒΡΟΠ θυ ρ᾽θηδιηθηΐθ ἃ ῬΆΓΟΪα 811} 1ᾶθ8 616 γοϊθνα 5 όϊσογθ, οἱϑοοῃὸ ἃ ῬΆΓΟΪ8 

Βδοηβεῦα τηο]ῦθ νοϊῦθ ἀΐϊοθνα ρὰ αἱ ἀ16110 ὁΠ}6 51 ἄανϑνϑ ἴῃ τηϑηΐθ αἱ ἀἴγθ. Οθγῦθ θβρυθϑ- 

Β'οηΐ, οουῦθ διηρο]]οϑι τὰ 6 βοργαύσαϊξο οογίο αἴθ τηθύθϑουοο 66 51 βοοβίανδ δῇανο 

ἀ8116 βϑιηρ οι δὰ, 6 παύαγδιθζζα 46] ᾿Ἰπρτδρρῖο θουθαηθ 11 ὑγονίθϑπιο ΟΡ Ὑποτηθηΐο 6] 

ῬΑΡΙ 46] ΤΥ͂ 6 ΟἿ 5θοοῖο (38), δποῖθ ααϑηάο 1᾿ΔΡρομπηθηῦο τ]οπϊθᾶθν ἃ τηδββίπγδ, ΡΓ6- 

οἰβίοῃθ 6 αὐϊπαϊ ἀπ᾿ ΘΘΡΡΘββίοηθ ΓΘ 16, οοπογθίδ 8 ΒΘΙΏΡΙΠ166 ἴῃ βὸ; Πρτδιηοοὶ ἀἢ Ῥο᾽ 

6Π6 οοβὰ ἄονονα θ55016 αἀπδηᾶο ἰὰ τηϑύθγίδ ἰϑβοίανϑ, ἃ] βϑηξτηθηΐο ἴα ρᾶρίθ ῬΥΊΠοῖρ]6. 

ἴ ἀἼορο ρορὸ οἰθ ἴο βὐπάϊοβο ἀϊ ααθϑῦὶ Ραανὶ, ρϑγομὸ ροβϑδ ΤΌ ΉΔΡΒῚ ἀπ σ᾽ ϊχίο 

ῬΥΘοῖθο 46] νϑῦο ρϑῃβίθῦο ἰοτο, ΒΡΟΘῚΪ 16 ογζίοπὶ 6116 οἱ ἤϑηηο ἰαβοῖαῦθ αἱ ὑαύθὶ απθϑυϊ 

(1) ἢ δατίοβο Ἵββουναῦθ ΘΟΤὴ6 ἊΠ ΘΙΤΌΤΘ ἀοστηδύϊοο ἱπάποθϑηθ Ὡ6110 βθθϑϑο ἔθιῶρο δᾷ ὑπ α]οπὗα- 

πδτηθηαΐο 8116 ἰᾶθο οὐΐϊομο οὐἱϑύϊαπθ 6 δᾷ ἀπ υἱθοῦπο Ῥἷδι Ο ἸΏ6Π0 ῬΆ]Θ86 γθ 80 1] Ῥαρδηθβίτηο. ΝῸΣ 

ἄθγρ ααἰμαϊ τϑοαν τπογανὶρ]α 1ὰ νἱοϊθησα ἀθὶ Ῥαᾶνὶ οοπύγο 9Ἱ] ουϑῦϊοὶ, ἀοἱ Ῥϑαυῖ οΠ16 ΠΟῊ 8] βθηῤίνδηο 

Τ᾽ αμΐσαο αἱ ῬΘυδομδγθ ἃ οἷὸ ὁπ6 αἱ σαδδῦο οἱ ἔοββθ πϑῖϊῳ τόσα] ρᾶρδηδ; πὸ 48]1᾿ α]ῦγο Ἰαΐο οἱ ἃ Ἰϑοῖδο 

ἕατο οἹΪ βοδη α]σγαθ, 586. ἀὰ ογθύϊοο ρούθνω ἔμ οϊ]ππθηῦθ Θ8561 ῬΥΘ80 ΡῸΥ ἀη Ὀἰγραηΐο. 

(2) Ορ. οἷδ., ρᾶρ. 16 Ε΄. Το «αὶ Ἰορσὸ βθοοπᾶο 1ὰ νατϊαπίθ Ῥτοροβύα 4810 ϑτισικα (0). οἱδ., 8 ΤΥ, 

Ῥᾶρ. 410): 1 ἰδβύο πὰ λεξειδρίων, 6 ΘΘουρίο Α1685. (ϑάνιχ, Τὶ ΨΠΠ, ρᾶρ. 166) λεξυδρίων, Ῥᾷγο]Θ. ὁἢ6 

ΠῸη Πδη 5θηβο. --- Οἰοναπηὶ Οὐβοβύομιο, οοθιθ ὃ ποῦο, ἔπ Β00 1810 46] 66] στ ΠΤ θη10 618 86 10 ἔθῃηπθ 

τλοϊδο οατο, Ῥουομὸ ἃ 4π611α βοῦοϊα ἱτιρατὸ οὐθίπιδτηθπὺθ 1᾿ αγθθ..... 4.8118 Ὁ6116 ῬᾷγΟ16. Ὁ166 1ὰ Ἰθσρθπᾶα 

686 Τὐρθαπῖο, τποσϑπᾶο, ἀνθ Ἰαβοϊαῦα 1ᾳ Βα οοὐδθᾶνα ἃ ΘἸοναμηῖ, 58 1 Οὐ ϑυϊαϊ πῸμ 5116 10. ἃγ68- 

ΒΘΙῸ γταρὶύο. 

(8) 1 Ὅδὶ᾽ βθοοὶῖ ἄβια Ἰοὐδοσαύαγα, οὐἰβύϊωπο. 1 ταθαθβίταὶ αἰ θυ] 51 ΒΟΟΡΡΌΠΟ Θχίδη1ο Π6]]᾿ Θ]οατιθη τῶ, 

αὶ ΟἸονδιπὶ, ὁπ ράσο ἀϊοθνα αἱ ΔΡΡουτῖσθ ἅμ} νᾶπὸ τοίου δ. Οὗ, π61 ΤΙ. ἱερωσύνης (»αδϑένη, γχδι 

ΒΡΘοϊα] παθηΐθ μ6] 1. Γ) 16. 886 ἰᾷθθ 5.116 ἀοὶϊ οὔ ἄθυβ ἅνϑυύθ 1᾽οσαύοσϑ βϑοτο. ΕΡῚ1 σιο]6 αἱ ργοροβίδο 

ΘΒΒΟΙῸ ΒΘΙΏΡΠ]6Θ Π6] αἶτθ, 6 νἱ τἼθ806 1] Ῥἱὰ 46116 νο]ῦβ, τὰ 1. οαὐξῖνω δὈϊυπάϊη 6 4611 βοιοὶα πο Ραὸ 

Ὧν ΤΏΘΙΟ αἱ [Ὰγ ΘρΟΙ]ΐπο αἱ ἐαπύο ἴῃ ἐδηΐο. ΝΟΣ τὴΐ ὃ ῬΘΥΤΆΘ850 ἴθυτηαγταϊ ἴῃ αἸβουϊουῖ οοπϑι ἀθτασί οηΐ, 

ομδ Ἰὼ νἱὰ Ἰαηρσα π6 βοβρίϑπθ; 6 ρϑιὺ υἱπιδηᾶο 11] Ἰούίουθ ἃ] ᾿ἰῦστο ἃ6] Νοιανεβ, Οἠγψβοϑέ. ογ'αἰθιω)", 

Μοπίδυθαμ, 1886, οῷ ἀπο ἃ 4.6110 πιθπὸ τθοθπῦθ 461] Αὐσιβεπι, βόε. Οἤγψ8. οονιϑίόγ6 σΟΉΝΉ16. ΟΥ̓αἐΘΊ07' 

Ῥοριΐαῖνο, Ῥατὶβ, 1858, φυδαθαπαιθ ΠΟΙ Βοιαρτθ Βῖδι ρουξούίαταθηῦθ 46] 50 αυνίβο. 50} Ἰμβθριδταθαΐο 

ἴῃ Οὐϊθηΐο πο] ΤΥ͂ 866. ἃ. Ο. οὗν. 11 61 1ἰῦχο 4611 λππενι, [8 ἐοοῖο5. α᾽ Δηἐϊοοῖνο, Ῥανῖβ, 1898, 

δρ εν ΤΠ, ἤο ΤΗΤ. 10 
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ΔΥΌΙΗΖΙ τοθονϊοὶ, ροὶ, οσοϑὶ τ ἀουθθ, ἴθ σοπήγομθὶ ὁοη ἃ νἱύδ, θοη 16 ἴογοὸ ἃζίοῃϊ. ΟἿ ον ϑηΠ] 

ἥ Ονβοϑίοιηο, 56. 51 ψοΐθϑθθ ὅθηθι οοπῦο ἀπϊοδηηθηΐθ (6116 ΟΠ}1116, ΠῸῚ ΒΘ ΘΌΡ 6 οοβδ, ὑϑηΐο Ι 

ἢ 0116 ρυθβθηύαν!ο οοτηθ ἢ θΡΡ 0118 ἀθιηθρορο 6 ΤΌ Π6᾽ ΟΟΒῚ ΤαΡΊΟΠΘ ἃ Ζοβίπιο 1] 

αυ816 Ιο ἀθῆπίβοο αρρυπῦο: ἄνθρωπος ἄλογον ὄχλον ὑπαγαγέσθαι δεινός (1). Αποῖθ 

ααδηᾶο υἱδορπὸ 48] 510 Ῥυΐπιο 9510, αϑὸ ΟἸοναπηϊ νἱνγϑοὶ Θϑρυθθβίοπί 6] Τ]ΟΟΓ δ 0 ᾿ 

᾽ Τορονα ἀθ᾽ βαοὶ πϑηλῖϊοὶ, τι 8116 ῬΆΓΟΪΘ 5] ἴϑυμηὸ, 6 ααθϑῦθ Ὀίβορηδ δρραηῦο βρίθθδυθ 

Ι Π6] τηοᾶο οἢ6 πο οἵὰ ἀθύδο. ἃ Ῥᾶβθθ νϑῃάθυϊθ 6011 πο ἀἴβοθθθ πδὶ, 1᾿ ππῖοὰ σἰρδγᾶ- 

σίοηθ οὔθ γ ]θ ἄονονα οομβδίβῦογθ π6118. οοϑὸ θ᾽ ϑασδ 46] πιοηᾶο, δὶ ΘΟ γοοδΖί 0 η6 

ἀϊ ὰἂπ παογο ΘΟΠΟΙΪΪΟ Ο6. ΒθΡ μϑηθηῦθ οἸπἀϊοαβθθ ὑτὰ [ἃ] 6 ΤΘοῆϊο. 6] τϑβϑίο, 16 

516 ΠΙΠΊΘΙΌΒΘ Θρίβύοὶθ, ἀἰγοῦῦθθ δα ἰαὐ πη ϑιη1οῖ, Π6110 α8}} νοῦ θο ρούαϊο βίορδγβδι 

ΠΡοιδιηθηῦθ, ΠῸμ ΠᾶΠηΟ ὨΘΡΡΌΓΘ τπδ γοϊδα ἀπ ΘΟΟΘΉΠΟ αἱ ΤΘΟΠ]Ο ὁ (6511 ΑἸ ΠῚ ρᾶν- 

ὗ ὑἰρίδηὶ 4611 ΑἸοθθϑηανίπο, ὁ 56 νὶ ὃ, Ποἢ ὃ ΟΘΟἸοΥῦο πὸ ἀφ ϑιηθιθΖΖο ἀ᾽ δπΙ πο, πὸ ἀδ 

ὶ ΤΆΠΟΟΙΘ ὁ 48 γἰβθηξπηθηῦο ψΘΓᾺΠΟ ῬῸΓ ἴ6 ραύϊο οἴΐοθθ. Ἐὶ ααθϑύο βι]θηχίο πο ἴο 5] 

ῬΙΡῚΙ Ρ6᾽ τ 5116ηχίο βάθρῃοβο, ὃ ἴπνθοθ 11ηἀϊχῖο 4611. ρμἱὰ μονα Ταββορ ΖίοΠθ: 

Δόξα τῷ θεῷ πάντων ἕνεκεν ὃ 1᾿ ΘΒ ΡΥ ΘΒΒΙΟΠ6 501108, 6Π6 Ἰποοηύγαϑὶ ἄορο 1] τοονᾶο ἀθρ]] 

ΘΙ ΘΗ ΠΙΘηϊ ὈΌΓΓΒΟΟΒΙ ἀ6]} θηποὸ 408. ὁ 46] 404. 

Μὰ ποῦ ἀρῖια]6. οογύο 8116 οοῃᾶοίία, 46] Ον᾽βοβύουμο ἔπ απ16118. ο16 ἔθῃπθ 18 ϑἰποᾶο, 

ὁ τη0ρ]1ο, ΤΘΟΙ͂ΪΟ 6 ἱ δοϊ ρδυιρίδηϊ. 51 βοῦῖνϑ ἃ ΟἸονδηηὶ ογ αἰ πδη 4061 αἱ ργθϑθηθαγϑὶ 

8.116. Θυθγοῖδ; τὴὰ ἥπ ἀ8] ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ ΠῸῚ ἴο 51 σγιι0 10 ὈΓὴ ΤΙΘΟΠΟΒΟΘΙΘ. ΡῸΓ σϑβοονο αἱ 

Οοϑύθη πορο]], 601 ὕβοθρθ αἰδαθίο αποοῦο ὑϊύο]ο --- ἣ σύνοδος ἣ ἁγία ἣ ἐπὶ Δρῦν 

συναχθεῖσα Ἰωάννῃ (2 -τ- 8] ἀϊπίθρο 461 Οὐβοθύοτηο, 851] οϑᾶ ᾿ἰηνιθαυο ἀπὰ ϑθοοπᾶδ 

γοὶδα ΡΘΓ Ρ]Ϊ βύθβϑὶ 5101 Ομ] ουἹοἱ ραϑϑαῦ ἃ Οδ]οθάοηθ ἅ811ἃ6 ραρύθ 4] ΤΘοῆ]ο (8), οοβᾶ 

ὁ[6 θθη ἃ ΓΒΡΊΟΠΘ ἀϊβρίδοαιπιο ἃ Θ᾽ονθηπὶ, 11 αα816 ΠῸΠ ΠΆΒ6ΘΟΒΘ 8118 Κ΄ ποᾶο 1] 510 στἱη- 

᾿ οΡΟβοηθηΐο (4); τρᾶρϑπο ἰὰ 518 τη ΘΓ  ΖΙΟΠΘ, ΟΠ 1 Τη6551 6118 Θμθγοῖα πη Ἰβργθρὸ, 

᾿ πὸ οἴἴοβθ τη] (5), 601 ὑγαύθαγηθ ἀυγδιηθηῦθ ΟἽ] Ἰην δῦ]. 

᾿ 1 ρἷὰ, ἀῶ αὐϑηῦο ὃ Ἰθοϊύο ἀθάσνγο ἀδρῚ] Αὐδὶ ἔοχίϑηϊ, πἰθαύο αΠΠρϑηῦθ 6 ροπαθ- 

Ἰ γδύῦϑι οἱ ΔΡρᾶγθ ἰὰ ἀϊδβαπηθ 6116. Θίποᾶο, σ᾽ ϑοομὸ σαὶ ραπῦ οὶ ΔΡΡΘΙΒοθηθ βουνο]ὸ, 

Ἷ 6 51] οβύθβθ ρίαὐύνοθίο 511] Ῥ ΡΒΟΠΔ1]1 ΤΘΏΘΟΡῚ (61 1106111501, 16 1 ααθϑῦ οοσδβίομθ ὑθηύα- 
᾿ - - . Ἢ 5 

Ϊ ΤΌΠΟ ἴδγθ 18. ρΡιΙΌργίθ. Δρο]ορία, 601 αἰγΘ οΠ6 ἱῃριαθῦθ 6 ὑΠΌΡΡΟ 56 0 }6 ΘΙΆΠΟ βίδῦθ 16 

Γ ῬΆΠΙΖΙΟΩΙ ἰογοὸ πῆ] 00 48] σϑβόονο Ὀἰχαπύϊηο. 

ῃ 

[ 8 11. --- ΟἹ τοϑύα οσὰ ἄἀδι Θοηβίθγαγθ 1 ορθύα ἀθὶ νϑϑοονὶ 4611, Θαθγοίθ, οἢ6 ποὶ 

Ὑ ΓΙ ΔΒΘΌΠΙΘΙ ΠΟ ὈΓΘυθιηθηΐθ (ἃ ΕΌΖίΟ 6 ἦδ αιϑὶ ροοπ 4101] βου! ἐθουὶ 666 π6 ὑγαύθαιομπο. 
᾿ Ὁ ΥΡΣΑ͂Σ -- ; ν᾽ τὲ ἦ ᾿ 
ϊ ΤΤΘΟΙΟΙ [ἄγτοποὸ 16 αφίορμὲ 4.6116 Κ΄ῇ᾽ ποᾶο; 461160 α181}1 ἀοάϊοὶ οοηύτο 11] Οτγβοθίοσηο 6 ἃ 

ἀθοίμηδ, ὑθρζϑι ΘοηὐῸ ΕΡΘΟ]146 1] πόνο σϑβοονο α᾽ Εΐδθθρο, αἱ οἱ θυ ποῖρα16 δοοιβδύοι 8 

Ἢ Θγῶ τ [8] Μδολρῖο νόϑοονοὸ αἱ Μαρποβδῖθ. ΟἸονδηηὶ αἀἰδοοπο ἀ6118 ομΐθθα Ὀἰχϑη θη, 

ἱ ᾿ τον εὐ οκαδοιδς τΝ 

᾿ (Ὁ) Ν. Πίδι., 1. Ὑ, ο. 98. 
Ἵ (2) Οὔ. Ῥάταιαν., Ορ. οἷδ., ρᾷρ. 28 Ο, [8 ἀρρσίπησθ: παραλείψαντες [46}}1 46118. ϑ΄'πο40}] ὃ ἦν, 

᾽ « τῷ ἐπισκόπῳ ». φιλεῖ γάρ πως ἡ ἐσκοτισμένη ψυχὴ οὐκ ἀκολούθως βλέπειν, ἀλλὰ φαντάζεσθαι ἃ τὸ 
᾿ πάθος ὑπαγορεύει. 

, (8) Ἰῦναμπιο οοβύοσο Ἐπαρθηΐο ρυοῦθ 6 Ἰβαθοῖο τποπδοο. Οὗ. Ῥατααν., Ρᾶρ. 29 Ε΄ 
ἔ (4) ποίᾳ ἀκολουθίᾳ δικάζετε, οἱ μήτε τοὺς ἐχθρούς μου ἐξώσαντες, καὶ διὰ τῶν ἐμῶν κληρικῶν με 
Ἷ μέταστελλόμενοι; ον. ῬΑτπλν., ἐδίά. 

Ϊ (5) Φυδηῃάο 1ὰ Ῥυΐππα νο]ύα σίαπθουο ἱ τηθϑοὶ ἂϊ ΤθοΠ]ο, ΟἸοναπηΐ, ἀρροπα βαραῦο οῃ6. οΥδᾶπῸ 

ἢ γϑβοουῖ, ργθρῶ 06 βθϑθθπο, Θ ἄδ 5θά αν ρϑυ]πο. Ῥαυταν., ρᾶρ'. 28 Β. 

- 
ἐ 
Ἢ 

Ἣ 
ἡ 
ἣ 
᾿ , 

“«᾿ 
ἣι 
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οὐθᾶο χπ6110 ἀθροβῦο Ρ6ῦ ΦΥΘ1: ϑιμιηδζχαῦο ἢ ἀοτηο (1), ρυθϑθηύδϑ ρυΐτηο γα ὑπθθϊ ὰῃ 

Π06110 4ἱ νϑηύίπονθ οαρὶ ἀ᾽ δοοῖιβα, πιῶ ἴὰ ϑίποδο πο 51 ἀϊθάθ 1 Ὀγίρα αἱ θϑϑιηίηδυ]ο 

ὯΔ] ῬγΙποῖρῖο 8118 ἢπθ; ὁοῖμθ οὐ γϑαγθηηο. 

Νοῦ δάογοπάο 11 ΟΥὐβοβύοιηο 811 Ἰπρ᾽ πη ζίομθ αἱ ὁοπηραΡΓΘ, ΘΒΘΠΠΘΠΟ 11 ὈΓΪΠΠΟ 6 

ΒΘΟΟΠῸ οαροὸ 46] 1106110; ΡοΪ ρϑββδῃο ἃ βοιαύδιθ ἰὼ σα αἱ Προ] ΔΘ. 6 αἱ Ρ]]δαῖο 

γθβοονο αἱ ΕΠΘΠΟΡΟΙΙ (2), 6 5ρ᾽οοίδῦϊβὶ 41 ἀἢ ΑἸύτο 1106110, Ῥγθβθηΐαῦο π6] ἔγαίθιηρο 

δ, Οἰονθηηϊ πποπϑοο --- ΠΟῚ 1] ἀΐϑοοπο --- οοπίρο 11] βοριδααοίζο γϑο!ᾶθ 6 1] 50 

ΘΟΠΒΘΟΙ ΟΡ, ΕἸ ΟΓΠΒΠΟ 511 ρτΐπιο, Του οϑὶ 58] οῶρο ΠΟΠῸ 6 81] υἱβϑβίπηοβϑύψίμιο. 

ΕἸηΪΐο αποϑίο, βοῦρθ ἰβδϑοῖο, 6 ἴουπδ 411ἃ οδρίοα οοηύγο 1᾿ ᾿ θθίπο, ϑοοιβαηᾶο]ο 

Δ᾽ ΟΥσϑηϊδηΐβηηο; ροὶ ἴῃ π᾿ ὕθυζο [1060 γίαηῖ5ο6. δἰύγθ αἸἱοϊοὐξο ϑοσιιβθ 511 οοηΐο 

461] ΟΥἰβοβίοπιο, 4619. αὑ81}} ἰὰἃ ϑ΄᾽'ποάο ϑϑϑηῖηα ἄρρθπα ἰὰ βθοοηᾶδ 6 ἴὰ βϑυψιηδ. 

ΒΙΟΟΙΒΙ 801 ΠΡ6110 αἱ ΟἸοναπηὶ ἀΐδοοπο, δὶ ἔθυπηδπο 58] ἴθυζο 6 αὐδῦῦο οᾶρο, 6 ααυϊ 

51 ΔΙσᾶπο ἃ ὑθϑυϊηοπίανθ 46 118, γϑυϑοι δὰ αἹ αὐδηθο ἵν] 51 δῇθοιταμδνα 11 σθοομῖο Αὐβϑοῖο 

οα Αὐδίοο οα ἘΠρΙαϊο ργϑϊ, δἱ αὰ8}} ἃρρίππραβὶ ἀσδοῖο (αππθϑῦύϊ πὸ ὃ 1] νϑϑοονο ἀ] 

Βογθ8), ρὸὺ 1 αὐτο οδρο. 6] ὑθϑῦο ρῦϑθοο ἀϊ ααθϑίθ δοῦιβθ, νϑρρϑβὶ 1 ρρϑπάϊοβθ. 

αὶ ἰηὐδηΐο ἀἰϊτὸ ἴπ ῬΡΟΟμΘ ῬΆΓῸ]6 ὁη6. ὁοϑᾶ Θοηὔθηθθβθρο 16 ϑΟΟθ9. οϑδμηηδῦθ 4818 

δίποάο. ΝΘ] ρυίτηο οἂρο 6] 1106110 ἀϊ ΟἸονδπηὶ 1] ἀΐδοοπο, απθϑῦϊ οἱ ἰδιηθηΐανα αἱ 
ΘΒΒ56Ρ6 βίδΐο ἀθροβύο ὁ πιϑὶ ὑγαύψαθο ἀ8] Οὐβοβύοτηο, ρϑυομὸ αὐϑυα δαϊέιέο ἂπι βουνὸ. ΠῚ 

ΒΘΟΟΠΟ ΘΟΠρϑββίομδϑνε ΟἸΟΥΔΠΠΙ 1] ΤΠΌΠ800, ΟΟΠ16 Ὀαβδίομδίο 6 οαμοαῦο αἱ οαὔθηθ 
ἋΔ] σὺ νϑβοονο. ΟἹ ἔθιυζο 6 60] αἀπδῦῦο δὶ δοοῦϑανα 1] ΠΟΒΟῸ Αἱ ἀνθν νϑπάαΐο τοῦδ 

αἱ ομΐθθδ, βαρρϑ θυ} 6. ταδὶ ρυθΖίοϑι. ΝῸΙ ποηὸ [ογπδ ἴπ οδπηρο ΟΙἱοναπηὶ ἀϊβθοπο 

600 Δοδοῖο οα ᾿αδῆο ραγθ ἀϊδοοηὶ ἀοουβαῦ ῥα οϊ 6 ὑγθ 44] Ογβοβύομηο --- ἱηρίαβία- 
ταθηΐθ, θ6η ἰπῦθϑο --- ᾽ν ΡΡΙΪ σταρθαῦδ, τἀπὸ βίο] ὁ ῬΆΠΠ1ο (ὠμοφόριον) (8). ΝΘ] νἱρθϑβίπιο 

βϑύθψππο ροΐ, δὶ τϑοοοηΐδ Θ0Π16 ὉΠ ὁοτΐο ΜθηΠΟΠΘ ἃγΘ 586 τἱόθναΐο τΠ ΘΡΆΠ ῬΡΌΡΠΟ 48] 

ὙΘΒΟΟνΟ τηθηὐγ6 Θαύγανα ἴῃ οἰοθα. ΠῚ βδηριιθ ϑοὶ 8118 Ὀοθοδ 46] Ῥθῦοοββο, οἷὸ πὸη 

οβίδηϊθ 11 νϑϑοόονο ἀϊ580 ἴω τηθϑθα. Π βθοοπμο οἂροὸ ἀ᾽ δοοιβα 46] 1106110 4 Ἰβαϑοῖο 

ΤΏΟΠ800 ἀἴο6 οὔθ Ἐρ ΐϑηϊο πο γ0116 οομλ πη] θα 6. 60] ὈἰΖθη πο ἃ ΘΔ ΡΊΟΠΘ 4161] ΔΙ οἰ ίδ, 
616. απθϑῦϊ παύνίνα ὁοπ οἹ1 ΟΥ̓ ηϊβῦ, οὐ ΒΡ] 146. 6 οοη ΡΑ]]δάϊο. ΠΠ βου ψιτηο ἴηνθοθ, 

86 ἴΌ556 σϑῦο, ὃ τηοϊῦο ορᾶνθ: αἸονδπηὶ, 166, θϑβύθιμμηϊδ, ἴῃ οΠ1θβϑ, 6011 ἸπβΘρ 816 ΟΠ. 6 

ΟΥῖβῦο πο ἔπ οβϑπᾶϊθο Π6116. 8110 οὐ Ζίοηῖ, ῬΘΓΟ ὃ πῸῚ ῬΓΟΡὺ Θ0116 5] ἄονθνδ ργθρθγο. 

Βαβίανα αποϑῦο ἴῃ νου ὰ ΡῈ ἄθρουγθ ἅπ νϑϑθοονο. Νὰ ρδ10 ΟἾθ. ΠῸΠ 6 θηθββθιο 

ΒΡΘῚ οοηΐο, 6 γΘαΡΘΠΊΟ 1] ρϑιοΠὸ ρἱὰ ἀΥΘΏΤΙΙ. 

Θαθοῦϊ ἱ ραμθί οϑδιιίπδθ. ΝῈ ἀγϑνᾶπο δοραβίϑηζα ἱ σϑβοονΐ ἅ011ὰ Οπθγοῖα; ὁ 

Ῥοϊοῃὸ Οποβίπιο θα Ἐπάθημομθ ὁ0Ρ]1 ΑἸ ὑγἱ ῬΥΘυΪ οὐαὶ ποπηϊηϑθϊ ΒῈΡΡΙ]ΙΟᾶ ΠΟ ΟΠ 51] Δ οὐ] 
Σ 

(1) “ σὶχ οπῖπι ἀποῖψαυὶ ροὐθϑὺ απἰπ ἴθ ἀϊδοοιαβ Ὡοοιβα οΥ 510 Ἰᾶθμι οατα 1110, ααθπὶ ΟὉ Ποιηΐ- 

“ οἰάϊαπι ῬαΠαάῖαβ [οὔν. πού 4, ρᾷρ. 88] ...ἀϑροβίδατη ἀββουὶδ 9. ϑτιυτινα, ΟΡ. οἷδ., 8 ΠΤΙ, Ῥαρ. δ79 Ὁ. 

Τρᾳοοαβαΐοτο ᾿ηθαθεϊ ὁμ6. 5ἱ ομϊδιαδγω Οἱοναππηὶ, δὼ ἀΐδοοπο, δοτθ οἱ αἰὐδοαῦα, ΒΌχίο, 6 ἤπο 4811 ῬΥΪμηδ 
ϑΘΟΆΒδ, δὶ Ἰατηθηΐα αἱ ϑββϑύθ βύαϊο ἀθροβύο (] ΟΥβοβίοιηο ῬῸῚ ἅνΘΥ Ὀαδθαϊο ἅἢ 810 βθῦνο (ὅτι τὸν 

οἰκεῖον παῖδα Εὐλάλιον ἔτυψε). Ἷ νϑῦο οἷθ ποὴ ἄϊοθ αἱ ὡνϑυῖο διητηδζζαῖο ; τηᾶ 16 θαβῥοπαθ Ῥοΐθνδῃμο 
ΘΒΒΘΥΘ. βίαν ὑαηΐθ, ἄω οασβατο ἴῃ βϑραϊδο ἴὰ ταογΐθ. αἰ στα Ῥᾶγῦθ ποὰ ογὰ Π6]}᾿ Ἰηὔθυθϑθθ 46] ἀϊδοομο 
αἴγθ ὅ6 Τα] 110 ὁτὰ ἀπᾶαίο 1] ΑἸῦτο τποπᾶο ῬῸΣ οασβα 888. 

(2) Νοι ὃ Ἰδαίου 46] ἀϊαϊοσο ἐαπύθ γοὶέθ οἰδαῦο, 5θὈΌθμθ 186 θαϊχίουϊ ρουθπο 1] ὀϊύο]ο Διάλογος 

ἱστορικὸς ΤΤαλλαδίου Ἑλενουπόλεως. Οὗν, 10. ϑτιυτινα, 81, Ῥὰρ΄ 401 5βερρ., ὁ.68. τποϊῦο δοαϊαμιθηῦθ Θϑᾶ- 

τηΐπδ, 18, ααρβέϊοηθ. 

(8) Π Βοκῖκον, πθ]]} ϑᾷ. ἂἱ Βοσῖο, Ιθρρθ μαφόριον (γν. ἀρρδθπᾷ.); 6 ἈΙ]οσα ἄοντοθιμο ἱπύθπαθυθ ὁΠ6 δὰ 
ταθαΐο ἃ Οὐῖβ. ἀπ παδηΐο. 
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18, σϑηΐθηζο, Ρ8οῖο ἃ Εἰγϑοϊθα, θϑουύα [ἃ ϑποάο δὰ ϑϑϑαάίνθ ἴὰ ρΓΘΡΉΙΘΡ, ἀθὶ Ὀἰχϑηθίηϊ. 

Ο᾽οναπηὶ ΟΥἰϑοβύοιιο δἄσπαιθ ὃ βο᾽θηπθηηθηῦθ οοπάθηηδθο 6 ἀθροβῦο Ὧ8|18, 5046. θρὶ- 

ΒΟΟρΆ16 αἱ Οοβὑδηθπορο!}, 6 ἴα βθηύθησᾶ γίθηθ ἥντηδῦδ, δ] Θοπρτθσδθὶ, ᾿ποοι πο 051 

κα Οἰππαβῖο νϑϑόονο 6 ἤποπᾶο οοῃ Τθοῆ!ο ΑἸΘββαπαγίηο. 

Τηῃ 5.11 5ογὰ αἱ αὐοὶ σἴουπο πιϑηᾶδϑὶ ᾿ϑύθθυα. ὁ πούϊχίἃ 4611 ΟρϑΡὰ ἅ6118. δίποάο 

ἱ οἴονο δἰσαπύϊπο (1) 6 51 ραγίθοίρα δὰ. ὁοβϑ 86] Τπηρθραθου!. ΘΟΓΒΌΠΟ ΔΊΙονα το ἀοὶ 

ψοϑοουΐ απἰθοθἀοπέθμιθηΐο ἄθροϑθ 48] ποβῦγο, αθγομσίο, Βδαβίίηο, θα ἙΠΡΠΟΙΠΟΙΪΟ, 

686 ργθβϑθηῦδηο ἃΟΟι 50, Ιατηοηξαπᾶο ἀϊ ϑϑϑοῦο βύαθὶ οδοοίϑυ ἱπρταϑυαμηθηύο 48116 ρΓΟρΡῚΘ 

ὁΠΐ656, -- 8 6ο5ὶ 5 1ποουηϊποίαγα, Βα 0100 ἃ ἀθπΊο 1γ6 1᾿ ΟΡΘΓ8 461] Οτβοβύομηο 6] 8100 

νἱασρίο 4ϊ Αβίδ, ὁοῖπθ 4. 6118. οἢι6. ῥἱὴ ὁοοθνᾶ 81 δηΐτηο αἱ Τθοῆϊο. αἸαπρθ 1᾿ΔΡρΓονὃ- 

σίοπο 4ϊ Ατοδάϊο ὁ αἱ Ἐϊμμβοββίθ, 6 ὁοπιρίθϑὶ ὁοη οἷὸ 18, ἀποάθοίτηδ διζίοπθ ἀ9118. ϑ΄ποάο 

811, Ουοτοία (6). --- Μὰ ὁ ἱ Μϑογίδαϑιῇ, 6 ἴὰ ααθϑύϊοηθ 4611 Οὐ ρϑηϊϑηίβιηο, οἢ6. ἀνθνἃ 

δοιηπιοϑϑο 1 Εριθῦο 6 1[ὰἃ Ῥαιθϑέϊπαρ Ταὐνο απθβῦο ογῖηδὶ οὶ Ῥαϑβδθο ἴῃ βϑθοοπᾶδ 11ηθ8, 

ΘΟΙη6 βορτᾶ ΠῸ οββθύνδίο; 6 δηὶ 6118, Θίποᾶο ποῦ 856 πΠ6 ἤθῃπμθ οομΐο σϑῦιπο. Π 6] 

Τρνὶ ϊ Οτίροπθ ποι 8ὶ ἔθοϑ ρἱὰι ρᾶροϊα; 1 Μδονίδαοὶῇ Ομ6. β'θσᾶπο φγοϑθηύαθι 811 Δ- 

1οβϑδηᾶνίηο ῬγΟρΓΪο ἴῃ 58] σοτηϊποῖδυθ 40116. ἈΖΙΟΩΪ Β'ποᾶδ!!, ἔαΡοΠο ταβϑι σα αὐ] 6] ρθὺ- 

ἄσπο ἀϊ Τοοῆϊο, ὁπ6, βοδποθ!]αῦο ορηΐ ϑηδίθο ΤΏΠΟΟΡΘ 6. ΘΟΙμηΔΌ}1 αἱ βρουυϊοαῦθ 1οἀ], 

ῬΘΥΙηΪθ6. ΤΊ ΟΙ ΠΒΒΘΙῸ 411} αρθαπάοπεῦα 5βοιὑπᾶϊπθ, πὸ ῥἱὰ ρϑπϑὸ 41 τπο]οβίδυ! (8). Τ᾽ αβύϊο 

461 ραῤιίαγοα 5ἱ ογὰ τίγοιθο ἑαθίο ἀαδηῦο ΘΟμδΓῸ 1] 8010 Οἰονδπηΐ, 6110 Ῥ᾽βορπανα δά 

οσπΐ τποᾶο δθθαύθοιθ; απθδϑῦο θα 10 6000 οαἱ πῆανϑ, 6. 616. ἢπδ]τηθηΐθ τρΡΊΠΠΒ8. 

8 12. - - Βαροίϊδηιοοί οὐ δ ϑβδιηίηθι 6 ατι8}6 γ8]0γ6 θα Ππηρονίδηζα, ΔΡΙίαπο 1 

1061 αἱ Θ᾽οναπηὶ ὁ ἀ Ἰδαδοῖο. 16 δοθιβθ ἱνγὶ οοῃύθημθθ 50Π0 θ5886 Υ076Θ, Θ 50Π0 ΘΟΒῚ 

σύανὶ 610 ΑἹ ρθν βὸ Ῥδβύῦϊπο, Ῥϑρομὸ ὑπ σθθθονο ΘΌΡΙα δ Θββθῦθ ἀθροβίοῦ 

Α πῆ ρᾶῖθ, δηῃσὶ ὑαῦδο, ὁῃ6. πῇ στᾶγθ ϑρραπῦο 5ἱ ἀθθθδ ἔγ6 ἴῃ βΘΠΘΙΡ6 ὃ απθϑῦϊ 

1106111; 16. τπδπόδησα, αἱ βουϊϑίὰ. {{π| σοῦῦο ΠΠΠΠΘΡῸ 1πξαυ! 46116. δοοιθθ 50π0 ψ 6. ἔγ]- 

γοϊοζζο ὁπ πηϑιαν!ρ]α οΟπι0 5ἱ βία ρούαθο {{π 8116 ἔπ Ὁ] 6. 6Π6 ααϑίοαηδ 5[8 βύδία 

ῬΘγβίπο Ῥγβδ ἱπ ὁοηβί ἀθυδζίοπθ 4818, Β᾽ποᾶο. 1.86 δοῦιθθ Ῥ. 68. οἷν 1] ΟΥβοβύουηο ΠΟ 

ῬΡορΩΐ, πὸ θηὐγαπᾶο πὸ ἀβοθπᾶο αἱ οἰΐθϑῶ (4); 6116 11 ῬΆΡΊΙΟ αἱ οαβ8 (6) νϑηρὰ βοδ! ἀαύο 

ΒΟΙαΠηΘηὖθ ρῸ Οἱονθηηὶ 6. ΠΟη ῬΘΙ 57] ΔΙ ὑ1Ἱ 4611 ἔαπηϊρ]α, σθβοου]]θ, δἰδοομὸ ϑδΓΔΡΙΟΠΘ, 

Δρρθπδ, 16 66]1 51 ὃ Ἰαναίο, ομϊθθ ἴῃ γοῦνα ἰὼ ρογίϑ, πὸ ρθιτηθίδο 686 δ] 0] νἱἹ 

Θαδνὶ (6); 0Π.6 ἸηϑηΡῚ ΒΘΠΡΓΘ ἀα. 5010 5θηζδ ὑθϑυϊπηοηί αἱ σϑάαῦα, ΡΟ ΓΙΠΡΙ ΖΘ ΒΪ ΘΟΠῚΘ 

(4) σα. βοσπατ,, 1. Ί, 6. 15. 

(2) νὰ ἀθοίτα ὑθυσῶ θα αἰδίπλα ἀσίοπθ μὰ ἸπορῸ Ρἱὰ ἰαγαϊ, ἄορο 11 τἰύουπο 46] Οὐβοβίοιηο ἀα] 

Βι10 6β]]11ο. 

(8) Οἴν. ϑοσκπατσ., 1. ΥἹ, 

τόπο γϑάογο ἴὰ ἤπϑ 4611ἃ Ἰοτὸ οαπβῶ. Πίοβοοσο ἰηξαθϊ τπουὶ Ῥυπηδ οι 1ὰ Κ᾽Ίποάο ἱποοχηῖμοῖς 

Αταπιοηΐο οοϑϑὸ αἱ γίνου π61 οοπνοηῦο ἅ611ὰ Θαθγοῖα ροθῸ ἄορο ὁμ8 ἱ ΤϑΟἨ]αμὶ 8᾽ θσᾶπο τϑαππαῦῖ. 

Τὰ πιοτίθ αὶ Αὐαπιοηΐο ἔδοθ ὑμαξα, ἱπα ΡΥΘβϑῖο Π6. 50] μηΐπτηο 46] ραὐγϊαγοῦ, οΠ6, 106. ΒΌΖΟΙΉΘΠΟ, ῬΙΆΤΒ6 

α. 15; ϑοόζομ., 1. Ὑ1Π, ο. 17. Νούίατηο Ῥοῖ, οὔθ ποῖ ὑαύθϊ 1 Μδονιαθ]ῇ ροῦθ- 

5066 

ἃ οα 16 Ἰαονῖταθ 6 ρχυοὐοδίο ρα ]]οαπποηῦθ ΠῸῚ. ΔΥΘῚ τηδῖὶ Υἶδῦο Π Ἰποηδ00 5{1110 ἃ 11! --- Ηο ἀρίϊο 

686 1 Μαουϊαᾷθ!β εἰ ργοβοηύατομο 811 Θαθτοῖδ ἃ] Ῥυϊποῖρίο 611 δ᾽ ποᾶο, 6 θοδὶ ῬΘΉΒ8μΟ γΑΡΙΪ αἱ ατι66}] 

βουϊδξουϊ ομθ ῥᾷαξα νοϊθ μὸ οἴδαδο; ἰδεῖ ἴπνθοθ ογθᾶομο ομο 11] ρϑγᾶομο αἱ Μδονίδαθ]ῇ 5ἰἃ βύανο ἀαύο 

ἄορο 1ὰ ἀθροβίσίοπο ἀϊ Οἰοναπηῖ. βοοναῦθ ἱπβαθϊ! Ῥᾶτο ομο 1 1πὐομᾶδ, ΘοΒὶ. 

(4) Αδο: 225; 1 πὴ Σ 

(5) ΑΙπιθμο οοβὶ Ἰὰ Ῥϑηβᾶπο ἴὰ τηᾶρϑίον Ραγύθ ἀρ] βουϊθθουϊ ὁ10 πὸ ἤπογα οἰδαῦ!. 11 ΤΉΪΘΥΤΥ 

ἴηγϑοθ ογθᾶθ 616 81 ὑσϑῦθὶ ποῖ 6] Ῥᾶρπο ρυϊναῦο, δὶ θθὴ6 ἀϊ ἂπ Ἰπορὸ ΡΆΡΌ]100 Ρϑὶ Ὀαρπὶ. Οἷν. Ορ. 

οἷθ., ραρ. 189. 

(6) Αοο. 28", 15 110. 



Ι « δ ΤᾺ ΒΙΝΟΡΟ 
ΜΑΙ 
{4{ ΑὉ ΟὔΕΒΟΟΜ 5, ῬΕΙ͂ ΑΝΝΟ 408 

ἀἢ ΟἸοῖορο (1), ϑοοῦθα τἰρϑῦαθα ροὶ π61 29 {106110,. 0011 ἀρϑιαηύο αἱ βοιναίομθζζα, ὁ 

α᾽Ἰηοϑρι α!ὰ, (2); ὁΠ6 δἱ νϑϑύα 6 8ὶ ϑυοϑύδ ἀ0911 ἱπαυτηθηθ 5801 5.110 εὖ 

Θρίβοορδίο --- Θ ἱ ὙΘΒΟΟΥ οἵ ΠΟῚ ἴϑηηο (Ο51Ὁ --- Θ Ο᾽Θ ἸηΔ 91 ἀπ8 ΡϑΒ᾽Ρ]1α ἄορο 

50. ὕγοῃο 

δ. ΟΘΙΘὈγδσίοπθ ἀθὶ τη ϑύθυὶ (8) ὁ πιθρ]10, 00Π16 βρίθρδνα Ῥϑ]8 10, οἢθ. ΘΟηΒ1511 ὑα 

ἃ ΡῬιΘπᾶθυθ ἀπ ραβύϊρ]α ὁ ὍΘΓΘ πη Ρο᾽ ἀ᾽ Δοχαδ βαὈ1ῦο ἄορο 1 βῃΖίοηθ 61] Θιοαν  βύϊα, 

Δέηποῃὸ οοη 18 58 1νἃ ΠΟῚ ϑραθϊπο ρ61 ἀυυθηθανλα ΘΠ6 9 ααϑίοῃθ ῬϑυΌ166118. 461] ρᾷηθ 

ὀοῃβθογαΐο (4), 6 616 ἴῃ ἤπθ πο 581] βῖδι πθιηπιθη0 ἀπὸ γοϊΐα ἀθρπδίο αἱ τ νοίρουθ ἰδ 
ῬΆΓΟΪα 8] βαηὐἑδδῖγηο Δοθοῖο (5), 11 αα816 56 1᾿ 6006 πιο]ῦο 8. π1816, ὑαὐΐθ απθβίθ, ἄϊοο, 16 

ΒΟΠῸ τηθϑοῃϊηϊ ὰ,, ἅ61186 418}} ΒαγΘΌ6 “ θα αθ 0116 11 ὑδοθγοὶ,, 586 ΠΟῸΠ ΒΘΓΥΙΒΒΘΙΌ ἃ αϊτηο- 

ΒύγΓΘ. νἱθ πηθρ]10 1᾿ Δηϊπιοβὶ ἐὰν 6η6. βοδϊάανδ 1 ἅτ ομϊθρῖοἱ ὈΙΖϑη 1 Π6118,. ΘΟΠΙ ΡΠ Ζίοπ 6 

ἀοὶ Ἰοῦὸ 1106111, ΡῸΓ οαϊ 51 ἔοσπιὰ οἱ αδύθμηθηίθ ἴῃ ποὶ 1] βοβρθῦϊο 616 ἰῦγθ ϑιθοιβθ ῥἷὶι 
ΒΡΒΥΙ ΠΟῚ 5ίδπο ϑδύδίθ ΒΘΙΡΙΘ ΘΟΠΙΌΓΠΙΪ 8] γθγῸ, 6 ροῦὸ 8 θίθηο ἀδ Βοοορ ΘΡΘὶ Θ0Π 

τηο] δ, οἰ ΓοΟ5ρθΖίομθ; ὕδηδο οὶ Ροὶ, οἴ6, οοτηθ νϑάγθιηο, δ᾽ ὁθηθ. 416110 ἃζίοηϊ ἱπηραύαῦθ 

8] ποϑῦγο δογηθπο ἃ Βοιηπιδ ϑ5π8 1046. 6] τϑϑίο, 18 βύθϑϑδι διποᾶο ὑδοϊψθιηθηῦθ οοη- 

γΙΘηΘ 605 ποὶ 26] οἰ παϊχίο ἀθὶ 1061}, σἰδοομὸ, βθοοπᾶο αυδηΐο οἱ τἰΐθυῖβοθ 1] πὸπ 

ΒΘΙΊΡΥΘ ὈΘΠΘγΟΙο ϑοογαῦθ, 1᾿απΐοο τηούϊνο δαδοίδο ἅδι 4116}}} 6118, Θιθροῖα ΡῸῪ ἄθρουγθ 

ΟἸονδηηὶ πο ἔπ 1 ργων νὸν (6110 ϑόοιδβθ, ϑὶ Ὁθπ6 1Π πὸῃ θϑβοῦδὶ ρυθδθηΐαΐο αυϑηᾶο 

1ο οἰ διηᾶτοπο: καθεῖλον αὐτὸν, ἄλλο μὲν οὐδὲν αἰτιασάμενοι, μόνον δὲ ὅτι καλούμενος 

οὐχ ὑπήκουσε (0). Εἰ ραρα Ιππούθηζο, οἱ ΤΟΙ͂Ο ἰηνίὸ ρἱδι δα] 611 αὐ 611 Β᾽ηοάο, 

πὸ γ0 110 βὐύδοοδυβθὶ 8118, οοπηππίομθ αἱ ΟἸονδηπί, πὸ δὶ ἀϑύθῃμθ 48] ὑπ ργονθυδθ 1᾽Α- 

Ἰοβϑδηάνίηο αἱ ρυθοϊριθαζίομθ, ρϑιοὸ, ποββαπδ δοοιβδ, ὑμογὸ βου (7), 6 Ῥογομὸ, ἀΐοθνδ, 

ΟῚ 60η βουϊθίδ, πηδῶ Ῥ6. ᾿πα] 1] 51 ΘΡῶπΠῸ ΘΟΙηρ πιὺθ 16. δ Ζίοηὶ ἄθ118. 5ίποάο (8). 

1.8 ϑόθιθθ ΠΊΟ580 --- ἰαβοῖαύθ ἀὰ πὶ θαπᾶδ α110110 οἱδ Βοίοοοηθ οἢ6. πο νϑ]θ 

ΘΟΠΒΙἀΘΡΘΙΟ --- 5] ΡΟΒΒΟΠΟ αἰν  ἄθγθ, απδηῦο 8] ἰοτὸ οοπίθπαζο, ἴῃ ὑτθ οϑίθβουϊθ: 

1) ϑοοιθθ Αἱ δναυχία 6 οοηβθριθηῦθ ἰδάγουϊα [αο0. 8, 4, 16, 17, ἅ61 15 110. 

6. 181 46] 997 (9); 

(Ὁ Δοο. 238ὅ5", 19.110. 

(2) Αοο. 8". --- ΡΙὰ βοργῶ πούαϊ ἱ τηούϊνὶ ὁπ6 ἰηάποθνᾶμο 1] Οὐϊβοβέοτηο ἃ πὸπ δοοθύξαν. ἰηνιϊ ἀϊ 

ῬΓΔΗσὶ 6 ἃ βύδυβθπο ὃ αν οἶα, ΒΘ η σᾶ, ΘΟΙΠΡΑΡΊΪ, 6 1] ῬΥΪΠΟΙΡΑ16 δὶ ϑγὰ 1. βὰδ ᾿πουθα10116 απιβύθυϊ ὰ. ΟΣ 

ἈΡΡΥΘΖσατα αὶ 4611, σθπῦθ δὰ ααθβῦο ἔα ύο, τἱοουᾶδ ἀο. Βοογαῖθ 6 ἄὰ βοχζοσιθπο, πὸ ΠϑΠΠΟ ΠΘΡΡῸΣ 
ἄὰ Ἰομύαπο ὑπ ταββοιη σ᾽ αμσαι 60 α1|6110 4161] ἀοοπιβαύογο Ὀἰσαηδίπο. 

(8) Δ66. 285, 19 110. 

(4) Ορ. οἷδ., Ῥαρ. 26 Ε΄. 

(5) Δοο. 305, 19. 110. 0.110 βοούβροιο ὁμ6. ΟἸοναππὶ 1] ἀΐδβοοπο, ΘαἸοναπηὶ 1] τπόμδοο, Αοδοῖο, ὅθνο- 
τἴδηο 6 Ἰβαβοῖο τἰοοσάδίϊ πὶ 1156111, οσᾶπιο Ῥυθβθηδὶ 4118 δίποαο, τηΐ ῬΆ16 δῖα Ἰθοῖΐο ουθάθυθ 6Π6 ϑφίδηᾶϊο 

1 ἀϊδοοπὶ Εάαῆο 6 Δοδοῖο, Νίθππομθ, 406110 46] ρίριο, 6 ἴουβθ Βθυθηΐο ὁ  ηθυῖο Ῥγθίθ, ποιηϊηδ 
ἉΠΟ᾽ 658 πρὶ οαρὶ αἱ δοοῖιβδ, [Ὀ586γῸ πϑηλϊοὶ 418] ΟΥἰβοβύουηο 6 ῬυΘβθη δ Ὁ] ΘΟΉ56580. 4611, Θαθτοῖδ. 

[δ ὙἹ-. 5.15; 

(7) Οὔ. Ῥαταλρ., ρᾷσ. 10 Β. ΤΙ δαὶ 1 ἔθ] ἱπυραύαῦι ἃ οοΙρὰ ἃ ΟἸονδπηὶ, ἀπὸ 8010 ὃ νϑῖο, ἀϊ68 
ἀαθϑῦο βουϊύουο (ραρ. 26 1), 11 [αύθο 46] τπδπρίατθ ἀπὸ Ῥαϑυρ]α ἄοροὸ ἰἃ ϑαμχίοημθ 461] Ἐπιοανβύϊα. 
Οτρᾶο Ῥουτὸ ὁῃ6 οὐ οἷὸ ᾿ηθθπᾶθθβο αἰγ6 Θ556} αὐιθϑίο 1 Ἰπῖ00 ΔΡΡΙΡΊ1Ο οουίο ἀθρ]1 ἃν γθυβαυῖ, 6 5]1 αἰ νὶ 
Ῥαμίΐ, ὩΠΟΠ6. νουΐ, Θβϑβθύθ στιαβύαθὶ ἄπ τπηϑ]Πρια Ἰηὐουρυθύαχίομο. 

(8) ΝΟ]1ὰ Ἰούθοστα ἀ᾽ Τπποῦθησο ἃ ΤΘΟΗ͂Ιο, οοηβθυναύαοὶ ἀα, Ῥατμιάριο (ραρ,. 10 Ο), ὃ ἀδίδο: ἐὰν μὴ 
δέουσα κρίσις παρακολουθήσῃ ἐπὶ τοῖς παιγνιωδιὼς γεγενημένοις. ἀμήχανόν ἐστιν ἀλόγως ἡμᾶς ἀποστῆναι 

τῆς Ἰωάννου κοινωνίας. Ῥοὶ 51πνίνανα ΤΌΟΗΙΟ ἃ Ῥγοβοηίαυϑὶ ἀϊπδησὶ ἃ] ΟὐμΟΙ ΠΟ ὁμ6. βίανα Ροῖ δᾶπ- 

ΠΔΥΒΙ, τηδ, ΘΠ6. Αἱ ξαῤίο ποι 5ὶ τϑοθοϊβθ, ρὸν ἴὰ στᾶπαο τρβιϑῦθησα ἑαῤδα ἀαὶ ποιιϊοὶ 46] Οὐἰβοβίομηο. 

(9) ΤΙ ἀνθῦο οἷοὸ νϑπᾶαΐο Ὀθμὶ αἱ οἰιῖθδα, 6 σαρῖθθ ΡῸῚ τπθῖσο 46118, γἱοϊοηζα, βοβύδησθ 018. ΠΟῸῚ 
ΘΥΆΠΟ 586. 
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2) δοοιθθ αϊ νἱοίθηχα αἰ οαναὐθθιθ 6 αἱ ἀθϑρούίβιηιο 616 οοπάποθνδπο ΟἹονδηηῖ: 

αἹ δᾶ ορπὶ Ὀἰδβίπιθνοθ αιζίομθ ὁομίτο 1] οἷθτο οἰΐοῃθηο]0 5ἴδ ὁ01 ῬΆ1Ὸ]Θ 6 

βου του ἱπρίατίοθί [866. ὅ, 6, 8, 461] 15 11}., 6. 11, 12. ἀ6] 29] (1), 5ἴδ᾽ Θοῃ ΟΡΘΓ6 ἀϊ γϑγῸ 

Εἰγθηηθ 10 [860. 2, 7, 19, 21, 22, 29 6] 10 11}0., 6 1, 8, 16, 17 ἅ6] 25] (2), 6 ὅπ 

γοϊΐα οοπίμο ἀπ ἰαἴοο [866. 11 ἀ61] 15 11}.]; 

Ὁ) 811 ἱποββθγνϑηζδ, 48116 Ἰθριοὶ ὁ ἀοἱ ϑᾶποπὶ ϑοο ϑϑίϑβυϊοὶ [οὸ. 26 ἀ9] 1. ΠῸ., 

! 8. 9, 10 46] 257, ἰπ τιοᾶο βρθοίϑ!θ π6}19 ογαϊπαχίοηί βϑοου οὐ! Θα Θρίβοορα!! [8οο. 10, 

᾿ “8. πθι ρα, βοὴ δι δι θ: (ΘΕ 0.}5] (8)} 

8) δοϑῦβθ Αἰ θββ8616 οἱδγ οριῃΐ ογθᾶθιθ ἰῃβοϊθηῦθ 6 ὕθιηθυαυο Π6] ἀπ [80ο. 4, 

6 7 (25 110.}] ἤπο ἃ οδᾶθγ ἴῃ βΡαν] ΘΡΙΡΟΡΙ ἀορτηδύϊοϊ. Νὰ 1ὰ ἀορτηδίϊοα ρούθνδ ἰπὖθ- 

τϑββδι" Ῥοο0 ἱ Οοπῥθηθπορο!ὑδηϊ; οἱ νόϊονθπο ἴα! βοδῃ δ !οϑὶ 966. ΟΟΙ ΡΙΒΒΟΤῸ 1᾿δῃϊπιῸ 

4611α σϑηῦθ. ΕἸ ραγθ 5.118 τηογα! δὰ 6 οποδίὰ ἀϑὶ οοβθαμηϊ, οἢ16 ΒαΡΘΌΡ6 βῦαῦο ἀἢ ραπίο 

αϑθοΐ ἀοιοαῦο, ΘΟ ΡΘΙῸ ἃ ἀϊτθ πηϊοδιηθηῦθ οἤ6 ὁοπ 16 ἀοηπθ διηδᾶνα ῬΆΓ]ΔΡΘ 5010. 601 

5018. βθηζῶ ὑθβύϊπιοπ! 41] νϑάαία [800. 1ὅ 461 19 110.] (4) 

ὕοιιο δὶ βαιὰ οβϑουναῦο, ἰὼ βοοοηᾶδ οαἰθρουίδ, ὃ ἴὰ οἱὶ τἰθοδ; ἈΒΡΤΟ 6 ἀπτῸ δάππαθο 

ἄονονα βοιιργαγο 1 οαταύουο 46] Οὐβοβίοτηο, 6 απθϑῦδ ἀβριθζζα αὐύδιθ ἱ ΠΘΡΥῚ αθ6]1 

ἀννουθαῦὶ. Εἰ Αοϑοῖο αἱ Βοῦθα, Ῥοῦὺ Ῥυπηδι ΟΠ6 51 ῬγοΟπαηΖίϑθβθθ ἴὰ βοπύθηζει 41 ἄἀθρο- 

᾿ξξεσεῃ, τὴν, φανμκωςτο. ...ὄ 

βἰχίομθ, δρραπΐο 5ὰ αποϑῦδ ᾿ηὐγα να Πὰ ἀϊ οαλαυύονο ἰπβίβύονα, τηοβύγαπαοβϑιὶ οοηνίηΐο 

606 ἃ π|118 51] Βα ΘΌΡ6 τί βοῖθο οοη ἴα ρΡϑπδ [6 5] βύδινθ Ρ61 ᾿πῆ]ΡΡΘΡΡ]], 586 ΟἸον δ ηη] 

ΟῚ 51 ἴοββο ϑιηθπᾶδίο 46] ορυᾶνο αϊοῦνο. 

Οαυδηΐο ροὶ 8] πιοᾶο οοῃ οἷα Β0π0Ὸ Θῃαποίαῦ, ἃ τηϑδβίτηϑι ραγὺθ ἀϑὶ θα Ρ] ἀ᾽ ἀοουβδ 

ἢ ΘΟΠἑΘΩΡΌΠΟ 5010 1 Θϑροβίχίοῃθ 461] ἔαύψο βϑῆζ Δρρυθζζϑιηθηῦο σϑυύηο, τὴ 5 1Ἰηὐθη 9 

6Π6 6850 [αὐδο ὃ, ρ6 1᾿δοοιβαίουθ, τίργονθνοϊθ ἃ] τηοτηθηῦο 606 10 δούθημδ, 8100] 

ἴηνθοθ --- πη ροΟΠἰβϑίτηϊ --- 84] ἔδυθο ΔρραΠρομΟ ἀπ᾿ οομηθηΐο, 6 ἴῃ οἱὸ βύδ Ῥγθοῖβᾶ- Ϊ 

᾿ πιθηΐθ 1᾿ δοοῦθα. τὰ 41 ὑαὐδοϊ φαθϑῦϊ οαρὶ ἀηῶ ραρίθ 51 ἔοπᾶδ δι [δύ ἃ ποὶ ποῦϊ 9 

Ἵ Ῥονβουίαμπιθηύθ νουΐ, αἱ αἰγὶ ἴπνθοθ ροββίδηηο βοϊ ϑηῦο ἴῃ α810Π 6 τη00. ΘοπρθύψαΓα 9 

ἢ ἢ τιοϊνο οδθ ἀϊθᾶᾷθ ἴογο οὐ βῖπθ. ΝΘ υηδϑηθ ΡΟΪ ϑΠΘΟΤα ἢ ΟΟΥΟΟ ΠΙΠΠΘΙΌ 51] απδ]0 

' ΠῸΠ οἱ ὃ ῬΘΙΠΊΘΒ50 Αἱ οϑύθηουθ 1᾿ θβϑῃιθ, ῬῸ᾽ 1᾿ δββοϊαῦα τπϑπόδηζδι αἱ ἀϑθϊ 6 ἀἱ 

" πού! ίθ. 

Τιδϑοίϑπιο βύδγθ 1᾿ δοοῦβῶ 46]18 

ἣ ἱρογθο!οα ϑβοϊαπιδσίομθ: τί ἐρῶ; μαίνομαι (666. ὅ, 29 11}9.}, τηῶ πὸ ααἱ (5), πὸ π61]᾿ αἸύτἃ 

« Ῥδβυϊβ]α , ; ὃ ροιὸ ὀογῦο 6Π6 ΟἸονϑπηὶ τπιβοὶ Π6118, 

᾿ 

Ὶ (Δ) Ῥαπᾶο αἱ ρυοῦϊ ρἿ] ορίθθοι ἀἱ πουαΐηὶ οουτοῦθ, ἐν] ] αν] (τριοβολιμαίους) 600.; 6110 βοΐοοοο ἃ 

ἢ 8. Ἐρίπΐο, 6 αἱ ἄν βουῖθθο 11 ΠργῸ οοπύνο 18 Οὐρέιϑογηαἴέ. 

᾿ (2) ῬΙ ἀνϑὲ ἔαὐθο θβι Πατθ 11 ῥσθῦθ Ῥουῆνίο, 6 ὑγϑαῖθο Βουθηῖο; δοοιβαῦο ἔα]βατηθηῦθ 8] οὶ ἀἰδοοπί, 

᾿ 6 ξαϊίο τηρέθψοσθ ἰπ οαὔθηθ ἃν ϑοο]ϑβι αϑῦϊοὶ, 666. 

(8) ὍΙ οτάϊπαγθ βϑησῶ αἱδαγθ, βθησῶ ὑθβυϊ τη ΟἿ ΐ, ΒΘ ηΖα, ΟΙΘΤῸ δδϑιβύθηνθ ὁ αἱ οσταϊπατθ σθηῦθ ἱπάορπα, 
λ δπιᾶ, 

ἣ 8 ἀϊ [το ᾿πβίϑιθο ἄα δοουβαΐοσο, 4 ρσίαβίοθ 6 ἄδ ὑθδυϊταοηϊο 6118 οατι86 ΘΟ] βίαβῦ 6, ῬΤΌΡΥΪΟ ΘΟΙη6 

᾿ ΤΘΟΒ]ο, δου. 

ἱ (4) Π Τπίππαυ, Ορ. οἷδ., ραρ. 184, ἀϊνίᾷο 11 15 110. ἴῃ ἀπ πυταθτο τηδρρίοτο αἱ Ῥαγὺϊ 6 8010: 15 νἱο- Ῥ » ῬᾶΡ' 
Ἰθῆχθ 6 86 υϊχίθ οοπύγο 16 ρϑίβομθ; 29 ργανὶ ἱηρίατίο; 89 Ἰαάτουῖο; 4) ἀϑατρασίομι 46] ρούθυϑ θοοϊοβίδς- 

αἐἴοο; δ᾽ τιδποριιθηδί οομῦγο ἱ οοπθαχαϊ; θ᾽ τηϑηοαταθηδὶ οοπῦχο ἰὼ ἀἸβοὶ ΡΠ] πα 6 16 ἀβησθ 4611 ΟὨΐοβἃ; 

ἯΙ 79 βραϊχίομὶ 6 ὑγδιτηθπύὶ ρο οἱ. 

(8) “ Ηΐο πού νἱάθύαν ἰπἰ θίατα ἩΟτα Πδ 6 1111π8 δἰ πρα]ανῖβ δαῦθα ᾿πθαϊδαθ, απιαχη Παρ αἰῦ, ροβύχπδπα 

“ Ἐπάοχίδ..... ὁομηϊδαηῦθ οὗ ὑϑαϊθαβ ἴδον ἀρϑηῦθ, γα υϊαβ τππαυύγσθση. ὑγαηδυπ]θγαῦ ἴπι ΠΟ] βίαι πον Τὰ 

τα  ΠἸατῖθα5 Οὐπβῦδηθμο ΡΟ} ἀἰδύαπύθια. 51. οηΐτα....,ὄ 114 Ἐοτα. ἱποῖριῦ: τί εἴπω ; καὶ τί λαλήσω; σκιρτῶ, 

ἡ μαίνομαι μανίαν σωφροσύνης βελτίονα, Μοντε., Τ'. ΧΙΠ, Ῥαρ. 147 Ὁ-Π. 



“ΑΡ' ΟΥΒΕΟΟΜ », ῬΕΙ ἾΑΝΝΟ 408 79 ΤᾺ ΒΙΝΟΡΟ 

ἔραβο ἱπορί πηϊπαῦδ: ἴα Ἰημθηϑα ὃ ρίοηα αἱ βιενῖο (τράπεζαν ἐρινύων πεπληρωμένην) (1) ο᾽ὃ 
ἄδλννθιο ῥ»ΤΆΠ τη816. ΤΠ ἰ ΘοσαΒαθΟΓ 6 δύθβθθο ΠΟῚ 88) ὑγονΘΡΌ610, ΡοΪοΠὃ ποη ἐδηΐο Ὀἰαβίτηδ 
ἴθ ἄχ θβργββίοηϊ, ψαδϑηΐο 1. τηϑπόϑησε, 46] οομηθηΐο ὁπ 16 ΑἸ ποία. Βίβορμπανδ, 169 
Οοδύπ πη ρΘηβίθρθο 6] σιᾶνθ βοδηᾶδ]ο 0Π6. ἈΥΤΆΠΠΟ βοίογίο 1 [6491] δ, 6116 ῬΘΙΌΪΘ, 
ίβορπανδ ΔἸ ΠΘη0 Βρίθρϑιθ 6016. ν ]6550 ἄϊγ 416] μαίνομαι 6 6.6 ὁοϑ8 [Ὀ5β61Ὸ 416116 
ἐρινύες : 18. ΟἸιίοθα, δἰ αύίθ νοοὶ ποη ὁοποβοθ (2). ΝΟΩ δὶ ραὸ ἱποῖέτο πιθῦίθυο ἴῃ ἀα Ὀΐο 
66 ἀϊ ποῃ Ῥοομὶ βορβϑυθὶ, τϑβίϑὶ ἱπᾶθρηὶ 46] ργαᾶο ϑοοϊϑαίδϑίιοο 41 οαἱϊ θρᾶπο ἰπδὶ- 
ΒηΪΌ, δῖα ϑὐδῦα ἅ8] ποβύτο τἱργοναύα 1ἃ. νἱδα, τηϑυξίαπηο ραν οοη ῥαύῥα ἴδ Βτϑηᾶθ ρου ὰ, 
Ὧ6] 50 ἀἶγθ, ὁ ἤπαποο οοπιρίαὐα [ὰ ἀθροβίσίοπο (8), οοπθ Ρὰ}6 ὃ ϑυϊἀθηθθ ὁῃ6. α16] 
ΟθΡίο ΠΙΟΤῸ ουἱϊ 51] Δ1Ππᾶθ᾽ Π6] ῬΥΪΠηΟ Θ΄θηοο (4) ὃ 11 ΠΌγῸ οοπύρο ἴὰ ρίαρα 6116. δογίι- 
δογηαϊί ο 8ιδἰηέγοάοίίο 46] χι8]9 πιὸ ἕαδίο τηϑηχίοπθ οἱὴ βοργᾶ. 8 ἴῃ ἔπ ἀοὶ οομίὶ, 11] 
Οὐϊβοβύίουηο θοπιθ τϑροιθουο 46118. βιὰ ΟἸμΐθϑα ἄγονα 1] ἄονθιθ βϑογοβδηΐο ἀἱ ΘΒΟΡΡΆΙΘ 
ἴὰ χίχσαηΐδ, ἀδ, 416] Θδπηρο οἷθ, ὁοπιθ Θρ] ρϑηϑᾶνα, ἅνθνα στἱσθναΐο δ Ὀΐο Βῦθ5850, 
Ῥθγομὸ ἄθββθ 11 ἔρυιῤίο οοπνθηϊθπίθ. ΑὈ)ίδτηο υἱβῦο ρυθοθαθηξοηιθηΐθ ο6 ἔγσορρο βύβνϑ, 
ἃ ΟΌΟΙΘ 410] ΠΟΒΕΡΟ 1 Υἱΐουτηα ἀϑὶ οοδύπιπηϊ πθ᾽ βοΐ Ῥυϑίϊ, ρϑυοπμὸ 1 ἄνθβθθ ἀδ τἰβρδν- 
ἸῊΪΔΡΘ ὃν ὙἱΖΊ ὁ ἃ ῬΘΙΒΟΠΘ νΙΖίοΒο, ἰπ πιοᾶο βρϑοίαϊθ μοὶ 8586 αιθϑῦθ δύᾶπο 46] οἷθγο. [8 
Τηδ]8, πβϑησε, 6116. οογιέιιογ αἰ οτὰ πῇ ἔδίϊο οϑυ ἰββίπηο, πὸ 86. ἴο δα ἱπνδπίαϊο ἢ 
ΟΥὐιβοβύοτηο (οἵ. ρᾶρ; 
δαῤίο Ἰ᾿αβροῦύθο ἀ᾽ θ5βθθνΡθ βύαύθ οορίαὐθ 48] γϑγο, 416110 οογίθ ἀθβοιυσίοπὶ 6 φαϑὶ οοριὶ 
αυδατ] --- ἴῃ τα] δὰ πιοῖΐο νίνδοὶ --- 6110 βρίσοδμο πὰ 6 Ἰὰ, ἴῃ 406] ΠΌτΟ ὁ[6 τἱυβοῖνα 
ὑδηΐο οβύϊοο αἱ ομίθυϊοὶ ὑ]δβθαῦ ἀ8 ἀμί αυΆ ΣΟ ἱπρίανίοβο ἃ δαδέο 11 οϑίο (5). θ᾽ αἰτϑ 

15-16), πὸ ῬΟΒΒΟΠΟ 5561 ἰδοοίαίθ ἀ᾿ θβδρϑιβαζίομθ, σἰδοομὸ ἤδηποὸ 

Ῥαρίθ ῬΡοΪ ϑϑϑὶ 8] Υ]  ΓΊΒΟΟΠΟ ΡῸΓ ἴο ρίὰ ἃ ἴαϑθϊ! ο δ Θρίβοαϊ! αἱ ουἱϊ ὑθϑυϊπποπίο ὃ ἢ 
ῬΆΌΡΙΪΟΟ 6Π16. 586 ἴὰ γἱάθ, ο βορϑῃιΐρηδ ὁ τηουηουδ: 6. [δ] ΒΒΡΘΌΡΘΓΟ, ἃ ππο᾽ α᾽ ΘΒΘΠΊΡΙΟ, 
Ἰὰ βοϑηδ 46] ρυοῦθ ὁ ὑαύθο τ|0118 αἱ βαᾶογθ 5ἱ βργυθοοῖα ῬΘΡ [8 ΔΡρῸ 811ἃ ἀοηηϑ 
66 ϑηΐνδ, Π6118 οἰμΐθϑθ βὐϊραύα 41 βοπῦθ, ο6 ἃ 4016118, νἰδύα 8 διημηίοοα, 461] ὁοομἶο; ὁ 
ῬαΙῦγα ριιρο 460] ργϑίθ οἷ νὰ ἴῃ οίτο ρϑὶ 16 θούψορθ Ρδν ΘΟΙΠΡΓΆΙ γϑϑῦϊ τη] 167], 
ΟἰὨδΙ, ρυιδηδὶ 6. ΠῸΠ 850. ἀΌΒΔΠ Δ] οὐ πδιηθηξὶ ἀοπποβοῆὶ. 

Ῥθῃβδπᾶο ἃ απθϑῦα ϑθνουϊα, αἱ ΘἸοναπηὶ οο᾽ συοὶ, ἴο σόν πϑύαγαϊθ 606. 58ὶ ἰδ 
Ταύθα, 1᾿ αἰῦγα, δόσῦβα ὁμ6. δ [αἱ δίαπο βύϑθὶ δοθοὶθὶ ἴῃ ομίοθα 6 αἰΐοϑὶ πουαϊπὶ ἰηβοβέϊ αἱ 
ΟΡ βύϊδηϊ, Πὦ ομίοθα ὉΠοτα ροάθνα ἀ6] ῬΕΙ͂ Πθρῖο 461} Ἱπηπηπηϊξὰ; ὃ αὐ! ΡΙΌΡΆΡΙ]16, 

(1) αθβύα οβρυθϑείομθ ρϑτὸ πὸπ 1ὰ τἰῤγονίαμιο Π6}16 ΟΡΘΥ6 46] ποβύτο; ὑγονίατηο Βϑπβὶ ραγθοομῖο 
Ἰαγοῦθίνθ οοηύτο 1ὰ τπθηβα ϑυοροϊαία οἱ τ] οοηϊ. 

(2) Ῥαχθ ὁμ8 11 νϑῦὸ πιοέϊνο 6 ]]᾿ δοοιιδα, βύθββθ ἴῃ οἷὸ, ομ6 ἴπ ομίθβα πὸμ οτὰ ΘΟμνΘμΙθηδθ Ῥτο- 
ἈΠΏΖΙΔ.Θ. ῬΡΆΤΟ]Θ Ο16 ΥἱΘΟΓα5567Ὸ 11 ραρφηθβίμηο 6 [ἃ βιδ το] σίοπθ. Ἐρινύες, 5δοοπᾶο 511 δοοσαβαθουῖ, 
ΘΓα, πηδ, αἱ 41161186 ὁῃ6 ἄονθναπο ἴδ 416] τπ8]6 ΔΡῚΪ παϊέουν! οὐ ϑυϊδηΐ. Τα], μαίνομαι, ποι ὃ ρ᾽ὰ ἀπ 
γΟΥθῸ 0ῃ6 Ῥοββὰ στἱοοσᾶαγο ὕθιηρὶ Ῥαρϑηΐ, τηῦν ΠΟΙ Θχδ ῬΆΓΟ]ῶ ΟΠ 81 ΘΟμΥ ΘμἾ886 ἃ11ἃ στανιὸ αἱ ἀπ 
Ταϊηἰβῦγο αἱ Πῖο, ρϑιβῶνα 1ο βοαπάοϊθσχαίο ἀροιβαίοτο. 

(8) Τὐδοο. δ᾽ (19 110.). Βασπα, οοβὶ:: ὅτι τοὺς κληρικοὺς ἀτίμους καὶ διεφθαρμένους, καὶ αὐτοπαρα- 
κλήτους καὶ τριοβολιμαίους ὑβρίζει. Εἰ ΟἹοναη! μ61} Ἤοιι. ΧΧΙ, ἐρν ορ. 1 αα Οον., Τ΄. Χ, 190.91, ἀΐοθγα 
686: συμβαίνει πολλοὺς ἐν τῷ μακρῷ χρόνῳ καὶ τῇ τοσαύτῃ οἰκουμένῃ ἱερέας γενέσθαι διεφθαρμένους... 
9. 688 1] Ῥόροῖο ραὸ ὥπομθ ἄνοῦθ τὰ “ διδάσκαλον φαῦλον. ΟἿ᾽ Θριθϑυ “ αὐτοπαράκλητος , 6 “ τριο- 
βολιμαῖος , ἀδθϊ αἱ Ῥυϑὺϊ ποὰ υἱΐσονο π6116 ΟμΝ1]16 αἱ Ο1ο. Οὐἷβ.; Ῥοτὸ μ6] Πἴῦτο οομῦτο 16 Οοηίμϑογπαϊὶ 
Ῥαμίπιο ὃ ἄδθο 8116 γϑυρίηϊ 8] οἱ βουνίχίο βδίαναπο ἱ ργϑῦϊ: οὐ διὰ τοῦτο ἡμᾶς ὥπλισεν [ὁ Χριστὸς] 
ἕν τοῖς ὅπλοις τοῖς πνευματικοῖς, ἵνα κορῶν τριοβολιμαίων ἀναδεξύμεθα ὑπηρεσίαν κτέ. Τ. 1, ραρ. 248. 
θὰ ἀαθδύα, φοοιδῶ οοποογᾶδ ἴὰ ἀποάοοίτηα 6] 2. 110. 

(4) Οὔν. Ὧθ6. 85 ἅ6] 15 110. 
(5) Τὐποοαδαίοτο ἰὩ 01 ἀϊοθ: ὅτι καὶ κατὰ τοῦ κλήρου συκοφαντικὸν βιβλίον κατεσκεύασεν. 

-- Ὑϑυσσν 
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δοιηθ ογϑᾶο 1᾿ Πόϊ616 (1), ομο αἰσαπὶ ἀϊ αὐθϑυϊ δὶ βίδπο Ἰὰ τἰδαρίανὶ ρον βδίναυθὶ 8118 

Ῥοπδ ἀϊ ππουΐϑ ὁοηὐτο ΙΟΤῸ Θπιϑηδίδ, ὁ ταϊηδοοίαία. οπηθῦ ἄονθνϑηο αἶτθ ἱ ργϑὺϊ ἀ9] 

Οὐϊβοβέοιπο, ποὶ βίδσπο ὑγαύθαν ὁοὰ ἴὰ βίϑιζα, 6 486111, ποβὺγὶ πθϑηιϊοὶ, οοπ 16 οἃ- 

τοζζοῦ ΠῚ ἰαἰΐο ὃ νϑῖο, 6 1᾿ ϑοοῦβᾶ πὸ ὃ πῦονϑ. Τθαπιιοο Ταϊτορίο ἰπέαυϊ, οαάπθο 

ἴα ἀἰδρτασῖα 4611 ἱπιροταΐοσο ἀγοδᾶϊο ὁ ταϊπδοοίανο ἀϊ τπογῦθ, δὶ τἰϊαρὶὸ φργθοῖριθο- 

βδιιθηΐο ἴῃ οἰΐθβα, 6 Θἰονθπηὶ 19 βαϊνὸ ἀ81]᾽ ἴτἃ 46] ροροῖο. Ὑϑῖο ὃ ο[ι6 1] 1109110 

Θοοθπηδ, 81] ἕαλίο 41 ραρϑπὶ (Ἕλληνες) Βδ ναι! 6 Ῥγούουν, 6 ποῃ ἀϊ οὐ ϑυϊαπὶ, πιὰ ἴδ 

νἱδα αἱ Ἑπίγορίο ἔπ ἰπ νον οἱὰ Ῥαρϑπα [9 ογἰϑύϊαπδ, 6 ἴα βαθυΡα Οἢ6. ΘΡῚ Τη0580 

416 Ομΐοθα 6 ἃ οἴδϑάθηθ ὃ απᾶϑὶ ραγδροπθὈ 116. ἃ α6]]18 ὁμ6. ἂπ βρϑηθ]θ. ΔΥΡΘΌΡΘ 

ρούαϊο ἕατο. ὈΪ ρὲ Οἰοναπηὶ βύοββο ἴῃ 406 11ὁ,. ϑρίοπαϊα. οτασίομθ ἐη Τὐμένορύνιη βἸὰ 

αι. πιὸ δοοοππαία, ἀΐϊοονα ὁπ6. ν᾿ Θῇᾶπο αθ6]1 αοιηΐηΐ οοβὶ ἀἰβατηδηΐ ἄδι ϑοοιβα]ο αἱ 

ΔΥΘΡ ΘΟΟΟΙδΟ 6 ροβύο βούδο [ἃ δύ Ῥγούθζίομθ ομἱ νον οοπὐϊπαδπιθηῦθ οοτηθαθθαϊο 

Ιὰ (πίοσα: “ εἰσὶ πολλοὶ παρ᾽ ἡμῖν ἀπάνθρωποι ὥστε ὁμοίως καὶ ἡμῖν ἐγκαλεῖν, ὅτι 

αὐτὸν ἐδεξάμεθα τῷ βήματι ...τίνος γὰρ ἕνεκεν ἀγανακτεῖς ; ὅτι εἰς ἐκκλησίαν κατέφυγεν 

ὃ πολεμήσας αὐτὴν διηνεκῶς (2). Οὗ Τ᾽΄δοοῦθα 46] Π106110 ὃ ρογουδαιηθπύθ ἰἀθηύοα ΠΘ] 

56η80 ἃ ἀποθῦδ, Βὶ 606 πὸ Ῥᾶ 6 ἴδ τἱρουϊχίομθ. Τὶ ροϊομιὸ ὃ 11 Οὐἰβοβύοππο 6116 8] ἀἰξοπάθ 

ἄδ|10 βίταπο δρραπίο οἷ 51] νίϑῃ ἔαίο, Ἰαδοίατηο ἃ 1ἴὰᾳΪ ἴὰ Ῥϑγοϊα: “ Ῥοι οἷὸ τηδββὶ- 

« χηδτποπίθ ἴαγθῦο Ὀίβορμδ ὁμοταΡο Ὀῖο, ῬΘΓ ὃ ῬΘΡΤη156 Οἢ0 6511 (αὐτο Ρ]0) 51 ὕγονδββθ 

«ἴῃ [α16 ποοοβδι ἐὰν ἄα ἄονου τἰθοποβόθγθ ἰὼ ροΐθηζα 9 ἴα φϑηθροβί θὰ 4611 Ομθϑα; 1ὰ 

φροΐομζϑ, Ροι 11 ἔδύθο 6116 οὐ οσίδιθο ἃ [816 οαμαἰδηιοπῦο, ἄορο 16 ΡΊΙΘΡΤΘ ΠΊ0558 ΘΟὨΪΤῸ - 

« Δ οββα, 18. ροποιοβι δὰ, ρϑγομῃὸ ϑβϑϑπᾶο βίαϊα ὧδ Ταὶ οοτηραύθαϊα, 511 ρυούθηθ οὐδ 

«10 βοιάο 6 ἴο δὰ τγίοοναδο βοίδο 16 810 811 6 1ἴοὸ μὰ ροβίο ρἰθπδιηθηῦθ 8] β σα", ΠῸῚ 

« ΘΟΠΒΟΙΨΆΠΟ ΤΆ ΠΟΟΓΘ 61 ποϑϑαηδ, οἰΐοθο ρα, τηϑ ΒΡΥΘΠΔΟΡῚΙ {1 56πῸ. ὁοη. πιοὶθα 

« ᾳιηονονοΐοζζε. Ῥοϊοθῃὸ ααθϑία ὃ ὁοβδ ῥἱὰ Βρ]θπάϊἀα αἱ οβπὶ ὑνϊοπίο, απθϑῦα ὃ ὈΓ1]- 

Ἰαπύθ νἱυξουίδ..... Οἷὸ ὃ ογπδιποπίο 811᾿ αἰδατο. Φαδ]θ ογπαιηθηΐο, δὶ ἀϊθθ, ὃ αυθδβῦο, 

ὦ 6ῃ6 ἀπ ὕοππο νἱοϊθπῦο 6 ἔγαιάο!θπίο 6 ταρϑο6 ὑοοοῖηΐ 1᾿ αἸατοἢ ΝΟ ΑἹΡ ΟΟΒῚ ; Ῥοϊοπὸ 

« ΒΠ6Π6 ἴα τποτϑύγίο ἑοοοὺ ἱ φίοα] ἀϊ Οἰβῦο, οβϑᾶ οἷο οϑι τποἱῦο ΘΟ] ΡΘνῸ]6 φᾷ πηρυγϑ.... 

«χη ἴῃ οἰΐ δὰ Ῥτο 6 ἰποο!ρ 116. 6ἢ9, 6011 οσϑουϑὶ ἰαβοίαθο ὑοοοδτθ, γ6850. ρατα ἰὰ 

“ ρΟΙρθυοίθ τηϑγϑύτίθθ. ΝΌΠ ΘΟΠΒΟΡ ΔΙῸ ΤΆΠΟΟΙΘ, Ὁ ὈΟΤΊΟ, ποὶ βἰδηιο Βουνὶ αἱ οοδύτ 

666 ὃ ογοοίῆθβο 6 6[6 ἀϊ66: ρογάοπϑ. 8. ἴοτο, Ῥοΐϊοϊιὸ ΠῸΠ 5810 α16] 616 5] ἔδππο (8) ». 

() συ. Ορ. οαἷδ., Τ. Π, ραρ. 271. 

(8) οἷν. Τ᾿ Π], ῬΡαρ. 888. 

(8) διὰ τοῦτο μὲν οὖν μάλιστα δοξάζειν ἐχρῆν τὸν θεὸν ὅτι ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν τοσαύτῃ καταστῆναι 

ἀνάγκῃ, ὥστε καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἐκκλησίας καὶ τὴν φιλανθρωπίαν μαθεῖν, τὴν δύναμιν μὲν, ἀφ᾽ ὧν 

τοσαύτην ὑπέμεινε μεταβολὴν ἐκ τῶν πρὸς ἐκείνην πολέμων, τὴν φιλανθρωπίαν δὲ, ἐξ ὧν πολεμηθεῖσα 

νῦν τὴν ἀσπίδα προβάλλεται, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας ἐδέξατο τὰς αὐτῆς, καὶ ἐν ἀσφαλείᾳ πάσῃ κατέστησεν, 

οὐ μνησικακήσασα ὑπὲρ τῶν ἔμπροσθεν οὐδενὸς, ἀλλὰ τοὺς κόλπους αὐτῷ μετὰ πολλῆς ἀπλώσασα τῆς 

φιλοστοργίας. τοῦτο γὰρ τροπαίου παντὸς λαμπρότερον, τοῦτο νίκη περιφανῆςς.....ὄ τοῦτο τῷ θυσιαστηρίῳ 

κόσμος. ποῖος κόσμος, φησὶ, τὸ τὸν ἐναγῆ καὶ πλεονέκτην καὶ ἅρπαγα ἅπτεσθαι τοῦ θυσιαστηρίου ; μὴ 

λέτε ταῦτα᾽ ἐπειδὴ καὶ ἡ πόρνη ἥψατο τῶν ποδῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ σφόδρα ἐναγὴς καὶ ἀκάθαρτος ̓  καὶ 

οὐκ ἦν ἔγκλημα τῷ Ἰησοῦ τὸ γενόμενον, ἀλλὰ θαῦμα καὶ ὕμνος μέγας οὐ γὰρ τὸν καθαρὸν ἔβλαπτεν 

ἡ ἀκάθαρτος, ἀλλὰ τὴν ἐναγῆ πόρνην ὁ καθαρὸς καὶ ἄμωμος διὰ τῆς ἁφῆς καθαρὰν εἰργάσατο. μὴ δὴ 

μνησικακήσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ἐκείνου οἰκέται ἐσμὲν τοῦ σταυρουμένου καὶ λέγοντος ̓  ἄφες αὐτὸοϊς, οὐ γὰρ 

οἴδασι τί ποιοῦσι. Τ΄. ΠΠ, Ῥαρ;. 888. Τὰ ποῦγϑ, ἐταδαδίοπο ἔα οομήγοηθαϊα, ὁοπ 4.611. 46] Ο806111, απὶύα 8] 

ξοβέο πϑῖ βὰο Πἰῦγο “ Π ροθιμὰ αἱ ΟἹ. ΟἸαυά. ἐγ Ειιγορίνν α Ἰ᾽Οπα. αἱ 5. α΄. Ο,, εἰς Εὐτρόπ. ,, Ρᾶρ6. 118-15. 

ψοτομα, 1899. 



« 49 ΤΑ ΒΙΝΟΘΟ “ ΑΡ ΟΥΕΒΟΌΜ», ῬΕΙ͂ ΑΝΝΟ 408 ΟΌ μ- 

ἘΞ αὶ] ορῆσπο νϑᾶθ οοπὴθ ΕἸδου πὶ ἴῃ Ἰοάθ 46] νϑϑόονοὸ ὑδῃΐύα [ο] γϑηζα 6 ἐδηΐα 

ΘΙΠΟΤΟΥΟ]ΘΖΖδ.. ὙΘΙΒΟ 1 ΠΘΠΊΪΟΙΪ 6 Ρ]1 ΟἸΘΗΒΟΡῚ 4911 ΟἸΠθθα. ΝΟ ὑϊ νίθηθ ἴῃ τηθηΐθ, ὁ 
Ἰούξογθ, ἴὰ βόθπῶ ἅ6] οατᾷ. Εϑάθγῖσο οοὰ 1᾿Τηπομηϊηδίο τηθηῦγθ 1 ϑαοὶ ρυϑῦϊ Β0Π0 5Ρ8- 

σνϑηὐας! 6 βοϑῃο]θχΖαῦϊ Ὁ 

ΘΙπαἢ]πηθηὔθ ὃ γθΓῸ, 6 Ρὰ ἄθρμο ἀϊ Ιοάθ, οἰθ 11 Ογιϑοβύοιηο ϑοθΟΡ]Θ556 1] ὑγανίαίο 

00] τἱρθῦθγρῚ 16. ῬᾶγΟΙ]6 46] ρθγάομπο, οριηΐ γσοϊύα δὶ ἔοββϑ ταννϑᾶπίο: 

“ οαδΌϊ, αἱ πᾶονο ρόμπΟ!] Θ 5ΘΠΊΡ1Θ ἴο ἐϊ ριιαιῖγὸ,, (ἐὰν πάλιν ἁμάρτης, πάλιν μετανόησον, 

καὶ ὁσάκις ἂν ἁμάρτῃς, ἐλθὲ πρός με, καὶ ἐγώ σε θεραπεύσω) (1); τὴᾶ ποτὶ ὃ οοτῦο ἄθρῃηο 

αἱ Ἰοάθ 416110 ὁΠ9 1᾿ δοσιιβδίουθ ἱπβίητιδ, Ομ 8. οἱοὸ ρϑι ἀποϑύδ ᾿πἀπ]σθηζδ, 6611 ἀὰ, τη ΡΊΟΥΣ 

« 56 αἱ ππονο ρθ0- 

δηδδ, 8] ρϑοοδιθ (2). Ογιδύο ὥσϑνὰ ἰπβθρηδῦο ἀονυθυθὶ τἰπιθύθθυθ 1] ρϑοοαΐο βϑύξαηϊδ, 

γΟΪ ΓΘ βϑῦδθ; 6η6. ἱρὰ ο'ἃ 86 ΟἸοναπηὶ πὸημ νοΐθνα βοοβδῦαιϑὶ ἄὰ απθϑία ἀοῤῥγϊπαὉ 
1)6]1 τοϑίο ΟἸονϑηηὶ βῦθββο 8 ΠΟῸΣ ῬΡϑῦθ 6 δα Δηθοομῖδ (8. 895), ααδϑὶ ρυθνθπθπᾶο 

18 πιϑ]ῖρηϑ, ἰπϑπππδζίομθ, αἰ ομίανανα ἴπ ἀπϑ σα ΟΠΠ]1δ, 606 51 τηοϑύγανα οοϑθὶ ἰπ88]- 

Βθηῦθ ΠΟῚ ΡΘ᾽ ΤΌΠάΘΓΘ ἱπῆπηρ ) ] ὁ ΡΙΘΤῚ 1 5001 ΟΥΙΒΌ]8η1, πιὰ ῬΟΓΟμὸ αἱν θη 5 ῦῸ ρἢὶὶ 
ἀΠΠρθαῦ 6 βοϊθροϊ (8). 586. ποθὴ ἴοββϑθ αἰΐτο, 11 θη σίομθ Δ]πΊθπῸ θραὰ τϑύδα. 

ΌΡΓα Δ]Γ6. δοῦιβθθ ΠΟῚ ῬΟΒϑί810 θϑυθῃθιθ ὯΠ ΘΒΒΠΊΘ 5.070 6. γἈΡΊ 118. ΘΟΠῚΘ 

ΔΌΡΙΘπιο Ταυθο Ρ61" 16 ρυθοθάθηθι; ὑαῤῥανδ, ροββίδιηο 5αρθγ6 α0816 βἰδ βύαὐο {1 πηοιηθηΐο 
4611, νἱδα 461 Οὐϊβοβύοιπο οῃ6 ΔΌΡῖα Ιοῦοὸ ἄδθο πιοίίνο. 

1 πηϑγπηΐ, ἀἴο09 1] ᾿υΐπηο 1109110, ἀθϑυϊπαν! Ὁ] σθϑόονο Νούθανϊο ρον 1ὰ. ομίθϑα Αἱ 
5. Απαβίαβίδ, νϑρὶθ --- ΠΟΙ 80 856 1Π01{6 0 ῬΟΟΠΘ -- βαρρο θυ} ργθζίοβθ ἀθϑύϊπαίθ 
8] ου]ῦο (4), [6 βοβύδηζβ αϊ ἀπὸ οουύα Τ θοαὶ (6) --- οοπ ὑαύῥα ρρορ Πὰν Ιαβοίαῦθ ῬΘΙ 
ἰοβύθπηθηθο 8118 ΟΠ θα Οοβίδῃυ πορο! απ, --- [αροπο γϑπᾶσθϊ 48] ποβῦρο. Ταὐδδο ααοδίο 
ΟΠ ὃ ᾿ΠνΘΙΟΒΙΠΪΘ; τηὰ 86 ΟἸονθηπὶ ΘΡα ΟΒΡῸ 6. ΘηημηΪἰβύλαθουθ 6118. βαϑ, ἀϊοοθβί, 

ἅγθγα ορπὶ αἰτἸδῦο ΑἹ ἀἰβροῦγο 46110 γἹοοιθΖΖθ Θοοϊθϑαϑύϊομθ. Νομπ ὃ ἀθίϊο --- 6 αἱ 

51 τηοβίσα ἰὼ ραυθρπουΐα --- πὸη ὃ ἀθίϊο πϑὶ οδρὶ ἃ δοοιιδῶ αἀπ816. π8ὸ ἔδοθαβθ 1] 
Οὐιβοδύοπιο ἄϑὶ Ὀϑηὶ ἀϊ ΟἸιῖθϑα: ρϑγὸ [ἃ ϑιδι 50 ]θοϊ ὑπ ρθὲ βουυθηΐγθ 8116 ΤηΪ ΒΟ 16 
49] ῬΟΡΟΙΪῸ 601] ὀγθζίοπο αἱ βρϑᾶβϑ!! 6. 601 [ὈΓΠΪτΘ 1] βοβύθπ δηηθηΐο 8110 γϑάογθ 6 δἱ 
ῬΌΡΙΠΠΠΙ ἴπ σγᾶπ ραυΐθ ἃ οδυῖοο ἅ6118, ΟἸμΐοβα, θοο. (6) οἱ ἱπᾶμποθ ἃ οὔθᾶθβῃθ οῃθ αὐτο 
ἔοβθθ βρθ80 ἴπ ὀροῖδ παιδηϊξαιῖθ, Π’ αἰύσα ρᾶυῦθ πὸπ βὶ ραὺ ΠΘΡΡῸΡ βοβρϑύψαγο ομθ 1] 

Ῥγονϑηΐο τοαναύο ἅδ᾽ 4011 νϑπαϊθα 586 ἴο ροᾶθββθ ΟἸονδηπηὶ, β᾽ϑοομὸ ἃπομθ ἃ ἐθϑὺϊ- 
τηοηΐϑησε, 41 Βοοταῦθ 6 αἱ ϑοΖοηθηο ΠῸΠ βοβροϑῦθι αἱ ὑτορρο δου 6 γθγ80 ΑἹ 1αἱ, ϑαϑύογε 

9. ἀυδδὶ οϑποθ θα, ἕὰ αὶ. 58, νἱὐα ἃ Οὐοδύδη πορο]], οχίϑηϊο Π6118. ἤπονα αϊρηϊὰ αἱ 

(1) Δοο. 65 (25 11}.). ΝΘ 11 Ἤοιι. Υ1Π, ἄ6 Ῥοορῖξ., 1. ΤΠ, ρᾶρ, 841 Β, 5ἱ ἀΐϊοθ: ἂν ἔχης ἁμαρτήματα, μὴ 

ἀπογνῷς, οὐ παύομαι συνεχῶς ταῦτα λέγων, κἂν καθ᾽ ἡμέραν ἁμαρτάνῃς, καθ᾽ ἡμέραν μετανόει. Ἐὶ Ντοε- 
ῬΌΠΟ Ολτηπδτο, Π δέ, Τοοῖ., 1. ΧΠΙ, ο. 86, ἔὰ, ἀἶτθ ἃ] Οὐἶβ.: μυριάκις μετανοήσας εἴσελθε. ἕτοιμος γὰρ ἐγὼ 
προσίεσθαι τὸν μετανοοῦντα, εἰ μόνον τοῦ λοιποῦ μὴ τοῖς ἴσοις περιπέσοι δεινοῖς. 

(2) ὅτι ἄδειαν παρέχει τοῖς ἁμαρτάνουσι. 1] ΤΉτππεν (Ορ. οἰδ., 1. ΤΥ͂, Ῥῶρ. 200) ρϑιβὼ ομθ 8᾽ ἰαξθῃ- 
ἄθββθ ἀϊγθ οοπ ααθϑύ᾽ δοθαβα ὁῃ86. Οἱοναμηΐ ρουτηθύνθνα ῥἷϊι αἱ πιπὰ νοϊύο, Ἰὼ ρϑαϊδθησα ρα θὈ]ΐοδ,, οἷὸ 
ΘΕ8. χὰ Ῥστοϊθιίο. 

(8) ταῦτα λέγω, οὐχ ἵνα ὑμᾶς ῥᾳθυμοτέρους ἐργάσωμαι, ἀλλ᾽ ἵνα σπουδαιοτέρους καταστήσω, ἐδίά., 
Ῥὰρ. 841 15. Ῥοτὸ ἄθθθο αΐγτθ ὁπ αΐ απϑϑύα Οὐλ]ῖα, ποῖ ὃ Ῥ6Π6 δββιοαταῦδ 1ἃ σϑπαϊηϊ ἐὰν. Οἷν. ΒΑΎΎΡΡΟΙ,, 
Ομ. οἷὐ,, Ῥαρ'. 246. 

(4) Αθ6ο:.8", 4", 175 (15 110). 
(5) Αοο. 175 (15 110... 

(6) Οὗ. Ῥατααν., Ορ. οἶδ,, ραρρ. 18.-19, ἄονβ ἄθβουίνθ 1 ορθγα ἀϊ Οἱοναπηΐ ὧ᾽' Οοεύαπξίποροι. ῬΠὶ 
βορτὰ 8ποη6 ποὶ πθ ΔΌΡίδπλο ραυ]αύο. Οἵ. ραρ. 16. 

ϑβπιν ΠΙΨΤΡΟΜ. 1. 
τ 
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γϑβοογο. 6] γϑϑύο, 1᾿ϑβϑιηρίο αἱ αἰγὶ Ρϑατὶ --- οἷὔο ἀπ6110 αἱ 5. Αβοβύϊηο --- [ἃ σϑᾶθυθ 

οἷθ 11 αύύο ἀϊ γϑπᾶθγθ ορρϑῦθι ρυθζίοϑὶ ἃρραυρύθηθη 4116. Ομῖθθα πο ΘΡὰ ὁοβῶ παονᾶ, 

πὸ τᾶτα. Εἰ ααἰπᾶϊ ἱπρίανίοπα 1᾿ἀοοιβα ὁ 1᾿ Ἰπβἰπππϑζίοπθ ο6 πθϑϑηο 88 ἄονθ νϑᾶδῃο 

ἃ βηΐτθ ἱ τϑϑαιο! ϑοοϊοϑίαβύϊοὶ, οοπ ὑϑηΐθ οροῦθ ἄδ τηϑηύθπθγο ἴῃ ρἱθαὶ (1). 

ΠΠ ὁᾶρο 115 ροὶ ἅ6] 19 1106110 δόσιβα 11 ποϑῦγο ἋἹ ἄνϑν ἀθηπποίαθο 1| Οοπΐο ΟἸο- 

γϑηπὶ ἀβϑϑ!δο 48] ἴπατογο ἀ611ὁ βοϊδαύθθοα. Εἰ ααθϑῦο οοηῦθ ὃ ουϊἀθηὐθιηθηΐθ αὔθ] οοῦίο 

ἐανοῦῖύο αἱ Ἐμδοββία ---- οοη ἰὼ α18]6 ΡῈΓΘ ἄγθϑβθ6 ΤΘ] ΖΘ ΠΟ ΘΊΘ}1 οπϑϑίθ (2) --- 

οομὐτο Αἱ ουἱ 51 5Β0]]ΘΥΆΓΟΠΟ 6 ΡΟΡΟΪΟ ὁ βοϊἀδύϊ. Αννογθθο [πὶ ἔθιηρο, 611 υαβοὶ αἱ υἰΐα- 

σἰανδὶ ἴῃ οδϑδ ἀ᾽ ]ΌΡΙ; τηᾶ ΒΒΡΘΌΡΘ βύαθο 11] ΟΥβοβύοτηο 6}. 10 ΒΟΌΟΡθυθ6 6 ἴὸ δααϊθὸ. Π 
( 

ΠΙΘΙΓΥ ρϑῆβῶ Οἢ6 5ὶ ὑγδῦθ! ααἱ αἱ ἀπὰ ΘΑ απηΐδ, “ ὁδι 16 οομηῦθ 98 --- ΒΟΙνΘ 

“ ΘΡΙ͂Ι -- Βα ὁομαρρθυ' ΘΠΟΟΥΘ τὴ [οἷ8., (8). Εὶ οοῦῦο ρογὸ ὁΠ6 ααθβῦδ δΖίοηθ. Θ0Π16 ὃ 

Θβργθϑβδ 2611 δοοιθα οοπύγε 4166. 411ἃ βϑποροβι θὰ 6 ποθ] δὰ ἀ᾽ ΔηΪηΟ ὁ16 ΟἸονδπηὶ 

ἀϊχηοθίτὸο νϑῦβοὸ Εἰαύγορίο 510 ῬΘΙΒΟΠ816. ΠΘΠΊΪθΟ. 

{π᾿ αἱύτα βοιητηοσβῶ ὃ πούαὐδ, ποὶ 1106111 (4), 6118. ἄθὶ ἀθοαηὶ (5) οοπύτο ϑϑνθυίδηο 

ἀϊ Θαθαῖα, 6 ααὶ 51 δ|1πᾶ6. αἱ Ῥυνγαβοοϑὶ βἱουπὶ ἴῃ οαἱ 11 γθβθονο 50 ἀονοίζθ 8]10ῃ- 

ταηδγϑὶ 41 Οοβυθῃ πορο (6), τηῶ 1ἃ Βοιητηοββδ 51 γ0116 πηραύαθ 8] Οτὐβοβύομιο, 8556- 

τόπο οββθι 66}1 1᾿1ϑυϊραύονθ ρυῖπηο. 1 σμιθυῖοὶ αἱ ΤΘΟΙ]Ο ΤὈγοπΟ ροϑεϊ ἴῃ ὀΔΡΌΘΓΘ. ἀδρ]] 

αἰποῖο!! ἀ᾽ Ατοδᾶϊο, ρογομὸ βοβρϑῦθ οδ]απηϊδίου!, ἀσταπῦθ Ιὰ ἀαθδίϊομπθ 461 Μϑουῖ- 

δάοιῆ; ὁ 1᾿᾽δοοιβαίουθ ᾿πϑίησθα, 16. οἷὸ ὃ δννϑῃαύο ππιοδηηθηὐθ᾽ ΡῸ᾽ νοϊοηϊὰ 41 ΟἸο- 

νϑηπὶ (7), ὁ86 ροὶ, ἀϊσθ, πο ρογᾶοπὸ ΠΘΡΡῸΓΘ δἱ πιο Ϊ, ΠΟ ΟΌΤΆ ΠΟ ὙΘΠΙΒΒΘΙΟ ΒΘΡΟΙΠΪ. 

ἘΠ ποὶ ΔΌΡίϑιηο νἱβῦο ρὶὰλ βορὰ οθ ΟἸονδπηῖ, ἄορο ἰὼ τἰβροβία αἱ Τϑοῆϊο 811ἃ βυ8 

Ἰούύθγα, δρθδηάοπὸ αὔαύνο 11] ρϑηῃβίθρο Ὧθὶ Μϑουδαθιῇ 6 ἀϑὶ Τϑοῆ] πὶ, πὸ ν0116 ΡΠ 

ΒΌΡΘΓΠΘ. ῬαΓΘ δάσπαμθ 66 αἱ αὐθδίο βίῶ ὃ δι ΟδΡΊ00 8] Ῥοῦθιθ οἶγ1]9. 8 ΠΟῊ ἃ] Οὑ"]- 

βοβύοιηο. 

Τ|π᾿ αἸύτα δοοῦθ, οἢ6 581 υἰουῖβοθ ἃ] θιηρο ἄθι]α νϑπαΐα αἱ ἘΙ πο, 6. ὁπ 6. 8] 

ΘΟΠΘρα ὁοη 1ὰ βου 8118, 46116 ΤΘΟΙΡΓΌΘΘ. 6 Ῥο00 βυϑαϊῦθ Ῥγοίθσίθ ἔαὐθθϑὶ 48] Οὐ ϑοβύομιο 

{ΠΑ ον Ὁ, ὙΠ. 

(2) Οἷν. Ζοβιμο, Ν. Ηΐϑέ., Ὑ, ο. 18. 

(8) Ορ. οἷδ., ρδρ. 7. 

(4) Δοο. 75,.15 1. 

(δ) Ομ οοβῶ 5Ἰαὔθπᾶα ααἱ Ῥθ: δεκανοί ποὸηὶ βαρυοὶ αἶτθ Αἱ οθυῦο, οὸ 1ὼ Ῥᾶτοϊα Ῥιὰὃ Θββθυθ Ῥγθβᾶ 

ἴῃ νατῖο 561|80. [πὰ 5680 ΘΟΟΙοβίδϑύϊοο 5 Ἰηθομᾶθναμο ἱ τποημδοὶ οὁμ6. ργθδίθάθναμο δα αἱύυὶ πονθ 

(ον. 5. Θτποιιάμο, 6}. 22, τ. 85, Τ᾿. ΧΧΤΙ, 90]. 419; Μιανε, Ρ. 1.) ὁ ἃ ἀϊθοὶ (οἴν. 5. Ααοϑυ., Μον. φοοῖ. 

οαΐῇ., 81); ἴπ 5Β6η80. Ῥγοΐδηο ἴπνθοθ 5 ραὸ ᾿ἱπῤθπᾶοτγθ πὶ ἀαΐο οὐαϊπθ αἱ βοϊἀδὐϊ ὁμ6 βύμνδμο 16] ρα ]δ22ο 

πηρονΐα]6 (οὔν. Ρ. 68. 5. 61ο. ὅπι8,, Ηοτα, ΧἼΠῚ, ἐμ Τρ. αὦ Ἡοῦ».., Τ. ΧΙ, Ραρ' 197; Νίαποο ἴ)τλο., Ο». οἱΐ,, 

ο. 89, ραρ. 35, 6 ὁ. 40; 5. Αμβποαῖο, θρ. 35), ὁ ἴπ ἤπθ ἀῃ οθνύο ΘΘΠΘγ8 ΟἹ ὈΘΟΟΒΪηΐ ὁη6 ἀγθνᾶτιο Οαγ, 

ἄ611α βαροϊδατα, ἀδὶ ρονϑυΐ (οὔν, Νου. (ὐογιϑέ. Ζιιδέδηι., 09, 6. οοᾷ, 1-4 6. 9). Οἵν, 46] τοδύο Ῥαυτυ- Ίββουσα, 

Ἰραϊοπονοεῖ. 8118, νοῦθ ἀρίανιι8. 1 Τισομοντ, ΟΡ. οἶδ., ΤΠ. ΧΙ, αὐὸ. 68, 11 Ῥπιπππυ, ΟΡ. οἷὐ,, 1. Π|, Ῥδρ. 92, 

61]. ΤΥ, Ῥαρ. 186, ϑῴαππο Ῥ6. απϑϑὺ Ὁ] πιο βρη βοοΐο, ταϑπῦτο 1 ρόνὰ, ΟΡ. οἶδ,, Τ', ΤΠ, ρᾷρ. 262 ῃ,, αὐΐο- 

πϑπᾶοβὶ ἃ] ῥυΐπιο, Ῥθπϑα εἱ Ἀΐδαο ὦ ΘΟΙΠΡΙΘμἄθγ6 ἴπ ραγθίοο αν πηοᾶο 1 βαρ ου]ου Αἱ τποπβοὶ -- ἴὰ 

οἰΐοθα Ὀἰσαπθϊπα τ ἄνθνα, πἰθηθθιηθπο 666 πογθοθηύο 6 οἰπαπδαία. Δ τὰ βυθα πηΔρῬΊοΥνηθηΐθ 1 οΡὶ- 

τἴομθ 4611 6616, ρογομὸ 1ὰ ρϊ ουνία. Τυαῤναπάοϑὶ αἱ απθβϑϊοπί Θοο Θβι ΒΌϊο.6., ὃ ῬΠὶ ῬυΟ 116. οΠ0 

εἱ βίδιιο βο δ] 1 τηοπδοὶ οἱϊ ὑοβύο ὁπ6 1 Ὀδοομῖπί, {{π ἕαῤῦο βἴτα:]6 ΑἹ τπομδοῖ ΟΠ6 ἸῃΠΒΟΥΡΌΠΟ ΘΟΠ ΤῸ 

ἀπ γϑϑοονο οἱ ὃ παᾶυταΐο ὅ8110 βῴθββο ὕπιβ. (θρ. ΧΙ αὦ Οἴψηιρ.), ο1θ. Ῥοθο τηϑῃοὺ ποι ἄΥΘΆ86 ἃ Υἱ Π1ᾶ- 

προ γἱδείταα 461] γὼ Ἰοτο. 

(60) Οἷν. ρᾶρ. 22. 46] ρυθβθηῦθ Ἰᾶνοτο. 

(7) Δοο. 195 (15 110.) 6. δοο. 155 (25 110.). 
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8. ὅΔ1] Οἰρτίοία, ὃ ἀπ611ὦ 461] οἂροὸ 60 (19 11}0.} ἴῃ ουϊ 51 δββϑίσασϑ ὁῃ6 ΟἸονθηπὶ ΟΡ ΠΒ.556 

Ἐριδηΐο ἀοὶ Ῥοὶ {0011 αἱ δοίοοοο (λῆρον) 6 αἱ ρίσοοϊο ἀθηιοπῖο (δαιμονιάριον); τηξι 

αυδηΐο οἱ βἰα ἀϊ γϑῦοὸ ὁ Αἱ ἔβίβο ποι οἱ ὃ ἀδῦο βᾶρογθ (1). Εἰ Θοπ]θ οἱ ὃ Ἰρπούο αθϑίο 

ἔαλῦο, οοβὶ οἱ βοπὸ 49] ρϑὺὶ βοοποβοίαῦ! ὑπύθ αὐδη ο]] ΔΙ ΤΊ τπηϑη θη] ἀοὶ ἄπθ 1161], 

Θ. ΠΟΠ ΡῬοβϑβίϑιηο ααϊπαϊ οἰ παϊοανο 6118, Ιορο δαὐθηι οἱ ὰ.. 

ΒΙρυδιᾶδηο οϑϑὶ ἴῃ τηϑβϑίτηδ, ραυύθ 1 Ἰποββθύνϑησα ἀθὶ οδποηὶ 6 4616 ἸΘρ οἱ Θ0016- 

ΒΙδιβθ ἢ 6. Π6116 οὐ αἰπδσίομ! βϑοθυοῦα]!, 6 ροῦὸ, βθοομᾶο απϑϑὺϊ οϑρὶ αἱ δόοιβδ, 1] Οὐ]- 

ΒΟΒΟΟΙΠΟ ΘΥΡΘΌΡΘ ργοοθᾶσίο 81] 1πηροβίζίοπθ ἅ6110 πηϑηΐ ὁ 56ΘῃΖδ, ΘβϑΠΠΔΓΘ. Ὀτΐπηδ ἷ 

φϑϑθϊ ποτὶ οἤ 6. ῬΓΟΥΆΒΘΘΙῸ |᾿οπθϑίδ α6671 ον] ηδ Πα] (2), ο 56 ηζϑι ὕθπϑν οοτῦο 616 ΘΡΆΠΟ 

βούδο δϑοοῦβδ, Θοη0. Π6]] ΟΓ ΑἸπασίοπθ αἹ 5 ρίοπθ (8) 6 αἱ τὰ ΛΑπίομϊο νἱοϊαΐον ἀἱ 

ΒΘΡΟΙΟΥΙ --- τυμβωρύχος (4) ---, ο 5θηζΖξι, 1᾿ αἰύατα (5) 6 ἴὰ στ απίοηθ τἱοῃϊοθῖα 48] ργθ- 

50 ουῖο (6), πηοηῦγθ ροὶ δ]οαπὶ ἀθρ] οἱϑυθ, νϑϑοουΐ, βϑυθΌΌΘΓο δύϑοϊ ὑο] οἱ γα ΟἹ] 
ΒΟΠΙΟν; ΠΟῚ ΘΠΟΟΙ ΤΠΒΠΟΠΊΘΘΒΙ Ὁ δούθο ῬύΌοθβθο (7). [0 51 δοοῦβδνδ ᾿πο] 06 ΘΠ6 ἴῃ τιηδ, 

5018, οΥγἀϊ πϑιχίομθ ὥνθϑθθ οὐὔθαῦ απδῦνγο ὙΘΒοΟυ! (8) 6 οἤ6. 161}16 οϑβθ. ϑοο᾽ θβι αϑύοῃθ 

ἔδοοβθθ Π6] τηϑάθβϑίτηο ὑθίηρο ἀα δοοιβδίογθ, ἀᾷ ὑθϑθϊηοηΐο 6 ἀα οἱμαΐοθ --- ῬΓΟΡΥΙΟ 

ΘΟΠῚΘ 1 ϑίβηου! ἀ60116 Θαθγοῖα --- 6 ἴῃ τηοᾶο 5ρθοῖδ]θ π01}1ἃ ἀθροβίζίοπθ αἱ ῬγΌΘΡΘΒΙΟ 

γϑβοονο ἴῃ [ἠοῖ (9). Θαθϑύθ αἰ ]π|6 ρΡοΡ Ι]τηθηΐθ ἄθνομπο θϑβοῦ ϑύαίθ ἀθυθαϊθ ο 8ὰ5- 

Βουιύθ ἀῶ ΤΘοΗ]ο βὔθϑϑο, οἰδοομῃὸ ααἱ βοργαύψαθίο Ὀαύθθνω 1 ΑΙθϑϑδπάνγίπο, ὑοῦ πδη 0611 

οαΐοβο ὁῃ6 11 Ογιβοβύοπιο ἱηνδᾶθθϑθθ [ὰ β᾽ αν βαϊ χίοπθ ποη σα. Ηο ρἷὰ ἀθυϊζο οθ. ποὴ 

ΘΓα ΟΠ ΘηΪθηῦθ 8] ρδύγιθγοδ, ᾿πββύθυθ τηο]ῦο 58] ραπῦο ἀ61] φΔατογιὰ, πιοσύρεαύα 4 ΟἹο- 

γϑ πη ; Ὀδορηδνα Ῥουὸ ΟΘΥΟΒΙΘ ππᾶ γία ἱπαϊνθῦθα ρῸΡ αἰτηϊπαΐτθ απθϑϑ᾽ δαθογ τὰ 00] 

ὑθηύδι αἱ ἰπνϑ! ἄν ὑαύίαι Τ᾿ ΟΡΟΡα 46] ποβῦγο Π6116 ἀϊοοθϑὶ ἀ᾽ Αβῖδ. 

Ῥοοίθ αἰύτθ ϑθοθθ ΠΟ 81] ῬΟΒΒΟΠΟ ΤἈΡΡΤΌΡΡΘΙΘ βούνο απθϑῦο βύθββο {ϊῦο]ο, 6 5050 

4}6110 ἀ᾽ Ἄν ἄδίο τὰ ραρηο ἃ Μίθῃπομθ (10), --- 50. ἃ ὈΘ110 βύπαϊο, ὁ Ῥ6Υ ἱπαννθυύθῃζϑ, 

Τ᾿ ϑοοιβθαθοσθ ποὴ 66 ἴο ἀϊοθ, τᾶ ὃ ουίἀθηΐθ οἷιθ, βθοοπᾶο οοβύαὶ, 1᾿δσίοπθ ἴὰ νοϊοηίατίδ, 

-- αἰ Ἄγ 00116 ἔουζα γαραῦο ἰὼ τοῦδ αἰύττιὶ (11), ἀϊ ποῦ γοΐον ἐθϑυϊπηομὶ απδη ὁ Ρδ1- 

(1) δοοταῦο, οῃιθ οἱ υἱουῖβοθ 16 Ῥυοίθχϊ ἀθὶ ἄπ νϑβθονΐ, πὸῃ ἴὰ ροὶ οθῆμο ΑἹ αἀπθαῦὺθ ἸΏΒΟ]ΘΏΖΘ 
46] Οὐϊβοβίοιηο. Ὁ 6] σϑϑῦο οἱ Ἰαβοῖδ Ἰηδοπᾶθσθ ομ6. ποὸὰ Ῥοοὰ διὰ ἴὰ υἰγουθησα ὁΠ6 11] νϑβοονο Ὀἰζαῃ- 
ὑϊπο ρουΐανγα ἃ 5. Εριαπῖο. Οὐβὶ Ῥαγο 8] τηθάθϑίτηο βύουϊοο 6. ἃ βοζοσῖθπο ὃ βοοποβοϊαύο 1] ἕαὐδο ἱταρα- 
ἰαύο ἃ] Οὐἰβοβύοταο (δοο. 95, 29 11}0.), ὁμ8. οἱοὸ 11 φόροῖο ἱπάούίο ἅἄα Οἱοναμπὶ ὑπτια]θιιδθβθ οοπύτο ἴα 

δίηοαο, ἀπταμίθ 16 βθϑβδίοηὶ. ἢ Ῥοτὸ. οουῦο ομ6 1] Ῥόροῖο ραυίοσρίανῷ Ῥ6] β1ο σθβόουο 6 ἔβοθνδ 1ὰ 

Βαδγαϊα, Ρουθ ὃ ΠῸῚ ἄνΘ5886 δι ΘΕΒ6γ6 τηο]θβῦδζο. 

(2) Αςο. 24" (19 110.). 

(8) Αοο. 185 (15 11.). 
(4) Αοο. 105 (15 11}.). Ῥονθνα βββθῦθ τιοὶέο ργοῆοαα απθϑύα βογύα αἱ Ἰδάτθυϊα, 56. Ῥ6 1 ὑβηθὶ 6 ὑαηθὶ 

ΤΥ ΙτΟ]1 γα ἴα Ῥγοϊοβϑίομθ ρυθαι]δίνα. 1 Ῥαᾶυΐ βρ6580 18 ῬΥΘΒΘΤῸ ΘΟΙῺ8Θ ἈΓΡΌΠΙΘηδΟ 416116 ἸοτῸ ΟΠΉ1]16, 
8. 5. Οτθρουῖο Νασίδησθπο, ὑγὰ οἹΪ αἰ τί, βουῖββθ ποῖ ῬΟΟΘΒΪ ΘΡΙΡΎΘΤηταΪ οομτῸ 18. ἐὐηυδογοἸιϊα 6 ΟὨὶ 18 

Ῥγαδίοανα. ἀποῖο 11 ρούθυθ οἶν!]6 Ὀϊαβίταανα 6 Ῥαμπίνα ἱ νἱοϊαθουϊ αἱ βθρο]ουῖ : Αὕτη (80. Ῥοθμδ) μάστιξι 

ταῖς κατὰ νώτου καὶ τριχῶν ὁρισθῆσεται κουρείᾳ ἀδογούανα, Τθομθ Πηροιδίουθ. Οἷγι πον. ΧΟΥ͂Ι. Πα 

Ογαρου- ἤοηι., ἃ. οἷδ., ρασίθ ΠῚ, ρᾶρ. 194. 

(6) Δοο. 185 (19 110}. 
(6) Αοο. 14" (25 110.). 

(7) Αοο. 165 (29 11}.). 

(8) Αοο. 14" (15 110.). 

(3) Δοο. 265 (15 110... 
(10) Τὰ 1᾽λθο. 275 (15 110.) ϑδαπιίπαθα, 4811 βίποᾶο. 
(11) Αοο. 185 (25 110... 
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ἴανα ὁπ ἄοπηθ (1) ὁ 4611. ἀϊ Ἰαρρῖγθ οορίϑ αἱ ἄθηαιο δὶ νϑβοου! ἀὯα βὸ ϑ]ϑῦθ, 60] 

τηδ]ναρίο ἰηὐθηΐο, ἀϊοθ 1 δοοιθδ, αἱ ΟΡΡΥΪΠΘΡΘ ΡΟ ΤΊΘΖΖΟ ΑἹ οδϑὶ 1] ρΟΥΘΙῸ Οἶθροὸ (2). 

Ρογὸ ἃ Π16 56 ὁ 6 ἴα ταρίοπθ δϑάδούνε, 5'8ι ῬΓΟΡΙΪΟ 6118. ὁἢ.6. 5010 πῇ πορ ο80 

Ῥαὸ Θϑοορίθαιθ, 11 ααδ]6 δαγθαῦο π6118. 5ὰϑ ααἰθῦθ βοβϑύϊοα 50}16 διζίοπὶ αἱ ΟἿ οθγοα 

Θοιούουϊο ἅ8] τοῦροῦθ. Οἱοναηπὶ νόον ὁΠ16 1 ῬΓΘΟΪ ἴΆΘΘΘΒΘΡΟ ἰὼ ραρῦθ ἰοσο, Θθοο ὑαύίο; 

6 16 ἅπο Ἰούζογο ἃ ϑαϊαβύϊο (θρ. 2035) ὁ ἃ Τϑοᾶοιο (θρ. 210) βαβϑίδπο ἅδ᾽ 8010 ὃ ἴϑγοὶ 

οδρῖΓΘ ααδηΐο 61] τ που θβοθθβο ἰὼ ΠΡ Ι  οϑι ὰ πθ᾽ 510] βορρϑυν. 

Νοη 80 μοὶ ἄονβ βίδπο ἃπᾶδιϊ ἃ ρϑϑοδν {6118 ἔλδβ8θ τ πίδοοϊ αι ρ] Π6]]᾿ Δοοιθδ 85 

461 29 1106110, 616 οἷοὸ, “ ΟΥἰϑύο ποη ἔπ ϑβϑϑπᾶϊθο, ρθΡΟμὃ ΠῸῚ Ῥγθρὸ Θ0ΠῚ0 5' οοηνθ- 

πῖνϑ ,. --- Ερρατο 11 Ογβοβύοιηο σὰ ααθϑῦο διροιηθηῦο πᾶ ῬΆΓΟΪΘ Ὀ6η Ομΐδιθ. ΕΘ] 

᾿πβϑρηδνδ, ᾿ηξαυ 06. 56 Οὐβῦο ἄνϑββϑθ ιυαύο ὈΙΒΟΡΉΟ αἱ ῬΓΘρΆΡΘ, 11 σὰ0 ΠΟΙΏΘ ΠΟῚ 

ΔΥΓΘΡθΘ. ἀναΐο ἰὰ ρούθηζα, 4ΐ ορθιϑθ πηγθο ! ; τί δὲ ἀσθενέστερον εἰ εὐχῆς ἐδεῖτο ; 

αϊοο ὁΡ11 πο} Ηορι. ΓΙΟΧΤΤ ὧρι 0. (8). Ταβορπανα ἰπο] το οἢ6. ϑϑβθπᾶο Οὐβῦο, Θ01Π1Ὸ 

Πῖο, θσαδ]θ ἃ] Ῥϑᾶγθ, ποὸὴπ οἿΊ λαῷ πθοθβθαρῖο αἱ ρσθραγο (4) 6. 16 θα ἱπΠρΡΟΒ510116 

Θἤἢθ. γοόΐϑϑθθ αἰνογβδηιθηΐθ 4α α06 110 οπ6 11 Ῥϑάγθ σνοΐθνα (5); 850 ρθβρδανϑ, ρύθρᾶνϑ 

Βθοοπᾶο Τ᾿ απηϑηϊδὰ, 6 πὸη βθοοπᾶο ἰὰ ἀἰϊν πὰ (6). Πΐθθοθ αὐϊηαϊ ον ἀθηδο ὁ 1ὰ βιὰ 

Ῥγορπίθτα 8] τί νοῖσθνα δ] 0056. ΠΟΙ ΘΟΠὑΓΆΡ9 8] γΟ]0ΓῸ ἀϊνίπο. Τὶ ἴῃ ααθδύα ἀού πα 

ποι νἱ πῶ πα11ἃ αἱ τηθη οἢ6 οογγούϊο. 

Οθ ἀοθβίδιηο δἄππαιθ οοπομίπαογθ ἄοροὸ 1] ποβῦγο ϑβϑϑιηθ 511 1106111 6118, 5΄Ίποᾶο 

8116 Θπαθτοῖα ὃ 

ΠῚ Ῥαθοῖ, ὑγαύναμάο 416116 τϑ᾽ϑζίομὶ {γτ8, ΟἸονα πὶ 6 1ἴᾳ Οοτῦθ πὰ ἀπδ ΟΓΘΥΘ ΟΒΒ6Γ- 

γϑΖίοπθ ὁἢ6 ἴδ 8] ὁᾶ80 ποβύῦγο, 6 ὁΠ6 ἴβοοῖο νοϊθηθουὶ τηΐδ: “ 58. τη ]]Π]Θτ16 75 01Πο ὕιο ; 

-- ἀἴοο ορ]! --- “ ποὺβ οδὺ ἀ᾽ δΙΠΘὰγ5. ἐοΌΓ 6. ῬΔ] 565. ΘΗΠΘΙΠ15. Τηθπιθ65. πο [1586 ἰδ 

« Πϑῖθ 465. ομοίβ α᾽ δοοιβαύοη γοῦθηπϑ οοηὐγθ [α] δὰ Οὐποῖ16 ἅὰ ΟΠ όπο. Π| π᾿ θη δῦ ρὰ8 τ 

« «αὶ 5ο1Ὁ βόγίθυχ, οὔ ῥ᾽ αϑίθανθ βοηῦ τηδηϊ ϑϑυῦθιηθηῦ ἃ 5ὸπ ΠΟΠηΘαΙ 5, (7). ἘΔ ἀρραπΐο 

Ῥ6: [ὰ τηδποϑηζδ, αἰ βουϊθύδ, ἃποῖθ. ἄἀδι ποὶ Ροἱλι βοριῷ πούδὑδ 1πΠ ῬΆΓΘΟΟΘΠ16 460118 δοΟ80 

Τη0586. ἃ Θ᾽ονθηηῖΐ, 6 Ρογοπὸ ἀ66110 αϊ οαἱ οοποβοίδηηο 1] τηοῦϊνο 6116 ἀϊθαθ ἰοτὸ οὐ β]ηΘ 

ζουῦπϑηο διᾷ ὁποῖθ 46] ποβύγο, 6 ἱποῖδγο μοι 11 ἔαῤίο ὁῃ6 18, ϑ'ποᾶο π6] ργοπαμηοίαγθ 18 

βϑηύθηζε, 4ἱ ἀθροβίχίομθ ῥγοάμθθθ ἴῃ οαπρο ΠῸη ἰὼ σγανθζΖδ, 46110 Θ0]06 ἱτηραύαῦθ, πηδ 

11 οοϑύδηὐθ ἀϊπίθρο 46] Ονιβοβύοιηο 811 ου αϊπθ ἀϊ ργοϑθηύδυθὶ 8116 Θαθιοῖδ, τὴϊ ΡῈ 6 οἢ9 

ἰδ Ἰϑοῖθο ἀϊ ἀϊγο ὁμθ 19 δισίοπὶ 46] νϑβόονο Ὀἰχαηύίπο ἱπουϊπηϊηδῦθ ηθὶ 1106} ἀϊ ΟἹο- 

γϑηπηὶ 11 ἀϊδοοπο 6 Αἱ Ἰβϑϑοῖο 1] πηοηδοο βίδπο βύαθθ ὁ ἱπνθηύαΐθ ἅϊ βϑῃῆδ ῥ᾽ δηΐδ, ὁ 

τἰνουίθ ὁ ὑγανίαίθ ἴῃ Π|8] 561η80 ἀΔΡ11 αοοαβαύονὶ ο6. Π6118. ΟΟΙΩΡΙ] ΖίοπΘ αἱ ααθϑὺϊ οϑρὶ 

οὈ οάϊναπο 84] ριόορτῖο σἰβθηθπηθηύο οοηῦτο ΟἸονδηηὶ 6. 8] ψοὶθι 46] ραὐγίαροα α᾽Α.195- 

βϑηᾶγίθ, οαρὶθα16. Ὠθηηϊο0 46] Οτβοβύοηιο 6 ϑηΐπια αἱ ὑαύία 1ὰ ἤἥογα Ἰούδα βόσὑδ σΟμ ΓῸ 

ἀϊ 1α]. Ἐ ἴῃ νϑῦο α08] ὃ 400] ἀοῦθο ὁ 416] ἔαῦίο οἢ6 ποη 1501 πηοᾶο δα Θ55016 1ῃ061:- 

(Δ) Δοο. 155 (19 110.)Ν. ΕογβΘ ἔὰ 11 ἀοϊοτοθο στίοουᾶο 861 1ΠΡγῸ 51.116 Οοηξεδονημαϊὲ 6.6. Ἰηάτι886. 97] 

ΔΥΨΘΥΒΑΓΙ ἃ ΤΟΥ ]Άγ6 απιοϑῦα δοοιιδᾶ. 

(2) Αοο. 29" (15 110... Νοπ ὃ Ῥθη οἰΐατο ομθ οοϑῶ βὶ νορ]α αἶτο. Υ. ἈΡρϑμαάϊοθ. 

(8) Τ. ΥΙΠ, ραρ. 884. 

(4) Οὕν. Ησμι. ΓΧ, σομέγα Απορ., Τὶ. 1, Ῥαρ. 825 βρρ. 

(δ) ..... οὐδὲν ἄλλο ἐμφαίνει ἢ ὅτι ἀδύνατον ἄλλο τι θελῆσαι αὐτὸν ἢ ὅπερ ὁ πατήρ. ἥοι. ΧΧΧΙ͂Χ, 

ἕη 10., Τ΄. ΨΠΠ, ρδᾶρ. 288. 

(6) συ. Ηομα. ἐν ἡ: Ῥαΐογ, δὲ ροϑϑίδιϊο 68, 606., Τ'. ΠῚ, Ῥαρ΄ 15. βοσε. 

(ΠῚ 8: ο. Οὔγψδβ. δὲ 168. γιοῦ 8, 6800., ὁ. ΥἹ, ραρ'. 298. 
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Ῥυθύαθο τηϑἰαπηθηΐθῦ “ Ταύδο 16 ο056 51] ρῬΟββΌΠῸ ῬΙΘΠΘΓΘ ἴῃ ῬΌΟΠΟ 0 οδὐίνο 5θῆθο 

“ ΒΘΟΟη60 ἴὰ ριθϑαηΐα ἀἰβροβιίσίομθ αἱ ομἱ 16 αἴοθ, ὁ βθοοπᾶο ]1᾿ Π͵ΠΟΡΘ. αἱ ΟΠ] 16 

Ἐπ να {1} 

ὃ 18. --- Νὰ νϑυϑιηηθηΐθ ο᾽ὃ ϑποοτα ἢ Ῥαπΐο ΟἾἼΟ ΠῸΠ ΠῸ ῬΓΡΘΒῸ ἴῃ ΘΒ8ΠΠΘ, ΡΘ᾽ 

ἴὰ ΤἈΡΊΟηΘ 6 πϑὶ ἅπθ 1061] ἐοχίβῃϊ ποη ὃ δοοθηηδῦο; πη ῬοΪομὃ αἀαθδέο ραηΐο δ 

ΒΟΠοναῦο ὑγᾶ 91] ϑυπαϊοϑὶ 46] ποδῦγο ἀπὲ ἀϊδβραῦα πο ἸΘρρορα, 10 γΟρ]]ο αἱ] ΤΙ οοΡ ἅθγ0 

Θ ῬΟΪ αντὸ ἄδννθύο βπίίο. Ὁΐοθ Ῥδ]]δαϊο οἢ6. π611ὰ ᾿ϑύξθνυα 8.6] ΠΡ υαουἹ οἶσθα 18 

ἀθροβίσίοπθ 41 ΟἹονδηηὶ, 5 1πϑίϑύθυθθ βοργαύθαθθο, ρομθηᾶοϊο Ῥ6π6 ἴῃ γιίβϑύδ, δὰ αἱ τῇ 

πᾶαονοὸ ἀοἰδδο ὁΠ6. Θαγ 6. δύαθο σουηπιθθβο 648] ποβῦγο, οἱοὸ ἃ ἴσο 11 ἀδθιθίο αἱ Ιθ88 

τηδϑϑίὰ, σ᾽ ϑοομὸ ΟἸονϑηηὶ, ἀββθυῖνϑηο 6161} 46118, Θαθτγοῖθ, ἀνϑναὰ ραγαροπαῦο Εἰπἀοββίδ 
ἃ ΘΖ 0616 (2). Ἐξ οϑυῦο 1᾿᾽ δοοιιβᾶ θύα πιοὶύο αὐ ἃ ἴθυτηθτθ ν]θ Ρἷὶ 10 βάθρῃο ἴῃ ρϑῦϊο 
811 αϑύϊοθα, ΠΏ ΡΥ Δ 106. 6. ἃ ΒΡ ΠρουΪα οἰΠοδοθιηθηΐθ ἃ ἤΓΤη8 6 ἴθ βθηΐθηζεα, αἱ ἀθροβί- 

Ζίοπϑ (8). 

Ομ οὃ Αἱ νϑῦὸ ἰπ αιοϑίοϑ γι 6 αἴνθιθθ 5010 16 ΟΡΙΠΙΟΠΙ αΘΡ]1 βορὑθουὶ 6110 

ἐγαύίαγομο αἱ ΟἸονδηηὶ ΟΥβοβύοσηο. ΑἸοαηὶ 8] δοοοηθθηΐαηο αἱ αἶρθ ὁἢ16 Τ᾽ ϑοσιϑα ὃ 

55] αὐδιηθηΐθ ἴβ158, ΑἸ] ἴηνθοθ ὑθηΐδπο ἃ Ἰηνοδυραγηθ 1᾿ οὐἱσῖπθ. ὯΙ ἀπθϑῦ! αἰ τὴ 

νϑῆηο πούεν 1] Τιᾶτννῖρ, 1] ΒΌΒἢ 6 11 ΤΉΙΘΡΥγ. ΠΠ ῬΥΪπιο ἀϊοθ ομ9 ΟἸονδμηϊ ποη ΡδΓ8- 

Βοπὸ τηδὶ Τϊιἀοβδῖδ, ἃ ἰθΖ8.}06186, τηϑ; ὁΠ68 βοϊυδηῦο νο116 ΓΤ] ΘΟ 4816 811 Ἰτ ρου ύυ 106 απ810 

ὑγιϑύα υἱποιηϑηζε Ἰϑβοϊὸ αἱ ϑὸ 1ϑ. τη 065}10 αἱ ΑΟΠΔΡ Ρ6Γ 16 5116 τηϑ]ν8ρῚ6 ἃΖίομὶ. Ἐὶ οἱὸ 

ϑοοδαθ Ὡ6]]᾿ θππὸ 400 (4). Ρ6] βϑοοπμᾶο ποὺ ν᾽ ὃ ἀπθθῖο ὁπ 1] Οὐἰδοβύοτηο ΔΌΡ1α ἔαῦίο 

ααθϑύο ῬΑΓΔΡΌΠΘ, τη8 ΠῸῚ Π6] 400, 5) ῬΘηὴ6 ἄορο 11] υἱύονπο 4811 Αϑῖϑ, οἱοὸ π6] 401. 

« Ῥγρῃάθηδο 1ὰ ϑύοτσια 41 ἘΠῚ Θοτη6 Ὀᾶ56 46] 810 ἀἴβοοῦβο --- αἴθ 1] Βυβῃ -- 

ΘΡῚΙ (ΘἸονδηη}) ρουϊᾶδ: Ῥγθηδθύθιηϊ απθϑῦ ΒΥ ΘΡΡΌΡ ΔΙ 5866 

“ ξανο]α αἱ Θοζαθοῖθ, αὐῆποιὸ ἴο ἀΐοα Ἰοσο, οοπηθ 1 ϑηθοο ἘΠ1ὰ: ὅπὸ ἃ αυϑηᾶο ΖΟΡΡΪ- 

“ ρῃογοῦθ ὑγὰ ἄπθ ραῦο Οιιοϑύα 8] Ππιϑίοηθ ἃ Επιάοβδία, ΠῸς ρούθνα 5866. ἔγδίηὗθϑδ. 

“Τππρογαύτιοθ θρᾶ βύαθα ἀρρϑ αι, θζαθθ]θ 8] ΟΥβοβύοτηο , (ῦ). 

ΝΟ1186 Ομλ1116 46] ποβῦγο πὸ ὃ ἴῃ νϑυϊδὰ τηο]ῦο τῶρῸ 11] τἱοουᾶο ΑἹ αθζαθθῖθ, ὁ 

ἄ6116, Ἰούδα τῷ οοβίοὶ οἂ ἘΠῚ, πὰ πθϑϑιπα ρὺ Θ55616. ρογύαδα β᾽ σασϑιηθηΐθ ανϑηδὶ ΡΘΓ 

« Γἀοῦ ὁΠ6 τηϑηρῖδπο 8118 

ῬΓΟγαγΘ οπ6. ΟἸοναπηὶ ἀθ5856. ὁ ϑ οΪθθθθ ἀ8 106 11 6010 41 ΘΖ 619 81} Ἰπηρθγαίγιοθ. 0 

ΟἸμ1]Π16. ἴῃ τποᾶο βρθοῖϑ!θ Ῥόββομο αὐίναγθ Ια ποβύτϑ αὐδθησίομθ (6), 5θθθηθ πο Θοη- 

ὕθηρϑμπο ἰὼ ἔγαβθ οἰναύα ἀ8] Βαβι, (7) Τἀπὰ ὃ 1᾽ Πορι. ἐνν Ῥρέγιη οἱ ΤΠ λαρι τι 611δν α8]6 

τ ΣΕΝΔΕΝ ΦΚΩ ΜΕ ΤΩΣ τεὴν 

(1) Ἑπασοάποῖι, [6 οὔϊ αἱ Ῥίιάαγο, ρᾶρ. 180, 

(2) καὶ πέμψαντες τῷ βασιλεῖ ἀναφορὰν προέταξαν ̓  ἐπειδὴ κατηγορηθεὶς Ἰωάννης ἐπὶ κακοῖς τισι, 

καὶ συνειδιὺς ἑαυτῷ, οὐκ ἐθέλησεν ἀπαντῆσαι, τόνδε τοιοῦτον καθαιροῦσιν οἱ νόμοι" ὃ δὴ καὶ ὑπέστη" 

περιέχουσι δὲ οἱ λίβελλοι καὶ καθοσιώσεως ἔγκλημα. κελεύσει οὖν ἡ ὑμῶν εὐσέβεια καὶ ἄκοντα αὐτὸν 

ἐξωσθῆναι καὶ δίκας δοῦναι ἐπὶ τῇ καθοσιώσει: ἐπειδὴ ἡμῖν οὐκ ἔξεστι ταῦτα ζητεῖν..... ἦν δὲ ἡ καθ- 

οσίωσις ἢ εἰς τὴν βασίλισσαν λοιδορία, ὡς ἐκεῖνοι ἀνήνεγκαν, ὅτι εἶπεν αὐτὴν ᾿Ιεζάβελ. Ορ. οἱδ., ραρ΄. 80 Α-Ο, 

(8) Οἴν. ὅπομα ᾿ῦσνστα, ΟΡ. οἱδ., Ῥαρ' 96. 

(4) Ορ. οἷδ., ραρα. 95-96. ᾽ 

(5) Ορ. οἷν., ραρ'. 288. 

(6) ἢ παύαγαϊο ομθ ἴο ποὰ ρδυ]} 46110. ΟΥλ]θ οΠ6. βαρρίδππο οὐ οδυξθζξα θαβουθ 4161] Θροῦδ, 

ΑἈ οοΠοη. 

(ἢ) ΤΡαρρσίαπθα οὔθ »ιαηρίαηιο αἴϊα ἑαυοῖα αἱ Οφανοῖο του οὐ ὃ μ6118, βου θθασα, 6 ΠΘΙΊΤΙΘΠΟ, ΘΒ ο 

ἸΔΪ βαρρία,, π6110 ορϑυθ 46] Οὐϊβοβίουιο. [ἃ ἔγαβα ἴηνθοο : ἕως πότε χωλανεῖτε ἐπ᾽ ἀμφοτέραις ταῖς 

᾿γνύαις ὑμῶν, ομδ ὃ ἀ61|1ἃ ϑουϊδθατα, Ιὼ ὑσονο βοϊέαηθο π6}} Ἤοια. ΧΧΙ͂Υ͂ ἐμ Μαΐῖῖι., Ὁ. ΝΠ], Ρδρ'. 805. Μὰ 

1 Οταῖθ κὰ Μαῤίθο βαγοπο ἑαδίο ἀοίδο δά Απέϊοομία. 
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οἱ ἀϊοο: εἶτα πάλιν ὅτε ἦλθε [ὃ Ἠλίας] εἰς τὴν συμβολὴν τῆς εὐχῆς ἐκάλεσε τοὺς ἱερεῖς 

τῆς Βαὰλ τῆς αἰσχύνης λέγων κ. τ. ἑ. Τηο]έροΘ: καὶ τί φησι (56. ἘΠ18) τῷ λαῷ : συλλάβετε 

τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης. μηδεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον καὶ ἀνεῖλον αὐτούς ... ἤκουσε 

ταῦτα Ἰεζάβελ... τὰ γεγενημένα, καὶ πέμπει πρὸς τὸν Ἠλίαν λέγουσα " ταῦτα ποιησάτωσάν 

μου οἵἱ θεοὶ ..«εἰ μὴ αὔριον θήσω τὴν ψυχήν σου ὡς τὴν ψυχὴν ἑνὸς αὐτῶν. καὶ ἀκούσας 

Ἠλίας ἔφυγε. Τὶ ρἰὰ 5βούίο: ποῦ ἔστιν, Ἠλία, τὰ τῆς παρρησίας ἐκείνης; ποῦ τὸ στόμα τὸ 

φοβερόν; Τὶ αἴθ, Ὀθη6; πιὰ ἰαβοίθπαο ἄἀδ ραγῦθ ο16 ποὸῃ ὃ ὁθιῦΐο 856 Τ᾿ Ομ Π1ὰ ἀρραῦίθηρϑ 

ΔΠ᾿ Θροοᾶ οοδύθῃθ! πορο απ --- ὁ 1] ΤΊ Π]Θπιοπῦ μα Ῥαομπθ ΤΆ ΡΊΟΙΪ Ῥο᾽' οΥΘάοΓΘ βῖ8 βύαθο Ῥσο- 

παποῖαία δα Απϑοομίδ, 56 ρατθ ἔὰ ρτοπυποίαίο, β᾽ϑοοιὸ ον Ἰββί μη] 5010 ἷ ἀυΌ] οἰτοῶ 18 

βαδ, ροπαϊηϊὰ (1) --- 50. Τ᾿ δυύοῦθ ἄνϑυδ ῬΓΟΡΥΙΟ ἴῃ τηθηΐὺθ αἱ ῬΔΡΘΡΌΠΔΙΘ Τπιἀοββὶδ ἃ 

Θοζαθοῖο ὁ βὸ ϑέθϑβϑο δὰ ΕἸΊα, ἴο ογθᾶο οἷ ποῃ ἃνσΘΌ 6 μοὶ ἄογαίο ἄϊγθ 616. ΤΠ 10 ῬΘΥΤΉΪ89 

686 ἘΠῚα ρϑόοδββθ, ἢ ποιὸ ᾿πηρδγα558. 84 θ556060. ῥἷδι τηῖδθ 9 τηϑηϑαθίο ὁ0η 511 αἰυτὶ, ἵνα 

δλόχληρον χιτῶνα φιλανθρωπίας ἐνδύσηται (2). ΑποΠ6 π611 Πορι. [ΠῚ ἀ6 Ῥοορῖξ. οἱ ρϑυϊα 

αἱ Θοχαθοῖθ ὁ ἴὰ δἱ ἄϊοθ “ γύναιον ἀναίσχυντον καὶ ἀπηγορευμένον, ἀκάθαρτον καὶ 

ἐναγέστατον , 6 16 5] Δὰν 5010 ἀ116}10 616 10 ϑρούδα, τηὰ οἰ ὑτ6. ὁ16. πϑδῃοῃθ αἱ αἀπθϑίδ 

οὗ τηοᾶο ἀϊ ἤββαγο 1’ ϑροοῦ ργθοῖβϑ, ἀδ ὑπιῦϊο ΤΊ ϑίθιηθ ὃ ουϊἀθηῦθ οἢ6. 411 δα οι Θ. ΠΟ 

Ῥαββα ἴῃ ὑθϑύδι ΠΘΡΡΙΓΘ ὑπ Τποτηθηῦο αἱ ἴαρθ θοΠ οἷὃ᾽ ππ᾽ ΔΙ] βίοηο δα μα ἀοββῖδ. 

ΤΙ ΤΆΪΟΡΕΥ ἴπνθοθ (3) ἀϊ66 οἷο 1᾽ ΔΙ Πιβίομθ 18 81] ν θά π6}1᾿ Πορι. 11, ἐγ ἐϊμια Φ βαΐι- 

ἑαίο Ῥγίϑοϊϊαην οὲ Αγιΐίαηυ., (1. 1ΠῚ, πιὰ 6511 ποῦ πὰ Ὀϑάδθο 69 ρἱὰ 11 Μοιπύϊποοῃ 

ὀσβοῦνανα ὑϑγἰϑίηθϊο 6580 ἐϊϊα5 (Ποπι.) «Δ ηοοϊνα 6 Παδίίαβ [ιἴ886. 6 16 ΤϑΡΊΟΠΙ 0110. ΠΘ 

δἀάποθ ΠῸη 50π0 οοιΐο ἀΙβρυθζζαθη!. Ταῤῥανία 8Π0].6. ΘΟ Π66580. 6Π|6 θ588, 58 4611 Θροοῦ 

4.611 Θρ᾽ϑοοραίο, 11 ρᾷββο οἷ τϑοῦ 11 ΤΈΪΟΙΤΥ (4) ποη οἴπάπιοθ ἃ Θοπο πα 90 0110 6611 

δοπομίπαθ, οἱοὸ ομ6: “ ῬΟΙΒΟΠΠΘ. Π6 856. ὑγοπηρᾶ 51: ἃ Ῥουθόθ ἀθ 665 ῬΆΡΟΪθ5. ἀοηῦ 

« Τ᾽ ]Π]υϑίοθ ὀϊαϊν οἷαῖτθ. 968π ϑἀιηοποβίαπὺ Ηέτγοαθ, ΤΠ6 οοπάδιηπαμπθ 165. ΟΥ̓ΠΙ65 

«ΦΔΟΒΩΡ οὐ 165 ἱπηρϊόμό5. 46 όΖαθο], ο᾽ ὁδαϊ 1αϊ-τηόπιθ, οὐ 11 αναὶδ 66. σουταρΘ ῬΆΡῸΘ 

“ααἼ} ὀνεαϊῦ ῥᾶανυθ 9. ΝῸ] ρᾶβ8ο οἰἶζαῖο Θοχαῦθὶθ ποὰ οθηὐτα ἰπ ποϑϑαῃ τηοᾶο; ρἱαῦ- 

ἰοβίο 11 οοΙρίθο βᾶθοῦθο Ατοϑαῖο. Οὐ ποὶ βδρρίδπιο ὁπ 16 υϑαζίοπὶ ἀ9] Οτιβοβύουηο 

6011 Ἰπηρογαύουθ ἔὈΓΌΠΟ ΒΘΠΊΡΡ6 Οὐδίτη6, 

Π6] τοϑῦο, 86 11 Οὐβοβίύοιηο 5] ἴοββθ ὁ πὶ 400 ο πρὶ 401 γθ80 οο]ρθνοὶθ αἱ ἂπ 

ἀοΙἴο ἀϊ Ιο8α. πιαρϑύδ --- ἀ106 ἃ απθδῦο ργοροβίθο 11 [πιάτα --- 6 856 ΤΠΠΙΡΟΡΆΔΟΓΘ 

(Δ) “ Ῥιοῦϊο ἱποίθραμϑ οϑὺ --- οβϑδοῦνα 11 Μοπύαμπθομ π6 1 Μορδμηη ἃ αθϑὺα, Ομ], ---- σΘΠ 118 ΟΥᾶ- 

“ δἰοηΐβ ἱποαϊ μι 0 ῬΤΟΥΒαΒ. ἰϑί ππαπι..... Δ πα θο τατθα, πἴο πα θοπῦαν ἀἀδ6 ΟΥ̓ ΟΥΘΙΩ. ΒῸΡΙ Πατη οὔ ΠΟΙ. 

“ φοοαγαύαμπι ἀτρπδηῦ: αὖ οατὰ ἀϊοῖθαι ὩπΟΙ Πα πὴ οϑύϊατίαια, ατπιὰθ Ῥθύματα τηφουτοραθαῦ, ξαϊθ80. ταθτο- 

« ἐγίοθπι : οατα ἰδθτι τηᾶρπδ, οΟποίοπὶθ ρᾶγ8 παθ ἴπ τὸ Ῥγοθαμᾶα, ᾿πϑυμηῖθι Ἡ Ιαπι νἱἀθΠοοῦ ΘΥΑΨΙΟΥ 

“ Ῥϑοοδϑθθ. θα πη [ΘΖΆθ616. ΠΘΟΘΠῚ Π οΤΘ 5101 ατπιδουθπῦθ Ῥαρτὺ 116 αὐδαταρτηΐα, ἀϊθγαχση βραίϊο 9. ΥἹ ὃ 

ππ᾽αἰΐγα Οὐαὶ --- [ὰ ΕΠαπι οὐ νἱάπατα -- 618 ὃ 5ἰοατατηθπία 46] ΟΥϊβοβίομιο; ἴῃ βϑϑῶ ΥἹἱ ὑγονθταῖ 

ταοῖξο οὐβα ἀθύίθ π6110 βύθθβο τπιοᾶο ομ6 π6]1᾿ δ] ὑτῶ, τη ΠΟῚ Π0 4661] Βρτοροβὶθ ποίαν! Ὁ] Μοπίξααοομ. 

(2) Φαθδβύα βοϊοοομθζζω Ρ. 65. ποῖ ο᾽ὃ π6]} Πονν. ἐη Πΐων. οὐ οἱάμαηι. 

(8) Ον. οἶδ.) Ῥαρ. 48. ᾿ 

(4) ΠΤ Ιοτυυ οἷα αἱ «αθϑῦο ρᾶϑβο, θοπαθ αἱ αν! ρἹ] ΑἸ] 461 ΟΥἰϑοβύοσμο, 1ὼ ὑγαδαζίομθ Ἰα πα, 

086 ὃ ἴὰ βοριαθηΐθ: “" Θαϊᾷ οπΐτα ὑϊπιοτοὺ [1] ρῬονθτο], αἴο, οὔβθονο ὃ Νατα. πΘ ΟΡ6Β οἷὰβ δαϊογαηθαν ὃ 

“Ἤσο πθῖῖο ἄϊσογο ρούουϊν. ΝΌμα πθ Ῥϑ]]αὔθν 6 ρα νίαν ὕπίνθυθαβ οὐὶβ ὑθυσ στ οἱ οἰνίθαβ οϑῦ. Ναπι 

κιὰ6 418. ἱπηταϊππαὺ οἱ ἀρ] Ἰοῖαβ οὐ βαὐθ! ]Ἰὐΐατα ὃ θα ἰδ οι μῖθα5 γΆΙΟΥΘ 5818, ἴθ ο8610 Βαθι αῦ..... 

“ Οποῦ ἀἰϊν᾽ο8. ογαπὺ ἐθαροτο Ηδγοᾶίθ, ἀποὺ ρούθπίοβ ὃ ΕῸ ααἱθ ἴῃ ταθάϊαπι Ῥτοσιρὶῦ ὃ Ουΐα ὑγγαπηστα 

“ Ἰπογθραγὶῦ Οαἷβ. οοηὐθπιρίαβ Ἰθρθα Ποὶ αἰδαβ οϑῦ Ὁ Ῥινίθατα αὐἰάθτα πΆ]]τ|8, Βθα Ῥααρου 1116 οὖ ἴθ} 8, 

“αὶ πθᾷὰθ Ἰθούστη,, πθαὰθ τιθηβῶπι, πθάπθ ὑθούσπτη Βαθοθαῦ: 116 ἱπαυδιη βοϊἐααϊηΐθ ἱπαυ]] ἴῃ, 

« Τοδηπθ8 1116, 5018 οὖ Ῥυΐτημϑ..... ἘΠ᾿ απο απὸ τπᾶρπαβ ἀπθοαπθ Ηρ] ἶαβ, ααϊ πἰ 81] ρῬσγδθίθυ ταθ]ούθμι 

“ ροβϑίἀοραῦ, ἱπιρίατηι οὐ Ῥυδθυαυοα [ΟΥ τη ΠΠυτὰ ΑΟμαΡ βοϊαβ νἱγ ον οουτὶραϊ.,. 

Ψ᾽: 
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ὍγΘ559 δγαῦο Ἰη θη Ζίοηθ αἱ ΡαΠΪ 10, οἷὸ ΒαΡΘ 06. δοοδάπθο ὑγορρο ὕθπιρο ἄορο, Ῥϑγομὸ 
δι. 411611. νο]ύα ΘΙ Άπο βὰν ὑγαβοοῦϑὶ ρἱδ ἃπηΐ. Εἰ ρϑρὸ πα}1ἃ Αἱ ὀθνίο ΔΡ ίδηιο ροι; θοπο- 
ΒΟΘΓΘ. αὐϑηΐο ροϑϑᾶ γ 8] γῸ 1᾿ Δ θυ τηδζίομθ ἀθὶ ὑγθ οἰδαθὶ δαθου. 

5 ΠΑΥΤ 6η6. Π6]]᾿ Δππὸ 408, 6 οἱϊ᾽ ρ θοϊβαιηθηῦθ βἱΐο ἄορο 18 ραγύθηζα αἱ ἘΕἰρὶ- 
ἔδηϊο ἀὰ Οὐδβύαηθίπορο!, οομμθ ἀΐοομο ϑοοναῦθ 6 ϑοζοιηθηο, ὁ βῈΡΙΐο ἄορο Τ᾿ δυσῖγο αἱ 
ΘΟΗ͂Ι, ὁοπιθ Ἀββθυίβοομο 1] Μοὐαξγαβίθ ὁ Πιθοπθ ΤΠηροταίογθ, Θἰονδππηὶ Οὐ βοβῥομηο ῬΓο- 
ὨθηΖὶὺ ἀπ ΟΥ̓] ἴῃ οαΐ Θέᾶπο υἱοϊθηὐθιηθηΐθ αὐξαοοαῦθ ὑαύίθ 16 ἄοππθ ἴῃ ΒΘΠΘΙΘ, 
ΟΤΏΪΠα, 006 ἀδὶ μιαϊουοῖί, βοῦν ϑοογαῦθ, ἔχ τἱρογίαϊα 81} Ἰηροαὔουθ, ΘΟΠΘ. ὯΠ ΘΗΪΡΊηϑ, 
οοηῦτο ᾿πάοββία. Μϑὑδεναβίθ (1) 6 Τιθοπθ (2) ἀΐοοπο οθ ὀοπύθηθϑθθ α06118 ἔλᾶ586. ὁΠ6 1] 
ΒαΒ}ι τἱοογᾷὸ ; τὰ οἷ. ἔθάθ ροββίδιηο ργοϑῦαιθ ποὶ ἃ φαθϑθϊ 46 ΤΘΟΟΟΡ ΟΣ Τ᾿ Ο1]18, 
αἰβρναχζίαὐδτηθηῦθ, ποι [ἃ ροβδϑαϊϑιηο ρῥἱὰ (8), ἃ ἰόν Ρᾶνρίθ πὸ βοογαῦθ, πὸ ϑοζοίῆθηο οἱ 
ἀἴθοπο οἰΐδο ὁΠ6 1] ΟΥϑοβύομιο γοΐθϑθθ ἔθυῖνο 1 Ἰπιρογαύτϊοθ, αηχὶ ἀ8116 Ἰοτὸ ῬΆΓΟΪΘ 51 
ΤΟ ΘΡΘΌ6 Ρἰἱαὐδοσῦο ὁ 1] 5680 τηϑιρηο ἔμ ἀδθο ἀδρ]] ἃς ΟἹ αύουὶ, οἤθ. ὀοηῃβίαθρδ- 
ΤΌΠΟ ΤΟΠΏΠ]Π1ὰ, ὁοτηθ πη Ἰπνούθνω οοηὗτο Ππαορβίδ. Ταὐνανία, ροϊοπὸ 1᾿ ΔΡρομιθηΐο σϑύβδνϑ, 
ἰηΐοῦπο 4110 ἄοππθ, 6 οοπϑίἀθυαθο ἱποϊρθ οἷ ἱ Ῥϑάνὶ, 6 ρβογὸ ἃποῆθ Οἱονδπηί, γθοῦ- 
ΤΟΥΔΠΟ ΒΘΙΏΡΓΘ ἼΘΙ ΙΟΓῸ ΒΘΓΙΏΟΠΙ ἃ ἴα υ] δα θβθιηρὶ (0101 ἄ8118 βου σασα, ὃ ἴδο116 0 
ὯΘ]18 ποβῦγα Ομ Π]Π1ὰ δἱ ἴϑοθθθθ πιθηζίοηθ 6 αἱ Θθζαρθὶθ ὁ ἀἱ Εγοάϊδάθ ὁ 4ϊ ἑᾳηΐο αἰΐτο 
ἀοπὴθ ὁμ6 ἴὰ ΒΙθ ία οἱ ἄἀθβοῦίνθ 6010 την ρῖθ. Μὰ ὁΟΙηΘ ΟΡΠη γϑᾶθ ΠΟΙ βίδιηο 
θοδύγϑυνὶ ὃ ἔαρ βοϊϊαπῦο 461160 οοπρούθασο; ἤπ ααἱ ἀδοϊ ροδϑιθϊνὶ 6. δου οἱ τπϑηοᾶηο 
46] ῥαδίο μοι σἰαάίοανο 46] γϑίοτθ 46118. δοθιβϑ. 

Νοπ πὸ ἃποοια βπϊδο. ΠΪτηθηρΌπο [πα υ ἃ Θοπβί ἀθυαγϑὶ ὑγο οτασίοπὶ αὐευθαϊίο ὃ 
ΟἸἹονπηΐ, οἷ 16 ἄντ 6 Ῥγοπαποίαῦθ Ροθ0 ΡΡΙπη8, 6118 ραγέθηζϑ ρθι: Τ᾽ 651110, 16 418}}} ρᾶ19 
ΘΏΡΘΠΟ δι δροΤανδ ΓΘ 1] βοβρϑύθο ὁΠ6 Ἰ᾽ ϑοοιιϑα βἷδ νϑυϑ. 51 ὑγονᾶπο Π61] ἔοιηο ἔθυζο 
4911 Θά χίοπο ἀϊ Μοπύίδιοομ 6 ρου θα πο ΤΙθρου νϑιθηῦθ ρ6 1 ὑϊδο]ο : Πονολα αγιὲο θα ϑιϊίννη, 
(τοῦ αὐτοῦ ὁμ. πρὸ τῆς ἐξορίας) τἱοαναῦία ἀα Οϑουρῖο ΑἸθββαπανίπο (4); Οὐ (6 ὀαριι βίον 
ὕρϑίιι5. 5. ον. ἀσογοίι" (ἃΪ ααθδύα δὶ παι 8010 ἴὰ ὑτδδυζίομθ Ἰα 1Π8); (ὕω, ἐγοί ἐγ οαϑἰϊδιώγ, 
(ὅτε ἀπήει ἐν τῇ ἐξορίᾳ). Τιᾶβοίδπηο ἀδι ρῬατὺθ [ἃ ααθβθϊοηθ 56 ΤΠΡΌΠΟ τϑοϊθαΐθ, ἀνϑηί ὁ ἄορο 
ἴὰ βοπίθηζε αἱ ἀθροβίχίοπθ (5), οϑυΐο ρϑγὸ ὃ 6116 π6 118. ρυίπηα ὑσονίδυμο 46110 ΒΓΆΥῚ ΡΆΓΟΪΘ 
ΟΟΠη0 απθδίθ: “ ΒΊΟΤῚ ἰδ τσΖδι 461] ἀβρὶ 46, Βποον ὃ υἰτῆδβύο 11 βθπιθ αἱ Θ΄ Ζαθ6 16 6 ἅ8ΠΟῸΡ 
“ Ἰούδα. ὁομ ἘΠΙὰ ῳ; Π6116. [ουζᾶ Ῥοὶ ρἷϊ οἰ αιηθηΐθ: “ ΒΊΑ ΘΠ], γορ Πα πη0 ἀρισΖαγθ 18 
“ Πηραδ οοπίτο ΤΠΙρΡΘΡ 1106 ΕἸ οἢ6. αἰνὸν Θ΄θζαθ618 βυαβοῖθα, ὑμπια!ῖ, θα ἘΠα ἕαρρο; 
“ Ἐγοάϊδαθ εἱ Ποῦ 6 Οἱοναππὶ ὃ βύγοεθο ἴῃ ΟΘΡΡΙ ». Εἰ ριὰ βούϊψο: “ Θαθδία ἰπΐααδ 
“8. οἀΐοβα, ἀπθϑύα ππονα αοΖαθ619, ἴο ἀϊοο, ..... (6), τηιδη δ δι τ16. 6. γί θη 6 Ομ]: ,. 
θαπααο, εἱ ῬούγθὈ) 6 αἰτθ, 80 ῬΓΟΡΓΙΟ Π6] πηοπιθηΐο (61 Θ51110, ΟἸονδηηΐ ἀνϑνα 1] ΘοΤαρρο 
ΑἹ πἀβοῖρο ἴῃ δ αὐθθ ΘΒΡΡΟΒΒΙΟΠΪ, ΠΟἢ ὃ ἱπΠΡΟΒ510116, πὸ ᾿πΠΡΙΟΒΡΆΒ118. 6Π6. Δ Π0116 ρΓθοθ- 
ἀθηῤοιηθπξθ ΒΌΌῖα οἱὸ ἔαϊῦο, 6 ὑδηΐο ὃ γϑῸ 616 1᾿ ϑδοοιβα θϑὶβῦθ. 

Ῥονὸ οχίϑπϊο ααἱ ποὶ οἱ ἐρονίαπιο τποϊύο ἱπιραγασσαίϊ. Γι6 ΟἸη1]16 ΒΟΠῸ γοΡϑηθηῦθ 
πο οιο κ αὐν' 

(1) Οἶν. ο. 84, ραρ. 418, Τ. ὙΠ], 64. Βανΐ!. 
(2) Οἷν. ραρ. 388-84 611 84. 56ν1]., 1. ΥἼΠ.. 
(8) 1ἃ. οἁπδα Αἱ αὐθδύα, ρογάϊδα ὃ αἰδεϊθαϊία, ἀὉ] Τητππκν (ΟΡ. οἷδ., Ῥαρρ' 165-66) αἱ ἐπομίρτδῆ, ἱ 

«811 ἤρη ἈΥΥΘΌΡΘτΟ οαίο ῬαθὈ]ΐοατο 1 ΟἸη1118. Μὰ 1 Ἀββθυίομθ 6] ΤΉ ΘυΥῪ ὃ ππὰ ταθταὰ ἱροὐθδὶ 986 
ἸΘΩ, 5] ξομᾶδ, βὰ πθβϑὰπ ἄδίο τθαῖο. 

(Ὁ ΝΘ11α βυὰ υἱὔα ἀϊ Θἴον. Οὐἶβ. ὙοάΠα, π11᾽ 84. ἀ6] 8αν1]., π6] Τ. ΥΠΙ, Ῥᾶρ. 359 556. 
(6) Ῥον 68., ἴο βατοὶ ἐοηξαΐο ἀἱ ογθάθυδ 686 ἃ Ῥυΐμιῶ ἴο588 γϑοϊίαθα ἀπσδηῦθ 16 βθββίομὶ 4611 Β᾽ποῦο. 
(6) ΠΙ ἐοβίο ααὶ ὃ τηπίῖ]ο. 
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αὐδαγα 461 Ονβοβύοπιοϑ [ἃ ρυΐπιδ ἤπο νϑῦβο ἰὰ πιϑίὰ ὃ ἄϑρπᾶ ἃ] ΟἸον ΘΠ]; Ιὰ βθοοηᾶδ 

Ῥᾶγέθ ἴπγθοθ, βουθῦα ἴῃ πηοᾶο ρθβϑίπηο, ρίθπϑδ (Ἱ ᾿πβι]βδρ ΡΠ 6. αἰ ΒΡΓΟΡΟΒ δ βοριυδα- 

ΤΆ]1, Ιᾶβοῖδι ΒΌΡΡΟΥΤΘ ὑπ δ]τῸ ϑαΐογθ. Τ8 1816 ΒῸΡΡΟΒΙ ΖίοηΘ. ΡΟΪ νίθπθ οοηΐορίαίε, 48] 

ἰαὐϊο οἷο 1ὼ βθοοπᾶάδ Ομη]18, ᾿αὐϊηδ, ἢ 6. ὃ ουιἀθηὐθιηθηῦθ πὰ ὑδἀπισίοηθ 4611 ῬΥΪ μηδ, 

ὑγϑϊαβοῖα, δαύία, ααϑηύα ααοϑύα βθοοπᾶδ ρᾶρίθ (1). ΠΙοοραϊ 1] Ἰούθουθ ὁΠι9 1] ὑθϑύο ρῦϑθοο ὃ 

ἰοιῦο 8118 νἱύα οοτηρ!]αύε, δ, ἀθογρῖο, 6 αθοῦρῖο πῶ βϑιηϊπαύα Τ᾿ ορορδ βὰδ αἱ {γῸΡΡὈ6 

Ῥαρίθ, ρΡϑῦομὸὃ 6611 ροβϑὰ ργθύθπαθιθ (ἃ ποὶ 08 511 ΔΙΌ απο ἃ ΟΥ̓ θυ ἴῃ ὑπύθο α116110 

686 ἀἴοθ. τὰ ὃ δρραπίο 6116 αἰδίπια πιϑὑὰ, ἃ 61] ΟἸ1]1α. οἢι6. ο᾽ὃ 1 Δόθρθα Δ] βίοπθ δα 

Ἐπυἀοβϑῖα. Νὸ τηϊρ]ορο αἱ απθϑύα ὃ 1ὰ ὕθυσα οὐ ἈΖΙΟΠΘ; Οἷ.6. 56 ααϑίοιηο, αἴο6 1] Μομὺ- 

“15. Ταὐθαῦαν ἤθοθθ56 οϑῦ, ἔαῖθδθ πᾶπὸ Οτα- ἔδαοομ, π6. σοΐθϑθθ ἀἰΐθηᾶθγο [8 ροπυϊηϊςὰ,, 

“ Φπποῦϊαπι ΠΟΥ ΆΓΙΟΡΠΊ δαβίθα5. δατηοάμπμῃ ὑθπιοραύδηι οὐ ϑαυ]θογαύαμη.,, (2). 

Ορπαῃ γϑᾶθ δασππαιθ οἢ0, 8586. ποὶ νορ]δηιο ὑγονδρθ ἀΠΒ ὍΠ6 οοβϑδ ΟΠ 6 ΒΡΙΘΡΉΙ 1᾽86- 

ουδὲ, αἱ 658 τηϑοϑύδ, ὃ αἀ ἼΟΡΟ [Ὀπᾶδγθ 16 ποβῦθ ΤΙΘΘΓΟΠ6 8ὰ ἀδῦϊ τηο]ῦο ἀπ}, να]0 

ἃ αϊγο 9 ἀἰβοουβὶ 41 σαὶ, ἃ πηϑῦθθ ροῦο, πὸη ὃ θ6π6 ϑϑβοάδύα 1᾿ δϑιυθθηὐοϊ ἂν, 6 οὐδ 

τλοἱῦο ϑύγαηδ, σοπύθηθηθι ὑαῦϊ οΡΌββο θηὶ ΒΡΓΟΡΟΒΙΌ τἰΘΡ ἢ 151 8116 ΒΙΡΌΪα (Ομ 6. ρα 

δ ἴο ϑύπαϊο απδϑ81 αἰγοὶ οβοϊαθῖνο 46] ποβύγο) 6 ΒΟΥ] ἴῃ ἀπὸ σὑ116 Ὀθη ἀϊνοιθο ἀδ 

4.6110 ο6. δάοιπᾶ 19 δ]. ΟρϑΡθ Οὐ βοβθοϊηθθ. 

Ττπ δυροϊηθηῦο τἢ Ρο᾽ ρὶὶ ἰουῦθ ἴο 190 γἱόδνθγθὶ ποὸη 4816 ΟἸλ1116, τὰ ρῥἰαὐδοσύο 

4811. ὑθδυϊπιποπίδησε, ἀϊ ῬΑ] άϊο, 11 αὰ}6 πϑρὰ ἀρραπίο ἰὰ νοῦ ῥὰ 461] δοοιβα. ἢὶ ρουὸ 

ψ6γῸ ὁη6 ῬΠ]δαῖο ὃ ραγυρίαπο αἀἰοπαιαίο ἀ1 ΟἸοναηηῖ, 6 οἢ6 1ὼ βδ πϑρϑΖίοῃθ πη ὃ 

[αὐνα. ὁοη ἀρ αδύϑηζα ἴονζα (9), τῶν α᾽ αἰύτα ραῦῦθ [ἃ ὑθϑυϊπηοπίϑησε, σὰδ γ]9Π6. οΟηΐοΓ- 

τηδύδι ἱπιρ]1οἱὐαταθηῦθ ἄα ϑοογαῦθ, ο᾽16 οϑυῦο ποῖ ὃ βιιθὺϊ ὈΘΠΘΥΟΪΟ γΘΙΒ0 1] ποβίτο. 56 

τΐαῦυὶ αὐθϑῦο ϑύουϊοο ἴοβϑθϑ δύο βϑίοασο οὁἢ6. νϑγδιηθηΐθ 1] σϑθοθοῦνο ὈΙΖϑηθηο ἄνθθθθ 

Ῥιδροηδίο 1 ]ηρουδύσοθ ἃ ΘΖ} 0616, πῸη ὩΥΤΘΌΡ6 ὑγα!αβοίαῦο αἱ ἀ1Γ 6610 ἀρουύαπηθηΐθ, 

δἰθοοπὸ. 6511 ποη οτηθῦθο τηδὶ ἃ] γϑοοοηΐαθ 40] ποβῦγο ααϑηΐο 9]1 51 ριιὸ ᾿τηραύδγθ ἃ 

ἀϊξουῦο. Οτὰ ϑοογαῦθ πο ἀ1606 ὁῃ6 ΟἸονδηηὶ [ἄοθθ5θ απθϑῦα Δ]]Ππβίοπθ; τὴᾶ ὁΠ6 Ἃὰ 1] 

ῬΟΡοΙο ομθ ἐμέο ργϑίὸ ηιαΐο οουΐο ἔνδϑὶ 4611) οσᾶίογθ. Δα ορηΐ πηοᾶο, ροϊοῃμὸ πῸη 5010 

ΒΙοαΣΙ 6. ΟΘΡΟΪ 1 ἀοοαπηθηθ! αἱ οα] ροββίδιηο ἀἸἰβροῦμο, [ἃ ΘΟΠΟΙ αβίομθ, οὐ 0 ῬΘΏΒ0 81 

ἀθῦθα σίυηρθυθ, πο ὃ 0611 Αἱ ἈΒΒΘΡΙΓΘ Θ5Β56Ὶ 1᾿ δοοιθὸ δἰξαθνο ᾿ηοπάδία: πὸ, ομὸ 

ἔουβθθ βδΡθΌ 6 γἰβοῃίοθο; θβορπογὰ αἰγθ βοιϊύδῃθο οη6. ποη οἱ οοπβύδ ὁμ6 ΟἸονδαπηὶ ΟΥ]- 

βοβύοιηο ΔΌΡ᾽α, ἀδῦο 4611 θθζαρθὶθ δὰ ᾿ποββίδ, ο ὑα θ᾽ 8] ῥἱΐ, ἢ 6. 6611 ΔΌΡΪδ βὶ ρδγ- 

Ἰαΐο ἀϊ ἀπ6118. ἀοππᾶ Ὀ]Ό]1οα, Π611᾿ ΟἸ1118, τϑοϊθαῦε, ἄορο Ιὼ ραγύθηζε, α᾿ Πρ ἴη1ο, τη 66 

Αἰθγὶ ΔΌΡΙα, οαρίθο 6 υἱΐθυιθο ἃ Ο.Ϊ ρούθγα ἰπὐθυθϑθαῦθ 6Π6 6611 ᾿πὔθπαθθβθθ Θ0η οἷὸ 811π- 

46γ0. 8118 πιορ]θ α᾽ Αγοθάᾶϊο. Π Ῥαθοι, ὑγαύψαπαο ἀἱ ααθϑίο δυροιηθηῦο, τππιονθ ἀδ ὑπ 

(1) σν. ἢ Μορέδιωνν 461 Μομπίξαοου. ἃ11ἃὰ ρυίτηα Ομλ]ἶα, 6 1ὰ πούα 46] βαν1]1ο 411ἃ ραᾶρ. 261, 4 

ἀπ Ὁ ὙΠ: ᾿ 

(2) ψαυιῖθ 6 ἀΐνθιβθ β0πὸ 16 ἱρούθϑὶ οἷιθ εἱ Ῥόββθοῆο ἔμ 51] ουἱρίηθ αϊ αιθαίθ 6 βἰ πη] ρ]απεϊ Οτα 116. 

Τὰ Ρἱὰ οοιασπθ ὃ ομ6 ἢ ἀαλ]οῃ6 ὑδοπίσταο ἀρρὶαδύαθθθ ἃ το 0 500 1 ἀἰβοουβὶ 416] Οὐ]β,, 6186. πῸΠ 

ΒΘΙΆΡΙΘ ἄγθνᾶ ὕθιαρο Αἱ τἰνθᾶθυ, ὁ 11 ῬαὈΌ]Ιοαθ86. οοϑὶ βοῦδο 11 50 ποπιθ. Ὅ166. ϑοοματε (1. ΥἹ, ὁ. 4) 

688 16 Ογλῖ]16 46] ποβῦνο ἴῃ ραγύθ νϑηπθιο ρα Ὀ]οαῦθ 48}1᾿ ϑαΐονο βύθϑβο, ἴῃ Ῥαγέθ ἀαἱ ὑδομίρνηῇ 686 

16. γϑοοορΊθναμο ἄμ11ὰ γῖνα δὰ ραγο]α [..«λόγοι λέγοντος αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ὀξυγράφων ἐκληφθέντες]. Τὶ 

οἷὸ ρὸ δμοῖθ ΒρΊΘραυΘ οοιηθ ϑιδύαπο Οὐαΐ]16 ὅσῳ ἸΟΤῸ ῬΥΘΒΒ0 ἃ ῬΟ00 ΘΡῈΔ]1 6 ρογύαπθϊ πῃ τηθἀὀϑῖπιο 

φἰθο]ο. 

(8) Ὀίοθ ἰπϑαθθϊ, ρα. 80 Ο: καὶ οἱ μὲν θαυμάσιοι [α110}}} 46116 Ωαθγοῖα] τὸν διὰ ξίφους θάνατον 

αὐτοῦ ποθήσαντες ἰδεῖν, οὕτως ἀνήνεγκαν. ὁ δὲ θεὸς καὶ τούτων ἐφανέρωσε τὴν ἐνδομυχοῦσαν κακίαν, 

καὶ τῶν ἀρχόντων ἐμαλάκυνε τὴν καρδίαν, καθάπερ ἐπὶ τοῦ Δανιὴλ συνέβη ἐν Βαβυλῶνι 
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ΑἸδτΟ ραπίο αἱ νἱβῦδ, πιὰ δυγῖνα ἃ ΠποΙν᾽ 66} 8118. ποβύγϑι ΘΟ πο] πιβίομθ, δησὶ ἔουβ6 σὰ ῥϊϊι 
ΒΔ αἹ ποὶ. ΝΌΠ ὃ νυ βίτη116, ἀϊοθθ, οι. 6911, 11 Ογιβοβύομηο, 581 βἷδ Ἰαβοίαθο ἐγαβοὶ- 
ΠΒΡΘ ἃ γ6γ6 ριΙνοοϑίοηΐ. ὥθηζθ, ἀπ 10, Π6] οἉ]οΓ6 4611 ἸπΊΡΓΟΥ νΊΒ8 ΖΙΟΠΘ ΠΟ ΘΡδ ΒΘΠΊΡΓΘ 

Ῥϑάγοπθ 4611 ρϑγοϊδ ; τηῶ (1611 ὁη6 ἔοββογο ἰθπίαθὶ αἱ οὔθᾶθυθ οἤθ 6611] ἄνθββθθ Ῥγθ- 

τηθαἸ δα απηθηΐθ σϑύϊαϊα ἀπῶ 58Η 48, 10 σ᾽ πα! μου ΟΡ ΘΓ τηοϊδο [8]βατηθηΐθ. Π Οὗ βοβύοπηο 
ΘΓα ὑοΡρο αὐῤβοσαῦο 4118. 58, ΟΠθβα, ἔσορρο ἀθνοῦο 4] ϑο βυθθθθ ῬῸΓ ΘΘΡΟΔΓΘ ἰδ 
ῬΘΡΒΘΟΙΙΖΙΟΠΘ, ΘΟΤΠΘ ΘΓ ὑ ΌΡΡΟ ΟΟΡΡΘΊΙΟΒ0 6 ΘΙῸ Ρ61' ἔπρϑὶτ]α Θ ῬΡ6Γ Ῥίθραγβδὶ ἀθνϑηθὶ 

δα 6888. Εἶγα οοϑὶ ἔγθασθηΐθ 6 οοϑὶ ἱπου θα }]6 ἴῃ ααθδῦο ϑϑοοῖο ὁῃ6 Τ᾿ δαδου ὰ 6οο16- 
Βἰαβῦϊοα, Θηύγαβϑθ ἴῃ σοπῆϊδύο οοπ Τ᾿ δα ον! δὰ οἰν1]16, οἢθ. ὃ ἰηφογτοδδαηίο αἱ ἀοιπδηααγϑὶ 

56. τηϑὶ ΟἸοναπηΐ, ρυϊπια ΑἹ ὑγοναῦδὶ ἰπ ἀπᾶ 51Π|1186 οἰγοοβύϑηζσε, ποὴ ΔΌΡΐα οβϑιηϊπαίο 
ῬΘ1 ἱροῦθϑὶ ἴὰ οοπαοίίαᾳ ἄδ ὑθηθιθὶ ἴπ αἀπθϑῦο οᾶ80. ΕἾ ροϊοῃὸ 5118 δὰ οοποῦία, 
ῬΘΆ]6, ἃ πιοίϊνο (6110 Ιδοιηθ ἀθὶ ποβὺτὶ ἀοσαμηθηθι, τοϑύθ ἀπδ] 616 οβουγιθὰ, ἴτη- 
Ρογίδ οΡϑη ἀθη]θηῦθ ΘΆΡΘΙΘ. 586. ἴῃ ΠΙΟΙΠΘΗδ Ρἱὴ ὑγϑηα 11} Θο]1 ποπ ἈΡΡ Ια ἕαῤίο σι οἱὸ 
ΘΟΠΟΘΟΘΓΘ ἴθ 810 1466. (Ἰὰ ἢπ ἀδι αυδπᾶο οὕ ἴῃ Απέοοϊα, 6011 οἱ 5υθῖα 11 50 
ΒΘΗδΙΠθηΐο ἴῃ ἀπ πιοᾶο αβθ8ὶ οἰΐαγο. Τη Οὐ Π6] ΠΡΡο 81 5. ΒδΡΙ]α τϑοοοπίδηοοὶ 
4911 Τηῤθν αἰ χίοηθ 4611 οἰΐθϑα ἔαθία, ἄὰ αἀπθοῖο νοβοογο 811’ ΠροΡ ΐουΘ ΒΊΠΡΡο, ἢ 
ΟΥβοβύομηο --- οοπόίηπια 1] ῬαΘΟΝ --- ἴα 16 βοριθηὶ τἰθϑδίοηϊ  “ ἢ ἀ πορο ἀἰτνὶ ππδ 
Οοδϑῶ Ο᾽6 τὴῖ πιθιν]ρ] Ὁ ἴο ΔΙΏΙΩΪ Ὸ ἸΠ6Π0 1] βδηΐο νϑϑόογο ἄ᾽ ύϑῦ δᾶωοπίαίο 1] 
ΘΟΡΡΙΟΟΙΟ 46] Τ0, ὁΠ16 ΑἹ ἅγϑν οοποβοίαθο ἤπο ἃ π8]} Πἰπηϊΐο θίβορπανα ἀπᾶδρο, 6 αἱ 
ΠΟῚ ΔΥΘΙΪΟ οἰ ϑραβθαίο, πὸ ὁοἱ ἴθ! πὸ ὁοη 16 Ῥᾷγοϊο..... Τθουηϊηὶ οὐ ΠΡ ΡΟΒΒΟΠΟ 

βογϑηΐο ἔδι' πηοϑένα 6118. ΠΡ ἂν; πη 58} ΠΘ 501 ἀαδηᾶο ὃ ἀἴΟΡΟ, ἃ [θπ|ρὺ ορροῦ- 
ὕμππο, ὁπ πιοάθνδζίομθ 6 ρυπιάθηζδ, ἀοναία, απθϑίο ὃ ῬΙΌΡΙΙΟ ΑἸ ἀπ᾿ Δηΐτηδ ροταπαθ 6 
ΒΘΠΘΙΌΒ8. 5θηοὶ οἰ ραρϑ]ὸ 11 βαηΐο τὸ Πᾶνα ὁοπ πιοῖύδ, διἀδοία, 6 19 ΔρΡρϑ]]ὺ ποῖηο 

αἱ βϑῆριιθ, πηᾶ ἴο τὴ ραδιο ἀὉ] ΟΠ διιδυ]α ΠΡΘυθὰ, ἴο 1ὰ ἀθποιηίπουρὃ ἱπθπιρογδηζϑ 
41 Ππρτια, ὑθπιθυϊῥὰ ΘΟΙρονοῖθ, δυτορδηζα, ἱπβοίθησα, δαῤίο ᾿ΠΒΟΙΏΠΊΒ, Ρ᾽ὰ ὑοσῦο ὁΠ6 
Ἰϊθονιὰ. Ῥοϊομὸ, βϑοομᾶο 1] τοῖο ἀυνίβο, Ὀίβορμα οἤ6 οὐαὶ 1] 4816 γὰ0] ΤΊΡΓΘΠάΘΓΟ τ 
Ἰῦγο, ΔΡθΐα, ἀησὶ δαύδο απ δηΐπηο θ6Π Δ]Π16πὸ ἀ411 ἀυτόρϑησα 6 ἅ8118, ἤἥθγθζζε, ὁ ὁ6 ποὺῃ 
ἴδοοῖα, Θοπιραυῖλο 56. πο. {ΠῚ 5110 2010 Π6116 5110 ἀζίομί 6 Π6116 510 ρϑΡΟΪο. Τ]η πιϑαϊοο... 
ΠΟῚ ϑάορθνα 1] ἔϑυτο ὁ0η 1᾿ δηΐπηδ ρίθπα αἱ ΘΟ ]θγα; 8] οοπύγαυῖο, δὶ βίουζα βοργαθθαθέο 

ἉΠΟνα αἱ ππδηθηθυβϑὶ οΔ]ΠηῸ ΟΥ 86 4661] 616 ἄθνθ ριιδυθ ἱ ΘοΡΡὶ πὰ Ῥίβορπο ἀϊ 
ἀπ8, ΛΘ ὑγϑηαυ]ὰ,, ἀδι ἀπ τηθάϊοο 46116 δηΐμηθ, αἰύθπη! νοΐ, απ8}} υἱγθϊ ποι οβῖρο- 
Τθηοῦ, (1). ὅϑηζε, ἀαὈῖο, νἱ πᾶππο 46116 οοηὐγϑα ἀϊ Ζίο μη] ἢ6118,. νἱδϑι αἱ ΟρτΪ ἸΟΠ]Ὸ, 6 
Θ ἼΘ 5010 ἴπ 4{6]}18. 41 ΟἸονγϑηπὶ, ΒΘΌθΘηθ θϑβδ βῖδι ποῦθνοἱθ Ρ61 1᾿ δι πποηἶδ, ἀπο 5υ]- 

(1) ΒῚ «αθβῦο ορίβοοϊο οὐϊβοβύομηθο γουγθῦθο 11] Βάττου, ΟΡ. οἷδ., Ῥᾷρ' 948, ἔο856 τιθρῖο βία ἐξα, 
ἴὰ Βϑπυϊηϊὰ; 11] ΒΑΚΡ ΕΝ ηεσΕα ἴπνθο8 ποῖ ἀπ ϊδα 668. 6580 ποῖ Ρρατίθηρα ὃ ΟἸοναπηῖ. ΑΔ ορπὶ τποᾶο 

᾿1θ ἴᾷθο ταρομίαβο πὶ Ῥᾶβθο οτγῶ οἰδαῦο βοπὸ ἰάθηθίομθ ἃ α116110 ΘΒΡΙΘΒ56 ἴῃ ΑἸΌγὶ Ἰαγουὶ ἀ6] ποβίτο. 
ϑύτοα (70 ὁγ, 811. νοοθ Ἰωάννης) γμοοορΊ πο ἀπ, ἀϊνουϑθ ΟΡΘυΘ, ἴῃ τποᾶο βρθοία]θ ἃ] ΤΤερὶ ἱερω- 
σύνης, ῬαυθοΟΠΐ Ῥϑηϑίονῖ 6] Θυϊβοβύομιο, οἱ οὔθ 1] υἱύγαύθο 46] σϑβθονο ουἰβύϊδπο, αα]6 5610 ἤραγανα 
ΟἸοναπηὶ βῦθββο. Ἐ)ΡῚ] αἴθ: ποικίλον εἶναι δεῖ τὸν ποιμένα καὶ διδάσκαλον " ποικίλον δὲ λέγω, οὐχ ὕπουλον, 
οὐδὲ κόλακα καὶ ὑβριστὴν, ἀλλὰ πολλῆς ἐλευθερίας καὶ παρρησίας ἀνάμεστον..... καὶ χρηστὸν εἶναι ὁμοῦ 
καὶ αὐστηρόν... ἐννόησον οὖν ὁποῖόν τινα εἶναι χρὴ τὸν μέλλοντα πρὸς χειμῶνα τοσοῦτον ἀνθέξειν καὶ 
τοιαύτην ζάλην καὶ τοιαῦτα κύματα᾽ πρὸς τὸ γενέσθαι τοῖς πᾶσι πάντα ἵνα πάντας κερδήσῃ. καὶ γὰρ 
σεμνὸν εἶναι δεῖ τὸν τοιοῦτον, καὶ ἄτυφον καὶ φοβερὸν, καὶ προσηνῆ καὶ ἀρχοντικὸν, καὶ κοινωνικὸν 
Καὶ ἀδέκαστον, θεραπευτικὸν καὶ ταπεινὸν, καὶ ἀδούλωτον καὶ φαιδρὸν καὶ ἥμερον, ἵνα ταῦτα εὐκόλως 

δύγηται μάχεσθαι. οὐκοῦν δεῖ τὸν ἐναρτέστατον καὶ ἐχέφρονα φεύγειν τὸ κολακεύειν καὶ κολακεύεσθαι " 
μῆτε ἀλαζονικὸν εἶναι μήτε κόλακα, ἀλλ᾽ ἀμφοτέρων τῶν κακῶν τούτων κολάζειν τὴν ἀμετρίαν" καὶ 
ἐλεύθερον εἶναι, μῆτε εἰς αὐθάδειαν ἀποκλίνοντα, μήτε εἰς δουλοπρέπειαν καταπίπτοντα. 

ϑεπικ Π. Τομ. 111]. 
Ἔ 
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Ἰαρρο βϑπϑιδὶπιθηΐθ τηο]00 ΤΘΡΌΪΔο. Να 10. οὐθᾶο ο]16 8] ροββϑδ δ ἴοΥΙΊΔΓΘ --- ΘΟΠΟἨ 40 

Π Ῥαθοῖ - 66 οοἷαὶ {ΠῚ απ816 ἄγονα ἀπᾶ οορηϊσίοηθ οοϑὶ πούνα ἀθὶ νϑηίαρθὶ 461]8 

τιοάθγαζίομθ, Π0Π ἄονγονα [δο πηϑθηΐθ βοοβύαγδὶ ἄἀα πὰ απδ] 1 δὰ 616 6 βᾶρονα ἰδηΐο 

Ῥγθζίοβα; ἴὸ ογθᾶο οἷ ὁοϊαὶ ὁπ 6. οοπάδηπανδ Θθιηθὶ ΡΟ ΔΥΘΙ ΔΡΡΟΙαῦο Τλανιᾶθ ἀΟμΊΟ 

ἃ βϑῆρῖιθ, ποη ἄογονα οθγίο, αἱ ρυεΐπιο ἱπιροῦο, ἃ Υ̓ΘΙ ΔΡΡΘΙ]αῦο ΤΠηρουδύροθ αθΖαθθ 16. 

ΤΣ ἀ᾽πορο εἰαἰνῖο, 11 Οὐἰβοθύομηο ὁνὰ ἀπ οαΡαλίονθ ἃράθηθθ απο δ ἀπὸ 5ριγῦο τηο- 

ἄογαῖο (1). 

814. - Μὰ ὃ ἴθιηρο ἀϊ ργοβθριῖγθ. Ῥογνϑπαύα 8118 Βίποᾶο, οοιηθ ἀϊσθηηπιο, [8 

δοηΐοτιηα ἄα ρατίθ Δ᾽ Ατοδάϊο 4611, ἀϑροβίχίοπθ αἱ ΟἸονδπηὶ ΟΥἰβοβύομηο, 6 ὙΘ 180 ΒθΡἃ 

ἃ Οὐαὐδηθίποροι! Ιὰ πούϊσία 61 ἔαῦθο, 1] Ῥοροῖο ὑπτηθ] διὸ 6 νἱ8 Ῥἰδι ἃ8: ΘΡδν 51 ̓πύουη0 

Ὁ11α ΟἸΐοϑα, ἰπ οαἱ τἰϑίθάονα 11 νόβοονο, ρυϊᾶαπᾶο ἀονοιθὶ σ᾽ πάΐοαρο 6110 δόῦθβθ ἄδ 

ἀπ ΘΟΠΟΙΠἾΟ τηδρρίονο αἱ χ6110. 4611α Θπθγοῖα (2); πιὸ Ἰῃνίαῦο οοϊὰ απ οοηΐθ 0] Ὁ 

Ῥάοῃ πούρο ἀϊ β8ο]ἀδυϊ, 5ἱ πιθηὸ ἔπουὶ 11 Ογἰβοβίοπιο, ο6 ροβῦο 8ὰ αἱ τπᾶ ὩδγθΘ ἴα 

οοπάοϊδο ἃ Ῥγοποῖο ἴῃ Βι ἰδ (3). 

(Ὁ σβν. ϑεισο. Οὔ. οὲ 165. ηιῶνι᾽8, 666., Ῥᾶρρ. 296-98, 51 Βατὰ πούαθο 686 πὸ 11] Ῥύποη, πὸ ἴὸ 

ΔΌΡίδιαο Ταδδα ταθηχίομθ 4611α ἕδπιοϑῶ Οταλ]ῖα, οὁμ6. 11 Οὐβοβύοσηο ἃν Θ Ὁ 06 τοοϊδαύο ἀυγαηΐο Ἰὼ 5ι11886- 

σαθηΐα Ἰοῦνα οοπ ᾿πιδοπδία ἄορο 1] υἰθουμο Ὁ] ῬΥΐτηο Θ51110, Ἠ6]1ὰ ἀπ816 1 Ἴρου το 6 ὃ ΘΠ Δγ Θη 8 

Ῥαταροπαία δ Βγοάίααο --- πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν ὀρχεῖται κτέ. (Ὁ, Ὑ1Π, 

Ῥᾶρ. 1, Ῥατίβ 1; ἴῃ δᾶ, βαν1],, Τ. ΥἹ1, ρᾷρ. ὅ45. 56.) --- τᾶν ποί νοϊθναμλο βοϊδαπῦο ἀἰβοουσοσα (6118 

Ῥυΐπιδ, ἴμ86. 4611 Ἰοίδα; 6 π΄ απροϑύα ἴθ ΟἸονδμπὶ Βθυ]ὃ τη οοπαούία ἰστὶργονθνοθ Θ0Π16 ΤἹΘΟΠΟΒΟΘ 

ἈΠΟΠΟ ἢ Ῥαροῖ. ΝΟΙ]α βοοοπᾶα ἰανϑοο, δίβορπα ἀἰτ]ο, 11 σαοχθ 461 Οτῖβ. δσὰ α]οοταΐο 6 Ῥχοίοπἀδιηθηΐθ 

αταδυορρίαδο; ποι ὃ αὐἰπαϊ ἃ τηδναν ΓΘ, ]ΑΥΒ1 58. 1ἃ Βὰ8 ΡΆΤΟΪ8 ξο558 ἀσα 6616 νο]ία, πιο]ῦο 8όγθ. Τ᾽ τα] 

ἃ τἰδοπαΐα ΡῈ βρυτίω; βύδι θ6 16, τιϑν ὃ ῬΥΟΌΔΌΙ16. 666 ἀποβύα, 58, βύαθα οοτηροβῦα “ 88] ὕομο 6118, ρυϊπια 

ρᾶβθ. , ὁ0η. οαἱ ἱποοιαϊποίανα, Π᾿ΟἸη1]1, ααδοθηθϊοα, οτὸ Ῥογαπαία, (Ρα ΘΟ). Τὶ «αὶ 51 ροὐτὰα ἀϊτθ οι αἸοναπηὶ 

ἃ ἴῃ οομὐγα αἀϊσίοπο 601186 1466. Θβρύθϑϑθ ρυθοθάθιηϊθιηθηῦθ οἶγοω 1ὰ 1Πουϑὰ, ἃ 6118 Ῥάγοϊα; τᾶ οἷὸ ΠῸΠ 

ἰτηρουῦδ ὁπ6. Ῥυΐτηα ΦΌΡΙα ἄαϊο ἢ ἐἰΐοῖϊο αἱ Θόσαροῖ6 αα Τπάοβϑῖα. Π6] τοϑύο, ἀΐοθ 1] Ῥύξοη (Ορ. οἵὔ., 

φᾷ. 301): “ Τανουθ αὐ᾽θη 46 [61165 οἰγοομπβύδηιοθ8 7 ΔατηΐτΘ Ῥἴαθ 16. οουταρθ 416 16 πθ Ὀ]ᾶπιθ Ἰ᾽1τη- 

“ φυυάθμῃοο,. 

(2) Τοῦτο ἀπαγγελθὲν περὶ ἑσπέραν πρὸς μεγίστην στᾶσιν ἐξῆπτε τὸ πλῆθος, καὶ διανυκτερεύοντες 

οὐ συνεχώρουν ἀφέλκεσθαι τῆς ἐκκλησίας αὐτόν. καὶ ἐβόων δεῖ κρίνεσθαι τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἐπὶ μείζονος 

συνεδρίου. ϑοσκ., 1. ΥἹ, ο. 1. 

(8) θα βοόπὸ 16 ὑθβϑυϊπιομίθησθ ἀἰβοουαὶ οἴσοῦ ἴὰ οδοοίαία 6] ΟΥβοβίοιπο ἄα Οοβυαηψίπορο]!; [ἃ 

588, 6 4π6]18, αἱ Βοογαῦθ. Νοπ ρᾶτ]ο αἱ βοζοιῖθπο, ομδ 66] τἰρϑίθ φαδηῦο ϑοοταΐθ ἀΐθονα. βουῖνθ 1] 

Ῥυππαο ἃ Ρᾶρδ Ἱπῃοοθησο (οἴν. Τ', ΠῚ, Ῥᾶρ. δ117): οὐκ ἀπέστη [ὁ Θεόφιλος] πάντα ποιῶν, καὶ πραγμα- 

τευόμενος. ἕως ἢμᾶς μετὰ δυναστείας καὶ αὐθεντίας πάσης καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς ἐκκλησίας ἐξέβαλε, 

καὶ πρὸς ἑσπέραν βαθεῖαν, τοῦ δήμου παντὸς ἡμῖν ἐπισυρομένου. 1] βοοομᾶο ἴπνθοθ (ΟΡ. οἰδ,, 1. ΥἹ, ο. 15) 

ἀββουΐβοθ Ομ6 11 νϑϑοονο Ὀἰσαηθπο 5010 γα ρίογηὶ ἄορο 1ὰ βϑαύθησε αἱ ἀθροβίψίοη6, 8 οἶγοῦ 1] τηθχοαὶ 

8 Βθηδᾶ, 66 1] ῬΟρΟΪο 86 π6 δοθουρθ888 πϑοὶ αἱ ομῖθβα. 1 Ρύπο (ϑύευῦο, ΟἾΥψ8.» 1. ΠΙ, ραρ. 167), 11 ατα10 

ἄϊοθ αἱ βαρσεῖτο 11 Νπλερεπ (16. ΜΠ]. ΟΠ γ 8.» Τ᾿ ΤΙ, Ῥᾶρ;. 168), ὁμ6 ἴο πο ρούθὶ ἄνϑῦ ἐγ τη 0, ΟΘ.Ὸδ αἱ 

Θοπο Πἴαγθ ἱ ἅπ ραβδὶ 60] ἀἶγο ὁῃ6 1] ὕθυχο βίουμο ἄορο 1ἃ βθηύθῃσ, ἀννογύῦϊδο ΟἸονδηηΐ ὁΠ6 51] νοϊθνδ 

ἀϑᾶτο ἴὰ ἕουζα, οοηὐτο Αἱ 1αἱ, ΒΒΡΡ6 βούψγαγβὶ 11 Ρ18606, ἀϑοθηᾶο αἱ παβοοϑῦο, 6 31 ἀϊθᾶθ ἴῃ ταδμο 8]1}᾿ 1 ῆ- 

οἷα] ἱποατίοαδο αἰ τιθπαυῖο νἷϑ. ΠΟ ῬΟΡΟΪΟ ποη ἰϑὑν, τπο]θο δια ΔοΘΟυρ Υβὶ, 6 ἴῃ πιδβθδ ΘΟΘΟΙΆΡΒΊδν 1᾽ Θβι]1αΐο 

βπο ἃ] Βοδβίοτο, Ιπορο 4611 1πὰρᾶτοο. ΑΠΘΠΗΘ 10 ὅτισινα (Ορ. οἷν., ὃ ΩΙΧ, ρᾶρϑ. 585-86), ρυϊταὰ 46] Νϑαπᾶθι, 

ἀνονᾶ Ῥχοναῦο αἱ ἔα 1 τηθᾶθβίσπο οοποι]ασίοπθ; οα ἴο ἀαναηῦ! ἃ ααθδυϊ φαθουθνο β8ῖπηη} βου! ὑθου] τὰ] 

ἸποΒῖπο ὁοπ τἰβροῦξο. Ταῤνωνία, ἴο βατοὶ ὑθηθαῦο αἱ ογβᾶθυθ 6186 11] Οὐϊβοϑίοσιο πῃ ΔΡ Ια Ῥτόρυῖο ϑρϑύθαθο 

{τ σίοτηὶ ἃ ἀβοῖνο αἱ Βίσαπσίο. Δ θθοη οοπίο, Οἰοναππίὶ 611 Ἰθδύθυθ ΟΣ οἰδαΐα ποὴ ἕω οθππο 4] αὐθϑύο 

ἰηδυσίο, 6 πϑᾶμομθ Ῥα]]ααΐο ομ6 ὃ ρατθ παϊπαῦο οδροβίθοσθ αἱ α110118 βοϊασαγαῦθ νἱοθμᾶθ. Ῥα]δᾶϊο 

τα δεῖ Πα 5010 αὐοϑίο: οὕτως ἐξώσθη ὁ Ἰωάννης τῆς ἐκκλησίας, κόμητος ἀποσταλέντος σὺν στρατιώ" 

τικῇ βοηθείᾳ, καθάπερ ἐπὶ βαρβαρικῆς παρατάξεως. ἐκβληθεὶς δὲ φθάνει εἰς κατὰ ΤΤραίνετον τῆς Βιθυνίας 

ἀτρίδια....., Ῥαρ;. 80 Ὁ). Νοιι ΒαγΘΌΡ6. Ῥοΐ Ῥαοπδ ταρ0Π0 οομὗτο 11 ποβῦτο ἀϑβουῦο αἀἶσθ ομ6 ΟἹοναπηϊῖ, ΠῸᾺ 

οθπᾶο ῬΆγΟ]α 46] ῬΌΡΟΪΟ 6118 γϑϑίϑῦθυθ Δ] αἱ Ποῖ. 11 611 Τπιροταξοτθ 6 υἱρὶ]ὸ ἱπύοσμο 8118 οἰἱοδᾶν 
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1 πᾶν ΠῸΠ οΓὰ ϑηθονα βαὶραῦα, ομθ ΤΟΙ͂Ο 6 1 βυοὶ δἱ δῇγουξαοπο ὃ ΦΟΓΉΒΘ, 
6. ΤηΘη 6 ΑἸΘΡ]1 σαρα Οἢ16 1 ΟΠ θυ ἔθ4611 ἃ] ποβῦγο βδίδπο οδοοῖαῦ αἱ ΘΠ ῖθβα, Τηδρδυῖ 8 
ἃ Ὀαβίομδίθ (1), 6 ὑθηΐα ἀΐ θθβθθθιθ τπ ΒιιοΟΘΒΒ0 76, 66. ἔπ μοὶ Αὐβδοῖο, ϑϑυθγίδμο, 
ΒΔ ΠΟ ΠΠ Ῥοῦρδιηο, ουϊᾶδ ἃ] ῬΟροῖο: 8586. ἃποηθ. ῬῈῚ ΠᾺ]]|᾿ ΑἸ τῸ ἴοβθο βύαξο οοπάδηπδίο 
αἸονδηηὶ, 1 8ιιδν ἱπβο]θησα, ὃ, Ὀαδίαπθθ ορᾶνθ οορα Ῥϑιο ὃ ἄγθαθθθ δα 6556 Γ8 ἀδροβίο. 
ΤΌΡΟΙ 61 δἰ γὶ ρϑοοαῦὶ 8911 ποιηϊπὶ δὶ οοπάοπδπο, τπηϑὶ αὶ βαρουθὶ ΠΙῸ τοβίβἑθ (2). 18 
ῬΙθ6, βὰν τη8]6 ἀἰβροβύα, ὑαπιυϊδαα ρθὺ 18 ΟΠμΐοβθ 6 ρὸν 1’ αφογὰ; 60η Ἰδιηθηθὶ 6. δ]ΐθ 
8γΪ δ ῬΓΟΡΟΙΊΡ6 ἀϊπδησὶ 8118. τοροῖα. 6 σϑοίδιμδ 11: 5880 ΟἸοναπηί. ΟΥα ΠΟΙ 50 ἃ ΟΥἱ ἄδν 
ἴϑάθ. Ῥιϊ ο6. 4811 5ϑαἰσίομθ Ροροΐδτο ᾿πάοββῖδ, βϑοοπᾶο Τϑοάογθίο (3), ἔχ αὐξουνῖΐα, 
ἅὰ ππὸ βρανυϑηΐθνοϊθ ὑθυγθιηοίο οἢ6. 50 βϑθθ ὑαὐία, ΒίΖαηζίο, ογθάθπαοϊο ἃ Οδδῦρο αἱ 

Ῥῖο ρθι' 1 θβραϊβίοπθ 6] σϑβθονο; ΡΠδαϊο ἰανθοθ ἀϊοθ απὶθαπηθηΐθ ὃ αὐθϑῦο Ῥγοροβῖίο, 
ὅδ: συνέβη θραῦσίν τινα τενέσθαι ἐν τῷ κοιτῶνι (4), ἃ ο16. οοδᾶ; ροὶ γορ]Ϊα ΔἸ] 66 
9. ΟἿ16. σοβᾶ δι δοοδάπίο Ἰὰ ΘηὐῸ ΠΟ] Ομ ]6010 ᾿πηρ 1. 1810 ποη νἱ ὃ πηοᾶο ΑΪ βαροιθ: ῬΘΓ 
Βοοναῦο (0) 6, αἱ οοπβθριθηζα, ρι βοζοιηθηο (6), ἱ 4φα8}}} ποπ ῬΘΙΙΔηΟ πὸ αἱ ὑθυγοιηοῦο, 

γ0116 βουγοϊαγθ 51} Ἰπἀαρίο ἀοὶ ἐγ ρίουτηϊ: 1᾿ Δθοθηπᾶγο ἰη δα δ 811 αβθχίοπ 4611 ῬΙΘθ6 ροΐθνα ρυϑῃ- 
ἄθγθ, π6 118, ταθηΐθ 6] ποβύτο, 1᾿αβρούψο ἀϊ ἀπὸ ἐπα! 16 ὙΒΒΔΡΊοΟΥΙΖδδ. Να, 56 ΔΠΟΠ6 απιθαύα, Βα ρΡροβί ζίοῃθ 
ποι β 5860. ἃ] Ἰθύξουθ, Δ]]Οτα, Οαβθυν! 6Π6 1’ ΔθοθηπῸ 8118 1806 ο᾽ὃ ἀρραηίο π6116 ρᾷχοϊθ: τοῦ δήμου 
παντὸς ἡμῖν ἐπισυρομένου. ΕἾ Ὡ]]οτὰ οομιθ δὶ βρίθρῳ 11 β]θηχίο 46] Οὐἰβοβύοσαο 5811 Ῥυΐπαδ Ρᾶχίθ 46]- 
Ῥορίβοάίοῦ Γὐἠαοοθηπο βέανα Π]ΘΘ110 Ἰὰ ὁῃ6 «αἱ. [6 Θἀϊαίομϊ αἱ Οἱοναμπὶ ΟΥϊβοβέοιηο ἱποϊδγθ, οἱ οοπ- 
ΒΘΥΨΑΥΌΏΟ ὕγθ ΟἸ}1]16 6Π86 γᾶμπο βούδο 1] 8ῖι0 ΠΟΤῚΘ 8 086 Βα ΟΡ Θ ΤῸ βύαίθ ρτοππηχίαξθ απέογιαηι ἐγ ὲ 
ἴηι Θαϑί τι); 6 ῬΟύΥΘΌΡΘΥΟ υἱ ουϊνϑὶ αἱ ὕσο σἱουηὶ αἱ βοογταίθ. Μὰ 86 Ῥθῃ 8] Οβουγα, 50 αιθϑύθ ΠῸῚ ροἷο- 
ΠΟ ῬΘῚ ποὶ, ἀ᾿Ἰῦτα Ῥᾶχῦθ ΠῸῚ ῬΟΒΒΟΠῸ ΘΗΒΘΙΘ ἘΠ 5 ΘΌΤΟ ΔΙρΡΟΙηΘηῦο ἴῃ ἔωνουθ 461] ἈΒΒθυζίομθ δοη- 
ὑγᾶσία, Τὐ ππῖοα ἔταβθ Ο6. νου 06. ἄγθτθ ἀπ οοτΐο ναΐοσο ὃ 4 611ὰ ἴῃ οἱ 5] συἱοογάδπο ἱ τη] εὶ ΒΊΟΤΗΪ 
Ῥαβδαδὶ Ἰηύουηο ἃ] Οὐβοβύοιμο : τοσαύτας ἡμέρας ἠγρυπνήσατε, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς ἔκαμψεν, οὐ χρόνου 
μῆκος μαλακώτερος ὑμᾶς ἐποίησεν, οὐ φόβοι, οὐκ ἀπειλαί. Μὰ, 66. οὐδ ρα ἱπάϊοδτο 416] τοσαύτας 
ἡμέρας 1 ἐτθ Βιονηι ὅθι ὑστορροὸ Ῥοολὶ. Ταύδο 1] ὕθιπρο ὀοιλργθθο (] ρυϊποίρίο ἀ6118. ϑίποαάο ἤπο ἃ] 
δίουπο 46]] Θβραϊβίομθ Νὰ οἱμϊ οἱ ἀΐοθ ααδηῦο ἀπγαββθτο 16 βδάπέθ 8118 Οπθγοῖα ὃ ΝΘββαπο ΔΟΡῚ: βέουϊοὶ 
8Η ΟΠ οο 10 ἴδ ΒΆΡΘΥΘ, ΕΌυΒ6 ὑγθ ὁ απδῦθγο βθ  ϊτηδη6, Ῥθηδα 10 ὅτιντικα (Ορ. οἰὔ., 8 ΠΧΠ], ραρ. 591 0), 
τα, ὃ βοϊῥαηΐο τπδ 5 Βαρροβίχίομιθ, 6 Ῥουὸ ορῃῖ υἱσθγοαῦ βΒατθθθ6 ἱπαθ116. 581] αἰέτο Ῥαπΐο μοὶ ἀ6]- 
Ῥθββουθ ἀϑοῖϊξο αἱ οἰῖθβα 81] τηθσζορίουμο 6 οδοοίαῦο αἱ Οὐοβύδηθίπορο! αἱ βθυῶ, ΠΟ 80 ΘΟΙΠ6 5] Ῥοββϑῶ 
ΘΟΠΟΙ]αγΘ. 60] γοϑίο ὁπ ἄϊοθ 1] Οὐϊβοβίοιαο. Ππππϑαϊαθαμιθηξθ ἃ ααδηΐο τἹ θυϊσησηο ΟἿονδ πη ἃρρΊαηρο: 
ἑλκόμενος ὑπὸ τοῦ κουριώσου τῆς πόλεως ἐν μέσῃ τῇ πόλει, καὶ πρὸς βίαν συρόμενὸός κατηγόμην, καὶ 
εἰς πλοῖον ἐνεβαλλόμην, καὶ διὰ νυκτὸς ἔπλεον (ἰδίά., μαρ. 517 9). ὙΟΙ] ἀΐγθ ἀάππαιθ ομ6 αϊ βϑίδ ἔπ 
ὕναϊίο αἱ ομῖθβα, ἔα ἕαῦδο ραββασο αὐξγανθυβο 1ε οἰδἐὰ ἴῃ ταθζαο 8] ῬΟΡοΪο ομθ 10 βϑϑυῖνα, 6 Οἢ68 Π6118 
πούδθ σϑύψαϊο 8ὰ αἱ ἅπὰ πᾶν, ἤὰ ταθπδέο ἴα 6βιΠο. Ε ΔΡΡαηΐῦο Ῥϑυοῃὸ 81 ἐθιηθνῶ 48] ροροο, 1 Ὅρθτὰι 
4611, Οοτία ἀονούξθ δϑόθυθ τα ριᾶδ. 

(1) ΑἹ ξαδίο ὡοοθππα ΟἸοναμηΐ βύθβδο π᾿ ΟἹ 8 »οϑέ γοαϊέμρι ὦ ργυἱογὶ φωϑίϊο (ἸΠ. ΠΠ, ραρ. 428 Β): 
ἐπεβούλευσαν ἐκεῖνοι, ἐπολέμησαν, καὶ ἡττήθησαν. πῶς ἐπολέμησαν ; ῥοπάλοις, πῶς ἡττήθησαν; εὐχαῖς... 
τὰ ῥόπαλα εἰσφέρεις εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ πολεμεῖς... τὸ φωτιστήριον αἱμάτων ἐμπέπλησται ὅπου ἁμαρ’ 
τημάτων ἄφεσις, αἱμάτων ἔκχυσις. 

(2) εἰ καὶ διὰ μηδὲν ἄλλο κατέγνωστο Ἰωάννης, ἀλλ᾽ οὖν γε ἱκανὸν ἔγκλημα πρὸς καθαίρεσιν τὸ ἀλα- 
ζογνικὸν ἦθος αὐτοῦ " πάντα μὲν γὰρ τὰ ἁμαρτήματα συγχωρεῖται τοῖς ἀνθρώποις, ὑπερηφάνοις δὲ ὁ Θεὸς 
ντιτάσσεται, ὡς διδάσκουσιν αἷ θεῖαι γραφαί. ϑόσπατ., Ορ. οἷδ,, 1. ΥἹ, 6. 16. 

(8) Ηϊοί. Ἰροῖ., 1. Ὑ, ο. 88. 
(4) ὁρ. οἷν., ραρ. 80 Π. Απομθ 5. Οἷον. θαιλδβοθμο Ἠ6118 σῶ ΟἸη δ, Ῥαπορίνϊοω ἃ6] Οὐίβ., ο. Π, 18, 

ἀΘΟΘΉΠ δ, ἃ φαθδῦο φαὐΐο βθπζα ΒΡΙΘθ νΒΙ τηθρ110 αἱ ῬΑ]]δαϊο: ἀλλ᾽ ἄφνω τὰ βασίλεια θραύεται. 
(6) ταῦτα λεχθέντα [Δ]] 6. 811 ογαχίομθ αἱ βέϑυϑι.) φιλονεικότερον ἐποίει τὸ πλῆθος ̓  διὸ τὴν ἀνά- 

κλῆσιν ταχεῖαν ὁ βασιλεὺς ἐποίησε γενέσθαι, 1. ΥἹ, ο. 16. 
(6}. 1. ὙΠ], ο. 18, --- Βηθομθ Μοίαϊγαβδίθ (πὶ ΕΔ. ϑαν!]., Τ'. ΠΙ, Ῥᾶδρ. 146) ἀπῖβοθ ὑαὐέὶ 6 ἄπθ ἱ 

Τϑοθουθὶ ἃἱ Τϑοδογδίο 6 ἀἱ ῬΑ]]δᾶϊο, τι, ὃ δυϊἀθηΐθ οἢ6. οορίδ 6 481] πο ὁ ἀ8]Π᾿ αἰέσο: νύκτωρ τὴν 
πόλιν ἔσεισε ὁ θεὸς, καὶ θραῦσις καὶ δείματά τινα τῷ βασιλικῷ συμπέπτωκε κοιτῶνι, ὡς καὶ θορύβου τὸ 
πλῆθος ὑποπλησθῆναι, καὶ μέγα βοῶντας ἀνακαλεῖσθαι τὸν ἱερέα. ᾿ 
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πὸ αἱ ᾳυθθύω θραῦσις, 1] ΤΙΟΒίδιηο 4Ἱ ΟἸονδπηὶ νὰ αὐ! θαϊῦο βοϊδηΐο 4118 ρϑαγὰ 4611 

ῬΙθΡῸ διημηαὐϊπαῦα Ρ6᾽ ἴὰ ρυϑάϊοα αἱ ὥϑνθιϊδπο. Ογἤθάθγθὶ ὁ ῥ᾽ αὐδοθῦο δοουαῦθ ΔΡΌΪ8 

Τρίομο; 6 ροβύο 8Π0}η0 οὔθ 11] ὑθγγοιηοῦο ἄνθϑϑθ βρανθηύαεύα 1 Τρ ΓΑ Γ106, τὴΐ ΡΘΠΒ0 

ΠΟΙ οἵδ οασθα ἰδηΐο οἴἤοδοθ, αὐϑηΐο 16 αὐ] 66 τὰ οι θαναπο 6116 5816 ἀ6] ρϑίδζζο. 

Ἐονβθ Εππβοββία πῸη 5 ππτηδρίπανγα ὁἢη6. ΤΌΡοτα ἀ611ὰ 5᾽Ίηοᾶο υγοῦθθ ἀναΐο οοϑὶ ρ αν, 

ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗΖΘ, Ὁ ἴο᾽86 ΘΠΟΙΘ 51] βιὰ ρϑηὐύε, 46118 ὑσορρᾶ δοοοπαϊδοθηάθηζα νϑῖθοὸ 1] 

Ραὐιϊαγοα ΔΙθθθδηανίηο, 6 ἴὰ Ἰούθθνδ 6110. 6118 βοῦν ἃ ΟἿονϑηΠὶ Ρ816. ΔΡρορθῚ Ῥθη6 

απο αἰ θτηδ, Βαρροβίχίοπθ. Οομηπθπαιθ οὐΐα ἰὼ οοδϑ, 11 [αὐδο ὃ ὁΠ|6 Τ᾽ δηΐπηο 4611} Ἰπηρθτε- 

ὑγῖσθ τηαδὸ 811 ἸΠΡΤΟν 50, 6 ΘοΙη6. ρυΐπιδ ἄγονδ πιϑπθορίαῦο Ασοϑαϊο ἃ 58 ροβίδ, ΘΟΒῚ 

οὐ ἴο ἄθνίὸ 2] 5110 ἤχονο ψόΐθγθ (1). 51 βοῦῖνϑ ᾿πΐδυ] ἃ] σϑϑοονο ἰὼ πού βύθβϑϑ 416] 

ῬΥΠΠΟ βἴογῃηο 46118, ραρύθηζϑ, (2) 6 δὶ ογάϊηδ ἃ ΒΙΊΒΟΠΘ ΘΌΠ00, ὩΠΊΙΟἰΒΒ1Π10 8] ΠΟΒὑΤῸ (9), 

ΑἹ βαριῦο τἱοοηάαυο ἃ Βίζϑηχίο (4). Τ᾿] ύογπα ΟἸοναπηὶ, τηᾶὰ θυ μη881 ἴῃ πὶ ΒΟΌΌΟΓΡΟ αἱ 

Οοδύδηψηορο! ἀούθο Δηπαρῖο (5), ργοϊοϑίδηο αἱ ποη νΟΪθΡΘ θηὐτα ἴῃ οἰ ὰ, 56. ῬΓΙΤηΘ 

ποὴ γϑυρὰ ο᾽παϊοαίο ἀὰ ἀπ Θαθο Θ0Π01110. Ῥαγὸ 8118 νίβύα 461] ροόροΐο οἢθ αἱ πῦονο 

ΤῸ δβϑϑὶ ἰἴὰ οδαβθδ 41 αἀπθούο τἱΐαρᾶο, τᾶ ὑππηαϊθαα, Ομ 51 Τρ υαύουῖ, Ο0Π16. 56. [08 

16 ροἷὰ νίνϑ ϑοοϊδιηδζίοηΐ 6 αὐδϑὶ ἱπ ὑνοηΐο (6) 51 ρογΐύα 8118 βιὰ ομΐθθα ϑὰ ὃ τἱοοὶ- 

Ἰοσαῦο 16] 50 βϑϑῦβῖο Θρίβοορβϑίϑ. 

8 15. -- Μὰ ΤΘΟΙ͂ΙΟ ποη αἱ ἀἰβαηϊτηδνα Ρ61 αποϑῦο; 6 Τ]Θη 16 51 ϑύδ ΓΙ] ΟΠ] ΠΊΘ 40 

1 ποϑύτο 4811 651Π0, γοῦνα, 16. ὁοποϊ αϑίοπθ 46118 5᾽ποᾶο, 00] ὑθηΐαρθ 1ὰ ἀθροβίζίομθ αἱ 

Πρ ϑο146 (ἀθοίτηδ ἤουχα αἱ υἱψίπια, ἃιχίοη6), 6 ἔπι 1᾿ϑβϑύγϑιημο βἴΌυσο 4611 ΑἸθθβδπαγίπο --- 

ΔΙΠΊΘΠΟ ΡΟ απθϑῦα νοϊύα -- ΘΟμΌΓῸ 1] Οτβοβύομηο 6 'ὰ ρούθηζα, 6118. ΟἸυῖθθει, Οοδύδηνι- 

πορο!δηδ. Οοπύγα 166 1] σϑϑόονο τἰδουπϑῦο ἃ ΒΙΖθηΖίο, ἔθ ὁΘη 0 Οββουνᾶῦο 41} Ἰγρθαυϊθῦο 

Ῥδύνανοα. ΠΟῚ 6556 Ἰθοῖζο σ᾽ αάϊοαῦθ ἀ6011 ββϑηῦ; ᾿ηβιβύομο 511 ἃν θυΒΆΥ]] 6 ροΡ ηδ- 

(1) εἶτα παρεκάλει [Ππιάο5518]. καὶ τῶν γονάτων ἥπτετο τῶν βασιλικῶν, κοινωνὸν τὸν ἄνδρα ποιοῦσα 

τοῦ θηράματος “ ἀπωλέσαμεν, φησὶ, τὸν ἱερέα, ἀλλ᾽ ἐπαναγάγωμεν. οὐκ ἔστιν ἡμῖν οὐδεμία ἐλπὶς τῆς 

βασιλείας, ἐὰν μὴ ἐκεῖνον ἐπαναγάγωμεν. ἀμήχανον ἐμὲ κοινωνῆσαί τινι τῶν ταῦτα ἐργασαμένων... Οοβὶ 

1] Οὐβοβύ. π611} Ποηι. ροϑὲ γοαέέιηι ἃ γγίογὶ οαβὶϊ., Τι ΠῚ, Ῥὰρ'. 480 Α. 

(Ὁ) .. ἀθρόον ἀωρίας γενομένης γράμματα ἔπεμψεν ἡ θεοφιλεστάτη αὕτη [ὃ 5ΘΙ.ΡΥΘ Ἐπιάοβϑια] ἐν τῇ 

πρώτῃ ἡμέρᾳ, ταῦτα λέγουσα τὰ ῥήματα --- δεῖ γὰρ αὐτῆς καὶ τὰ ῥήματα εἰπεῖν --- μὴ νομίσῃ σοῦ ἡ 

ἁγιωσύνη ὅτι ἔγνων τὰ γεγενημένα. ἀθῶος ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματός σου. ἄνθρωποι πονηροὶ καὶ διεφθαρ- 

μένοι ταύτην τὴν μηχανὴν διεσκεύασαν. τῶν δὲ ἐμῶν δακρύων μάρτυς ὁ θεὸς, ᾧ ἱερεύω... μέμνημαι ὅτι 

διὰ τῶν χειρῶν τῶν σῶν τὰ παιδία τὰ ἐμὰ ἐβαπτίσθη (ἐδ (.). ἘΣ 51 οοπύίπτια ἃ ΘΟ] τααγ]α, αἱ 1οα]. Π| ῬαοΣ 

Οὐἰβοβύοιπο ροτὸ ποὸῆ ἄονθνῶ ῬΙΌΡΙΟ Ο556 1. Θομ ν᾽ ο 4611 πἰποουϊθὰ 4] Ἐπὶ οββῖα, πὸ Ἰσποόγωνα [ἃ ΤΘΒΡΟΙ- 

4611 ταρογαῦγιοθ π611 ἈΠατο 46] 50 651110. Ῥατο ἀνθ! ἃ] ῬΟΡΟΪΟ ἴω τποϑύστα αἱ οὔθᾶθυνϊ, 6 

βοβροϑίθο 81] δῃηΐτηο ἄ᾽ 5ποῖ. ΑἸύγο βϑρηο αἱ ρυπάθησα, αἱ 
Β8 Ὀ1]1ὰ 

Ῥτοουτῶ ἴῃ ορΐ πιοᾶο ϑυϑηΐβοῦ, ατ18}}5 

ταοάδογαχίοπθ, οοτηθ τῶ βύαθο 11 (ἴβοουβο ὈΓΟΠησίαῦο ΡΘΥ τἈρΡδοϊἤοατο βνουΐίθηο 05 1ὰ ΡΪ606. --- 

Ῥαχαπᾶο αἱ απρϑῦω Ομ]]1α, ἴθ 11 Ῥύποη (86:7. ΟἼγ 5. δὲ 165. Ῥιοῦιι)5. 6οο,, ο. ΥἹ, ραρ. 299: “ Ἐβϑρόταϊ!-1} 

Δ ΘῃΘΟΙΘ ππη6 τέοοποϊ Πα ίοι βἰποὸνο ὃ Ῥοαύ-δίγθ νου] -1} 586. το ἀπ6] απ {ΠΠπβΐοη, πιαὶβ 1] πὸ ροπναῖῦ 

“Ἰρποτου αὐ πἀοχίθ ἀναῖῦ ῬΥῖΒ, ὑγὸβ. τόβοϊαταθηῦ Ῥανῦ οοπίγθ 1α]... ῬΟῸΣ Ἰὼ Ῥγθυηϊδυθ 18, ρϑαῦ-δύγθ, 

“ φοῦθθ Ῥᾷγοϊϑ 5ἱ ἔγϑπομθ 56 Ὀ]1ὰ ἃ 465 οοπδίἀόγανϊομβ Ρο] δΐαπθβ. 6 μα ρ]ανοὺ 1᾿όνδαθθ αὶ ρα] 

Καὰθ 16 ομγόξίοη.,. 

(8) Οὔ. ΤΡ. 190 ἀἱ Οἷον. 8110 βύθβϑο. 

(4) Οἴν. βοσπαι., ἐδίαᾷ.; ὅοζομ., ἐδία. 

(5) Οὔ. ὅοζομ., ἐδία., ἀρῬ611α απο} βοῦθουρο Παγίαηο: ἐν προαστείῳ ὃ καλεῖται Μαριαναὶ τέως 

ἔμενε. 

(6) ῬΙὰ 41 ὑχθαῦω νϑβοονὶ 10 δοοοιαραβηδναμπο, βθραὶθ! δ, πιηδν ὑαυθα, ᾿τητηθηβῶ Αἱ ῬΡΟΡΟ]ο. ΟἿ. ΘΡ- Ι 

αὔ Ιρριοο. ραρ.; Ἠοτα]]., ροϑί. γϑᾶ. α 0». θαδῖϊ., νι οἷ ΠΆΤΡΑΒΙ ΘΒΒΘΥΘ ὑπο 11] Βοβίοστο οορουύο αἱ μᾶνὶ 

6 αἱ Ῥᾶγομα ἴῃ ἀὰ6 11 οσοαβίοπθ; βοόσπατ,, Ἰδὲα,; ϑόζομ,, ἰδία. 
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Θθιηθηΐθ ΒΟ Ἰδιηθζζᾷηο 511 ΑἸΘοϑδηαγΠ1 Οἢ6. ὑσονανϑηβὶ ἃ Οοδύθηθ ΟΡ 011; τηδ πο 58] 
ΡΙαβοὶ ἃ πα}18, ρογομὸ, ἄϊοθ ΕΌΖΙΟ, πη] 0] 6] νϑβθονὶ 51 ΟΡροΟβθΙῸ ἃ ὁῃ8 ΕΡ8Ο]146 ἔοββο 

οδοοίαῦο ἄδ|18 οαὐδοᾶτα αἱ Εἴθβο. ΕἸΠπαϊτηθηῦθ, ϑύδποαϑι ἰὼ οἰθθΘ Ὀἰσϑηδίπα θὰ ἰπβοῦ- 

ΒΘμαο κ᾽ χφαῖία, 601 ραγυϊρίαπὶ ὁ 1 οομηρδί!οῦ αἱ ΤΟΙ͂Ο ο᾽6. νοϊθνᾶπο ροίξαιθ ἃ 

Ἰα8}6 (1). βία ἃ πιο ραγαῦδ, θα]χα 1] ραὐτϊδροδ ἴῃ ἀπ ΙΘοθογο Ὀαὐθ8110, 6 16] ὁθογθ 

611 πούδθ 86 ἰὼ βυῖβθπδ. 

Ῥαγονα 6116 ἴῃ [8] πιοᾶο, ρΡ61 ορϑῦᾶὰ 46] ροόροΐο ρἱϊ 6 ἀθὶ ΠΡ] 6 4611 οονίθ, 

ἴοββϑ νἱηΐα ἴὰ ραυυϊνα 8 ΔΙθθβαπάγία; τηὰ 18 νἱ οτία ἔχ οἰβτηθνα; ομὃ ρΟΟΠ] πηθ81 

ἄορο Ρ]1 δαθίοπὶ πϑηϊοὶ, 6 ΤΟΙ͂Ο βορτὰ ὑαθυϊ, ργούθυθ! θα δἰαύαι! ἀ8] βόνϑυμο ἱπὰρο- 

ΓἼ816, εἰ θουπδπο 8118 Ἰούδα, 6 ποη οβύδηθθ 1ὰ ἤθι ἃ τϑβιβύθηζθ 46] ῬΌΡΟ]Ο ὁοηὗγΟῸ ΘΟβύο 

6. ΘΟΠΠῸ 511 Απρτιϑῦϊ, ΟἸονθηπὶ ΟὐἸβοβύοπιο ἀθἤηι νϑιηθπῦθ νίθηθ ἀθροβύο 6 Ῥαπάᾶϊδο 

ἀ8116. οἰμ δὰ. Οὐπβουνὸ 6611 Βθιηριθ ἴὰ θ611ἃ βρούδηζα αἱ τἰνθάθυθ 1ἰὰ συ ΟΠ1θβὰ (2); 

τηϑι ααθϑῦδι ΞΡΘυδη Ζῶ ΠῸὴ ἴὰ οβδααιύε, θα ἴῃ Θ51110 ΟΠ].56. 1 501 β,ΟΤηΪ. ΕΡΘΟ]146. αἱ 
Ῥΐθθο Δ]Π]οτὰ ἔπ ἄδννοιο Ὀαϊχαίο ἄδ11α. σι 8646, τιδυξογίαὐὶ, 6511 80] οὐ ποοῖβὶ το] δ] 

ἀοὶ Ψοιπη! (8), 6. β.}1 οαὐθάτα Αἰ ΒΙζδηχίο βϑάθυθθ, ὁοτηθ δὰ νοΐο αἱ Τϑοῆϊο, ἢ] 

ὙΘΟΟΉΪΟ 6 ἱπηοοιο Αὐβϑοῖο. 

Οὐοϑὶ 1᾽ΑἸοββδηᾶνρίπο βροάθγα 46] βὸ ὑυοπΐο, ρὸν 1] ἴουίθ 6 νϑ]4ο αἰαΐο ἀϊ (0911 

Β[θβϑὶ οἢθ ΔΥΓΘΌΡΘΙῸ ἀονγαύο Θ55616 ἱ ρίὰχ ἢθὺὶ πϑιηϊοὶ ἄθ᾽ βαιοὶ οοοαϊ ἀἴ5θρηὶ (4). 

(1) πὰ «πθϑῖο τηθηΐγθ ἱπδίδύθπο αἸοναμηὶ ρου μὸ 5ὶ τααπὶ ἀπὰς ππονὰ 5ἴποᾶο, Ατοδᾶϊο παληὸ 

Ἰοραύϊ ἄα Ῥὸὺ ὑαθίο ἃ ἤπθ αἱ δοοοηύθηθαν 1] 51ιὸ ἀθβίἀθυϊο; τὰ ἐθιηθηᾶο ΤΘΟΗ͂ΙΟ αἱ ἄγον ἃ ἕαγθ ὑηδ 

Ὀγαύία ἤστιτα, τπὰ γο]ῦα ὁμ6 1ὰ ϑίμοάο ἔοββθ σϑοοο] δ, 586. π6 Τιρροὶ παβοοβίαμηθπθθ αἱ πούϊθ, βϑραὶϊδο 

δ᾽ 5αοὶ. Οοβὶ γαοοοπίω 11 Οτὶβ. δα Ἰπποοθησο ῥᾶραᾶ. Μὰ ροϊομὸ ἴὰ σαΐα οὐ σ]1 ΑἸθββαπασιπὶ δοοαᾶαθ 

ἴῃ φαθδίο ἔγαῤίθιαρο, ἴο οὐθᾶο ὁ 1ὰ ἕαραᾳ αἱ '8Οῆ]ο 5ἱ ἀθθῦα, οφίαπαϊο αὐὐυ! θαϊτο 81} αὐὐθοϑιασπηθαΐο 

ΟΒΕ1]6. ἅ6] ροροῖο δἰχωμίίπο, ἐζήτει γὰρ ἡ πόλις αὐτὸν θαλασσῶσαι, οογαο ἄϊοΘ. Ῥάταιλρτο, Ρδρ'. 80 1). 

(Ὁ) εἰ δὲ τὸ κεχωρίσθαι ἡμῶν ποιεῖ σοι τὴν ἀθυμίαν --- βογίνονα 6611] δᾶ ΟἸΪπηρίαάο (οΡ. 45) ἀ8] 

ἔοπᾶο ἅθ] β'ιο βϑίο --- προσδόκα τούτου λύσιν. καὶ τοῦτο οὐχ ἵνα παρακαλέσω σε, εἶπον νῦν, ἀλλ᾽ οἶδα 

ὅτι πάντως ἔσται. εἰ γὰρ μὴ ἔμελλεν ἔσεσθαι, πάλαι ἂν, ὡς ἔγωγε οἶμαι, ἀπεληλύθειν ἐντεῦθεν, τό γε 

ἧκον εἰς τοὺς ἐπενεχθέντας μοι πειρασμούς. Ζ 

(8) Ῥάταριο, Ορ. οἷδ., ραρ. 11 Β-Ο, οἱ τἱξδυῖβοθ ἄπ δάϊοθϊ βυσωρραῦ δὰ Ατοδᾶϊο ἄορο 1 βθοοπάδ, 

ἀθροβίσίομο αἱ Οἱοναμππί. 1] Ῥυΐπιο βαοπὸ οοβὶ: εἴ τις οὐ κοινωνεῖ Θεοφίλῳ καὶ ᾿Αρσακίῳ καὶ ἸΤορφυρίῳ 

(1 πόνο νϑβοονο 4 Απίϊοομίω βαθοθββοσθ αἱ ΕἸανίαπο) ὁ τοιοῦτος τῆς μὲν ἐπισκοπῆς εἰργέσθω. προσα- 

πόλλυτο (56; 5θηχῶ ἀπ Ϊο ἄὰ ΘΟΥΓΘΡΘΌΓΘ ἴῃ προσαπολλύτω) δὲ, εἴ τινα δοκεῖ ἔχειν οὐσίαν χρημάτων 

ἢ κτημάτων. ΠῚ 56η80 46] βϑοοοπᾶο ογὰ: ὡς τὸν κρύπτοντα ἐπίσκοπον ἢ κληρικὸν ἢ ὅλως δεχόμενον ἐν 

οἰκίᾳ κοινωνικὸν Ἰωάννου, τὸν οἶκον δημεύεσθαι. 

(4) Οὐὐϊπιαπιθηίο μὰν Μπμεαν πϑῖϊα 5808 ΠΙδίονΨ οΓ ΟἿιν" ἐϑέϊαγυϊέμ, νο]. 1ΠΠ, Ρᾶρ. 149, οἰδαῦο 44] 

Βύῦδβη, ραρ. 287: “νι δμ6 [Ὁ1]] οἵ ΟΠτγϑοβύουμη τὰθ δἢ. ἸΠΘΌΒΡΙΟΙΟΤΙΒ. ΟἸΠΘΏ, Πα ἃ ψγαυηΐηρ ΤΠ] τηϊρηῦ 

ΎΘΡΓΘΕβ5. ἐπ ΘΠΘΙΡῪ οἵ ἑαΐατο ῥγϑϊαὐθβ; ὡπᾶ, ἀοι 1685, ὑπ ἰθβὰθ οἵ {πὶ5. οοηϑίου τηδῦθυ!}]ν ἐοπαρᾶ 

ἴο ἀδρταᾶο ὑπὸ ομΐοῦ Οίβπορ ἴῃ ὑπ6 Βαδύθσῃ. θιιρῖνο. ΑΥΐου ὑπ18. ὕπαθ ὑπ ΒΙΒμΟΡ οὗ Οοπβίδη τ πορ] 

“ ΑἸτηοβῦ 58 ηὶς ἴαδο ἃ ΠΡ οἴβοον οὗ βύαὐθ. Εχοθρὺ ὁ. Β0118 τῶν 8 ΟΟθαϑίοηΒ, μ6. Ὀονθᾶ αι ὑπ τοϑῦ 

“ οὗ {86 ΘΙαρίγΘ Ὀοθίοτο (μ6. οαρυϊοίουιβ Ὑ01}1 οἵ ὅπ βουθυθίβηῃ. οὐ {116 τα ]]πρ’ ἕν οανῦθ; μ6 ὑγὰ88 οοπίθαῦ 

1Ὲ Ῥμ6 διῆρϑσγου τϑϑρϑοῦθα ὑπ οαὐνγαχσα οοτθιηοπία] οὗ 6Π8 ΟΒυσοΙ, πα ἀἰὰ ποῦ ΟΡΘΏΪΥ ΘΒΡΟῖθ6 ὩΠΥ͂ 

“ΒΘ ΡΙΘα] ἀοοίυϊαθ ,.. Οοβὶ ραχο 11 πσβε Π6]]᾿ ΟΡ θτϑ οἷν. 46] Κπυμβασημβη, ραᾶρ. 915: " Π16 ρϑβατηῦθ 

“ Κίσομο μαῦ ἄμα Απάθηκοη ἀθϑ " δικαπιθηΐβομθη ΠΙΘΉΤΟΙΒ., ΠΟΟΒρΘΠαΙύθα; ἄἀθν Ῥαύγδγοι ΡΥΌΚΙΟΒ 

δαὺ 488 βοῖπο Θθθθίπθ ἐθἰ θυ 6} πϑ ΟΕ. ΓΝ Ἠοιομϑμδαρίβυα δ σαν οκροποῦ, ἀπᾷ Τ᾿ μθοάοβίαβ ΠῚ μαὺ 

᾿ ΒΒ Πρ νὸν ἄθπι ϑομτοίη. 65 ΗθηΠ σοι ἀπὶ απδᾶθ ἐὰν βϑίπθ βθηαϊσθη ΕΠθυη. ΑΌΘΡ ἰγοὺς αΙΘΒΘΥ 
ς Β - Β Ἴ - .- πων 

ὙΘΡΌΙ ΘΠ Θμ6 ἀπᾶ σ όοββι αὐθίσοπ ἔουτιθα παῦθα αἴθ βυμαύβρθυγα!ῦ ἀθημοο ἢ οἰπθι ῬΥΪπΖΙρ 161] ΒοΟΙ- 

συ] θίρσου 5ῖθρο ουΐοομίοη. 516. παῦ σαμι ογδύθῃ ΝΆ]6 Κυα ἴπτον Βοανουδηαῦ ἀα8 γον] 18. ΖῸΣ 
ἔπτῶ Υ : 
Κίνομθ σϑογάποῦ, ἀπ ἀαθοὶ παὐῦθ 65 ἴμ Βυζαῃ βϑὶη Βονθπᾶθῃ,. 
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ΑΡΡΕΝΌΙΟΕ 

᾿Ανεγνώσθη συνόδου τῆς παρανόμως κατὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Ἰωάννου τοῦ Χρισοστόμου 

συγκροτηθείσης, ἐν ἣ ὑπῆρχον κατάρχοντες Θεόφιλός τε ὃ 1) ᾿Αλεξανδρείας, ᾿Ακάκιος ὁ 

Βεροίας 2), ᾿Αντίοχος ὃ Πτολεμαΐδος καὶ ὁ Σεβηριανὸς Γαβάλων ὅ) καὶ Κυρῖνος ὃ Καλχη- 

δόνος 2), οἱ τὰ μάλιστα δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς τὸν ἄνδρα ̓  οἱ ἅμα πάντα, καὶ κριταὶ καὶ 

κατήγοροι καὶ μάρτυρες ἦσαν. ἐν ὑπομνήμασι δὲ ταῦτα ὅ) ἐπράχθη ιγ΄ ̓  ὅ). ἀλλὰ τὰ μὲν 

δυοκαίδεκα κατὰ τοῦ ἁγίου, τὸ δὲ τρισκαιδέκατον περιέχει τὰ κατὰ Ἡρακλείδου τοῦ εἰς 

Ἔφεσον ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροτονηθέντος, οὗπερ οὐδὲ τὴν καθαίρεσιν ἴσχυσαν τελειῶσαι, 

ἑτέρων τινῶν κωλύσαντων. ὃ δὲ κατήγορος Ἡρακλείδου τῆς Μαγνήτων πόλεως ἐπί- 

σκοπος ἦν ὀνόματι Μακάριος. ὃ δὲ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου προφανὴς ἐχθρὸς καὶ πρῶτος 

κατήγορος Ἰωάννης ὃ διάκονος αὐτοῦ ἦν. κατηγόρει δὲ τοῦ Χρυσοστόμου ὅτι τε αὐτὸν 

ἠδίκησεν, ἀφορίσας αὐτὸν, διότι τὸν οἰκεῖον παῖδα Εὐλάλιον ἔτυψε ᾿" 

δεύτερον δὲ ὅτι Ἰωάννης τις μοναχὸς ἐξ ἐπιτροπῆς τοῦ Χρυσοστόμου ἐτυπτήθη, ὥς 

φῆσι, καὶ ἐσύρη καὶ μετὰ τῶν δαιμονώντων ἐσιδηροφόρησε᾽ 

τρίτον ὅτι τὰ κειμήλια 7 πλῆθος πολὺ διέπρασε " 

τέταρτον ὅτι τὰ μάρμαρα τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας, ἃ Νεκτάριος 8) εἰς μαρμάρωσιν τῆς 

ἐκκλησίας ἐναπέθετο, οὗτος 5) διέπρασε᾽ 

πέμπτον ὅτι τοὺς κληρικοὺς ἀτίμους καὶ διεφθαρμένους καὶ αὐτοπαραχρήτους 19) καὶ 

τριοβολιμαίους ὑβρίζει " 

ἕκτον ὅτι τὸν ἅγιον Ἐπιφάνιον λῆρον ἐκάλει 11) καὶ δαιμονιάριον ̓" 

ἕβδομον ὅτι κατὰ Σεβηριανοῦ συσκευὴν ἐποιήσατο, κινήσας κατ᾽ αὐτοῦ τοὺς δεκανούς" 

ὄγδοον ὅτι καὶ κατὰ τοῦ κλήρου συκοφαντικὸν βιβλίον κατεσκεύασεν ̓" 

ἔννατον ὅτι συγκροτήσας συνέδριον παντὸς τοῦ κλήρου ἔστησε τρεῖς διακόνους, 

᾿Ακάκιον, Ἐδάφιον, Ἰωάννην, κατηγορήσας ὡς τὸ μαφόριον 12) αὐτοῦ κλέψαντας, λέγων 

μὴ καὶ εἰς ἄλλο τι αὐτὸ ἔλαβον " 

(Δ) Ροπρο ααΐ ἴῃ ἤπθ ρΡἹΪ αὐὶ 4611 ϑίποᾶο αα᾽ ιογοιόηι ὁοτα 6 66 1 ργθβθηύα Εόσιο, Βέδιϊοί]ι., οοᾶ, 59. 

Τὐράϊσίοπθ βοϑθα ἄα πὶ ὃ 4.611ὰ 46] Βπκκππ (ΒΘρο]ἰηΐ, 1824, 1. 1, Ῥαρ. 17 555.). Ηο οοπίτοπίαϊο 

δαύδανίο, ααθϑῦο ὑγαῦθο οοι 16 δαϊσίομὶ ὁμ6 66 πὸ ἀδπηο 1] Μοόντράῦσον (ΜΈ), 1. ΧΠΠ, ραρ.. 280 566.» 

11 Βίαν:]10), Τ.. ὙΠ], ρα. 158 55σ., 1 Ἠ(αγά απο), 1’. ΧΙ], 001]. 1087 εσσ', 6 11 Μίαπβ:), Τ, 1Π|, 90]. 1141 86’. 

086 ἴπ αυδίομο ταοᾶο ὑδαίδπο οουγοσροτο 11 ὑθϑύο. Π6 ποῦθ ἴῃ ΘΟΥΒΙγῸ 50Π0 468] ΒοΙΚΚθυ. 

Ἢ ὁ μοϑὲ τε αἀᾶ. Α (δ ὃ 1] σοᾶθα οἵνι Βοδβαγίονιθιιϑ, νιθνο ἐρίου Ῥοηοίοβ 5. Μαγοὶ 4560, ηιοριῦτα- 

μαρθ}8). 2) Βερροίας οἀϊ". 8) Γωβάλων 5 Μ. 4) Χαλκηδόνος ς- (ἱ. 6. υμσαία: χμαηι εὐ οἰνερῖί- 

οἶδογ ροηο, γϑοθρίαθ ἃ η16 Ἰοοίτογνἶ8. σιιοίο}" ὁ8ὲ Α). ὅ) ταῦτα 4: αὐτὰ ς-, Μιυΐ. 5Η8. Μ. 5) ιαγ' 4: δέκα 

πρὸς τοῖς τρισίν σ-, Μ|ΐ. 5 Η Ν. Ἢ τῶν κειμηλίων 4, 6 Μὲ ΒΗ Μ, Ἰοαίομθ ὁμ6 ρυθίθυϊβοο. ὃ) ἃ ὁ ς-. 

9) γρ. αὐτός 8, οὗτος, 4]. αὐτός Μ. 1) αὐτοπαρακλήτους »η(. οἀϊέογιη. γρ. αὐτοπαρακλ, Κ. αὐτοπαράχρ. 

ποῦ ἔγονο ποὶ 6851], 1) ἀπεκάλει ς-, ἀπεκάλει 4]. ἐνεκάλει Μ, 1) ὠμοφόριον ς-. ΟὉ] ΤΪΘΥΓΥ 6 

601 Τμαᾶτεῖρ ἴο ὕθηρο απθϑύ᾽ αἱ ϊπηδ, Ἰοσίουϑ. 
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δέκατον ὅτι ᾿Αντώνιον ἐλεγχθέντα τυμβωρύχον ἐχειροτόνησεν ἐπίσκοπον ̓  

ἑνδέκατον ὅτι Ἰωάννην τὸν κόμητα ἐν τῇ στάσει τῶν στρατιωτῶν αὐτὸς κατεμή- 

γυσεν " 

δωδέκατον ὅτι οὔτε προϊὼν ηὔξατο 1) εἰς τὴν ἐκκλησίαν οὔτε εἰσιών ̓" 

τρισκαιδέκατον ὅτι ἄνευ θυσιαστηρίου χειροτονίας διακόνων καὶ πρεσβυτέρων ἐποίησε " 

τεσσαρεσκαιδέκατον ὅτι ἐν μιᾷ χειροτονίᾳ τέσσαρας ἐπισκόπους ἐποίησε " 

πεντεκαιδέκατον ὅτι δέχεται γυναῖκας μονοπρόσμονα 3), πάντας ἐκβάλλων 8) ἔξω " 

ἑξκαιδέκατον 4) ὅτι τὴν κληρονομίαν τὴν ἀπὸ Θέκλας καταλειφθεῖσαν ὅ) πέπρακε διὰ 

Θεοδούλου ’ 

ἑπτακαιδέκατον ὅτι τὰ προσόδια τῆς ἐκκλησίας οὐδεὶς οἷδε ποῦ ἀπῆλθεν " 

ὀκτωκαιδέκατον ὅτι Σαραπίωνα ὑπὸ ἔγκλημα ὄντα πρεσβύτερον ἐχειροτόνησεν ̓  

ἐννεακαιδέκατον ὅτι τοὺς κοινωνικοὺς τῆς οἰκουμένης κατὰ γνώμην αὐτοῦ ἐγκλει- 

σθέντας καὶ τελευτήσαντας ἐν τῇ φυλακῇ ὑπερεῖδε, καὶ οὐδὲ προπέμψαι τὰ σκηνώματα 

αὐτῶν 5) κατηξίωσεν 7)" 

εἰκοστὸν ὅτι τὸν ἁγιώτατον ᾿Ακάκιον ὕβρισε καὶ οὔτε λόγου 8) μετέδωκεν αὐτῷ " 

εἰκοστὸν πρῶτων ὅτι Πορφύριον τὸν πρεσβύτερον παρέδωκεν Εὐτροπίῳ ἐξορισθῆναι" 

εἰκοστὸν δεύτερον ὅτι καὶ Βενέριον 5) πρεσβύτερον παρέδωκε μεθ᾽ ὕβρειυς πολλῆς ̓" 

εἰκοστὸν τρίτον ὅτι αὐτῷ μόνῳ λουτρὸν ὑποκαίεται, καὶ μετὰ τὸ λούσασθαι αὐτὸν 

Σαραπίων ἀπολύει 10) τὴν ἔμβασιν, ὥστε ἄλλον τινὰ μὴ λούεσθαι" 

εἰκοστὸν τέταρτον ὅτι πολλοὺς ἀμαρτύρως ἐχειροτόνησεν ̓  

εἰκοστὸν πέμπτον ὅτι μόνος ἐσθίει ἀσώτως, ζῶν Κυκλώπων 11) βίον " 

εἰκοστὸν ἕκτον ὅτι αὐτὸς κατηγορεῖ, αὐτὸς μαρτυρεῖ, αὐτὸς ἀποφαίνεται (καὶ δῆλον 

ἐκ τῶν περὶ Μαρτύριον τὸν πρωτοδιάκονον, καὶ ἐκ τῶν περὶ Προαιρέσιόν φασι τὸν 

Λυκίας ἐπίσκοπον) " 

εἰκοστὸν ἕβδομον ὅτι γρόνθον ἔδωκε Μέμνονι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, καὶ ῥέοντος τοῦ 

αἵματος ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ προήνεγκε τὰ μυστήρια" 

εἰκοστὸν ὄγδοον ὅτι ἐν θρόνῳ ἀποδύεται καὶ ἐνδύεται καὶ πάστιλον 13) τρώγει " 

εἰκοστὸν ἔννατον ὅτι τὰ χρήματα τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροτονουμένοις ἐπισκόποις δί- 

δωσιν, ἵνα δι’ αὐτῶν καταπονῇ τοῦ κλήρου 15). 

τὰ μὲν κατὰ 14) τοῦ ἁγίου κεφάλαια ταῦτα. ἐκεῖνος δὲ τέταρτον προσκληθεὶς οὐ πα- 

βεγένετο, δηλοποιήσας τοῖς προσκαλουμένοις ὅτι “ εἰ τοὺς προφανεῖς ἐχθροὺς ἀπὸ τῆς 

τάξεως τῶν κρινόντων παραστέλλετε 15), ἕτοιμός εἰμι καὶ παραγενέσθαι καὶ ἀπολογεῖσθαι, 

εἴ τίς τί μου κατηγορεῖ εἰ δὲ τοῦτο ποιεῖν οὐ βούλεσθε, ὁσάκις ἂν ἀποστείλητε, οὐδὲν 

Ὦ εὔξατο Μιῦ. ΒῊ Μ. ) μόνας πρὸς μόνας ς-. Υγρ. μονοπρόσμονα Κ', γυν, μόνας ἃ]. γυν. μόνος πρὸς 

μόνας (16. τιῖρ]ουθ) ΜΙ, 6 ΜΈ ἴῃ ἐθβίο. ὃ) ἐκβαλὼν ς-. 5) ἐκκαιδέκατον ΜΈ, 5 Μ. ὅ) ἀπὸ] ρ»αοϑέαέ 

ὙΠῸ ἀπολειφθ. ΜΈ, 5 Η Μ. 2) προπέμψαι ροβέ αὐτῶν ρμο»ΐ 5“. 7) ἠξίωσεν ς-. γρ. κατηξ. 5, 4]. κατηξ. ΜΙ. 

ἢ λόγων ΜῈ 5Ὴ Ν. 9) βερένιον ς-. Βενέριον, γρ. Βερένιον ὃ, ἃ]. Βενέριον Μ. ἈΑοοοίθαϊ Βερένιον. 

ἡ, ἀποκλείει γηρ. οἄ., ἀπολύει 4]. ἀποκλίνει Ἡ, ἀπολύει ΜΙ, γρ. ἀπολύει 5, Π ΤΕ ΐοΥτγ, ρᾶρ. 188, ᾿ηὐοπᾶθ: 
ὮΙ νου]αϊξ δγθ 560] απαπᾷ 1] 56 Ῥαρπδῖῦ ἀδη5 ἀπ6 Ῥἰβοῖπθ Ῥαθ]ίαπθ, οὖ ἔαϊβαϊν θηβϑυϊθθ ΤΘΥΠΊΘΥ 168 

Ῥουΐθβ ῬΟῸΣ ἀπ μὰ] π 88 Ῥαϊσπᾶν ἀρτὸβ Τα]; Βότωρίομ. ὀδαϊῦ ὁπαυσό 6. 66 υηϊηϊϑθδυθ ». ΠῚ Ὡυρνστα, 

ΡᾶΡ΄. 89 μὰ βοῖο: “δὲ Ὀαᾶδ ἃ]]οῖπ 9. ΜῚ αὐξθηρὸ 811 νοϊσαῦα. 1) ἐσθ., ἀσώτ. ζῶν Κυκ. ΜΕ 5: ΝΜ. 

Μορ]ο 1] Βοκῖκου. 1) παστῖλον ς-. Υγρ. πάστιλον 8. 18) Φ παρα ρῬϑουηΐδβ 8 86 ογαϊπα β ΕἸ ΡΊΒΟΟΡῚΒ 

Ὁ Ἰαυρίαθαν, αὖ Ῥὸν ἐϊα8. οἱθσατα. ορρυϊσηαῦ ,, ὑγαᾶ. 1Ἰαῦ.; τροΣ το Ῥϑοπηΐαβ Ἰατριαῦαν, αὖ ῬῈῚ {08 86. ορῖ- 

ΒΘΟΡΟΒ] ἸΑΡΟΥΡα5. οἴθσθσι ορρυϊπηαῦ.,, ὑταᾶ. αἱ ΜΈ, Τ. ΧΠΠ, ρὰσ. 146; οοβὶ Α. Βομούνιβ. ἴπ ν. Τῇ 

ἐξς ὉΠΟΠ6. ϑτιμτινα, ρᾶρ. ὅ80; “ Εἰ βοθθηῖα ἄθηῃ Βίβομδίθη, 416. δὲ ογάϊπίτθ, (6]4, ἅπὶ ἄθῃ ΚΊοστΒ 

ἃ ἀδάαγοι σὰ Βϑαυοίκθη »» ἴσρσσια, ρᾶρ. 89; “...ὦ π᾿ ἀθ 86 βθυνὶν ἀθυχ (σθϑοονὶ) ρου Ῥογβόσαξοι 16 

Οουρό,, Τησπππυ, ρᾶρ. 187. ΜῚΙ αὐὐθηρὸ ἃ ααθδύδ ἰμὐουρυθίαζίομθ, Ῥθυομδ ΘΟβὶ οἷδ ὑπ Β6180 806 18- 

ἴλοθηίο, 1ὴ μὲν οὖν κατὰ ς-. 18) παραστείλετε 4, παραστέλλετε ΜΙ. 5Η Μ. 
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πλέον ἀνυσθήσεται ,,. ἐξήτασαν δὲ, ὡς ἐνόμισαν, ἐκ τῶν κεφαλαίων τούτων τὸ πρῶτον 

καὶ τὸ δεύτερον, εἶτα ἤρξαντο περὶ Ἡρακλείδου καὶ ΤΤαλλαδίου τοῦ Ἑλενουπόλεως τῶν 

ἐπισκόπων ἐξετάζειν . καὶ ἐπέδωκε 1) λίβελλον πάλιν ὃ μοναχὸς Ἰωάννης, οὗ ὃ διάκονος 

Ἰωάννης ἐν ταῖς κατὰ τοῦ Χρυσοστόμου κατηγορίαις ἐμνήσθη, ἐγκαλῶν κατὰ Ἡρακλείδου 

ὅτι Ὠριγενειαστής ἐστι, καὶ ὅτι κλέπτης ἐφωράθη ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης, ἱμάτια 

τοῦ διακόνου ᾿Ακυλίνου κλέπτων, καὶ ὅτι αὐτὸν, φησὶν, ὁ ἐπίσκοπος Ἰωάννης τοιοῦτον 

ὄντα εἰς Ἔφεσον ἐχειροτόνησεν. ἐνεκάλει 2) δὲ καὶ κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ Χρυσοστόμου, ὡς 

πολλὰ κακὰ παθὼν χάριν τῶν Ὠριγενειαστῶν διὰ Σαραπίωνος καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ἐκείνου ὅ). 

εἶτα τούτων ἐξετασθέντων ἐξητάσθη πάλιν τὸ ἔννατον κεφάλαιον τῶν ἐγκλημάτων, εἶτα 

τὸ εἰκοστὸν ἕβδομον. εἶτα πάλιν κατηγόρησεν ᾿ἸΙσαάκιος 4) ἐπίσκοπος τοῦ Ἡρακλείδου ὡς 

᾿Ωριγενειαστοῦ καὶ ὡς μὴ παραδεχθέντος ὅ) Ἐπιφανίψ τῷ ἁγιωτάτῳ μήτε εἰς εὐχὴν μήτε 

εἰς συνεστίασιν. 

ἐπέδιυκε δὲ ὃ αὐτὸς Ἰσαάκιος 6) καὶ λίβελλον κατὰ τοῦ Χρυσοστόμου, περιέχοντα 

ταῦτα᾽ 

πρῶτον περὶ τοῦ πολλάκις μνημονευθέντος Ἰωάννου τοῦ μοναχοῦ, ὅτι ἐδάρη διὰ τοὺς 

᾿Ωριγτενειαστὰς καὶ ὅτι ἐσιδηροφόρησε ̓  

δεύτερον ὅτι ὃ μακάριος Ἐπιφάνιος διὰ τοὺς ᾿Ωριγενειαστὰς ᾿Αμμώνιον Εὐθύμιον Εὐ- 

σέβιον καὶ Ἡρακλείδην καὶ ἸΤαλλάδιον οὐκ ἠθέλησε κοινωνῆσαι " 

τρίτον ὅτι τὴν φιλοξενίαν ἀθετεῖ, μονοσιτίαν ἐπιτηδεύων ̓  

τέταρτον ὅτι ἐπ᾽ ἐκκλησίας 7) λέγει τράπεζαν ᾿Εριννύων 8) πεπληρωμένην " 

πέμπτον ὅτι καυχᾶται ἐπ᾽ ἐκκλησίας 5) λέγων “ἐρῶ 10), μαίνομαι ,,, καὶ 11) ὅτι ὀφείλει 

ἑρμηνεῦσαι τίνες εἰσὶν Ἐριννύες, καὶ τί ἐστι τὸ λέγειν ““ ἐρῶ 12), μαίνομαι... ἣ γὰρ ἐκ- 

κλησία οὐκ οἶδε ταῦτα ̓" 

ἕκτον 13) ὅτι ἄδειαν παρέχει τοῖς ἁμαρτάνουσι, διδάσκων ““ ἐὰν πάλιν ἁμάρτῃς, πάλιν 

μετανόησον, καὶ ὁσάκις ἂν ἁμάρτης 12), ἐλθὲ πρός με, καὶ ἐγώ σε θεραπεύσω .," 

ἕβδομον 15) ὅτι βλασφημεῖ ἐπ᾽ ἐκκλησίας, λέγων ὅτι ὃ 16) Χριστὸς προσευξάμενος οὐκ 

εἰσηκούσθη, ἐπεὶ μὴ δεόντως προσηύξατο " 

ὄγδοον 17) ὅτι τοῖς λαοῖς ὑποβάλλει στασιάζειν κατὰ 18) τῆς συνόδου ̓" 

ἔννατον 15) ὅτι Ἕλληνας πολλὰ κακὰ τοῖς Χριστιανοῖς διαθεμένους ὑπεδέξατο καὶ 

ἔχει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ προΐσταται αὐτῶν ̓" 

δέκατον 30) ὅτι ἐπιβαίνει ἀλλοτρίαις ἐπαρχίαις καὶ χειροτονεῖ ἐπισκόπους ̓  

ἑνδέκατον 31) ὅτι ὑβρίζει 33) τοὺς ἐπισκόπους καὶ ἐκπιγγάτους 335) κελεύει ἐκβληθῆναι 

τῆς οἰκίας αὐτοῦ " 

δωδέκατον 32) ὅτι τοὺς κληρικοὺς ξέναις ὕβρεσιν ὑβρίζει ̓" 

ἢ ἀπέδωκε 5. Ὁ ἐγκαλεῖ 4]. ἐνεκάλει Η Μ; ἐγκαλεῖ σ--. ὅ) ροϑέ ἐκείνου σι) 4 ογιΐϑὲ ἀπέστειλεν. 

Πριδὶπιθηΐθ 3. ΠΠ 56η50 ρουὸ π0ῸΠ ὃ ΘΠ ΟΠΪΑΙῸ 10 βθϑβο. Ὁ) ἰσάκιος 4, ὅ) παραδειχθ. ἃ]. παρα- 

δεχθ. Μ, παραδειχθ. ΜΈ, γρ. παραδεχθ. 5. 8) ἰσάκιος Α. Ἴ Μ816 11] Βαγοηῖο: “ αποᾶ δάνθυβιιϑ 

“ φροϊοβίαση. Ἰοα αἰ δτι, 1ΠΠ1π8 αἸέαγθ ἔαυϊαστιτη Ῥ]ΘΠ ΠΤ ΔΡΡΘΙ]ΔΠΒ 9. ἄπη. αὐ απ. 408. 8) ἔογβ6 πῃ ΘρἼ10 

ἐρινύων. 9) ἐκκλησίᾳ ς-. γρ. ἐκκλησίας 5. Μα16 ααἴπάϊ 1] Βατοπΐο: “ 

Ἰ. τί ἐρῶ; ΜΈ 500 ρὸν απθϑία Ἰοσίομθ, ὁμ6 σοποουᾶδ, ο0η 1᾿Θβουᾶϊο 611 ἥορι. οἰδαθα ἃ Ῥᾷρ'.: 46 π.  : 

τί εἴπω; ...σκιρτῶ, μαίνομαι, 1) καὶ 4; ἕβδομον ς΄. ἢ ἃ σατο 90] οοᾶ. 4. Τὰ Ἰϑπίουιθ 46] οοᾶ. 4 ὃ 

βοστὶία Ῥ. 65. 48] Βαγοόηῖο 6 8] ΤΒθυΥυ, [ὼ νοϊσαΐα 48] Τα στρ. 12) τί ἐρῶ; Μιυΐ. 18) ἕκτον 4: ἕβδο- 

μον ς΄. ") ἁμαρτάνης ς-. 5) ἕβδομον 4: ὄγδοον ς--. "6) ὅτι εἰ ὁ 4. 17) ὄγδοον 4: ἔννατον ς-. 18) στα- 

αποᾶ ᾳἹογίαὐιμ δ ν ΘΥΒ115 ΘΟ0]68,.,. 

σιάζειν καὶ κατὰ ς-, 19) ἔννατον 4: δέκατον ς-. 30) ἑνδέκατον Μ, Μύΐ, δέκατον π6] ἐθείο : ἀθοίϊ πη ατη 

Ῥυϊτασση π6 1] νουβϑίοηθ, ρᾶρ. 147, 6 Ῥουὸ Ῥ6} 11 18 βοπὸ 1 οδρὶ ἀ᾽ δοσιδα. Τπιατίρ' 11. 3) δωδέ- 

κατον ΜΝ. 33) ὅτι ὑβρίζει- δωδέκατον ο»». 4. βοστιϊδο 44] Βδτοπῖο. 38) γρ] ἐπιγγάτους αὖ ἴπ Τὰγ6 

Οτδθοο-οσπαπο Η. ἐκπιγγάτους ὃ γοοα Ἰσποία. 34) τρισκαιδέκατον Μ΄. 
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τρισκαιδέκατον 1) ὅτι παραθήκας ἀλλοτρίας ἥρπασε βίᾳ" 

τεσσαρεσκαιδέκατον ὅτι ἄνευ συνεδρίου καὶ παρὰ γνώμην τοῦ κλήρου ποιεῖ τὰς 

χειροτονίας ᾿ 

πεντεκαιδέκατον ὅτι τοὺς μὲν Ὡριτενειαστὰς ἐδέξατο, τοὺς δὲ κοινωνικοὺς τῆς ἐκ- 

κλησίας μετὰ συστατικῶν ἐλθόντας γραμμάτων καὶ ἐν τῇ φυλακῇ βληθέντας οὐκ ἐξεί- 

λετο, ἀλλὰ καὶ ἀποθανόντας ἐν αὐτῇ οὐδ᾽ ὅλως 5) ἐπεσκέψατο ̓  

ἑξκαιδέκατον 4) ὅτι δούλους ἀλλοτρίους μήπω ἐλευθερωθέντας, ἀλλὰ καὶ διαβεβλη- 

μένους, ἐχειροτόνησεν ἐπισκόπους ̓  

ἑπτακαιδέκατον 5) ὅτι αὐτὸν τοῦτον Ἰσαάκιον δ) πολλὰ παρ᾽ αὐτοῦ συνέβη κακωθῆναι. 

τούτων οὖν τῶν κατηγοριῶν τὸ μὲν πρῶτον ἅτε δὴ προεξετασθὲν, ὡς ἐνόμιζον, 

οὐκέτι ἐξητάσθη, τὸ δὲ δεύτερον ἐξητάσθη καὶ τὸ ἕβδομον. εἶτα ἐξητάσθη πάλιν τὸ 

τρίτον ἔγκλημα τῶν ὑπὸ τοῦ διακόνου Ἰωάννου ἐπιδοθέντων. ἐν τούτῳ δὲ τῷ κεφαλαίῳ 

καὶ ᾿Αρσάκιος ὃ πρωτοπρεσβύτερος ὃ αὐτὸν τὸν Χρυσόστομον διαδεξάμενος, καὶ ᾿Αττικὸς 

ὃ πρεσβύτερος οὐκ οἶδ᾽ ὅπως μάρτυρες ἔστησαν καὶ τοῦ ἁγίου κατεμαρτύρησαν " καὶ 

Ἐλπίδιος δὲ ὁ πρεσβύτερος. οἱ αὐτοὶ δὲ κατεμαρτύρησαν, καὶ σὺν αὐτοῖς καὶ ὁ πρεσβύ- 

τερος ᾿Ακάκιος, ἐπὶ τῷ τετάρτῳ κεφαλαίῳ. τούτων οὖν ἐξετασθέντων αὐτοί τε οἱ προειρη- 

μένοι πρεσβύτεροι, καὶ Εὐδαίμων ἔτι καὶ Ὀνήσιμος, ἠτοῦντο ἐπιταχῦναι τῇ ἀποφάσει, καὶ 

πρῶτος τῆς συνόδου Παῦλος ὁ Ἡρακλείας ἠξίωσεν ἅπαντας ἀποφήνασθαι. καὶ ἀπεφήναντο 

τὴν τοῦ ἁγίου, ὡς ἔδοξαν 7) ἑαυτοῖς, καθαίρεσιν, ἀρξαμένου Γυμνασίου ἐπισκόπου καὶ 

τελευτήσαντος Θεοφίλου τοῦ ᾿Αλεξανδρείας, οἵ πάντες τὸν ἀριθμὸν τεσσαράκοντα πέντε. 

εἶτα ἐγράφη τῷ κλήρῳ Κωνσταντινουπόλεως, ὡς δῆθεν ἀπὸ συνόδου, περὶ τῆς τοῦ ἁγίου 

καθαιρέσεως ἀνηνέχθη καὶ τοῖς βασιλεῦσιν 8). ἐπεδόθησαν ἔτι καὶ λίβελλοι τρεῖς, παρὰ 

Γεροντίου, παρὰ Φαυστίνου, παρὰ Εὐγνωμονίου, οἱ ἔλεγον ἑαυτοὺς ἀδίκως ὑπὸ Ἰωάννου 

καθῃρῆσθαι. ἐγένετο καὶ ἀντιγραφὴ βασιλικὴ πρὸς τὴν σύνοδον. ἐν οἷς καὶ ἣ  δωδεκάτη 

πρᾶξις. ἣ δὲ τρισκαιδεκάτη, ὡς ἐρρήθη 15), ἔχει τὰ περὶ Ἡρακλείδην τὸν Ἐφέσου ἐπί- 

σκοπον. 

ἢ ἢ αὐϊΐο ςφοἱ 199 Δ] Μ. Ῥ6ὶ Βατοπίο 1] 189 ἃ 1] 12», 3) ιδ΄, Μ. Π| 189 οἃ 11 145 βοὴ ὑπ] 

ἴπ ἀπ 5010 (139) 46] Τπιᾶπῖρ. 8) οὐδ᾽ ὅλος 4: οὐκ ς-. γρ. οὐδ᾽ ὅλως 5, ἃ]. οὐδ᾽ ὅλως Μ. ἢ) ἕκκαι- 

δέκατον ς-, Ῥεῖ Βαχτοηΐο ὃ ἢ 155. Ὁ) 165. Βατοηῖο. δ) ἰσάκιον 4. 7) ἔδοξεν --. ὃ) βασιλεύουσι ς-. 

Υρ. βασιλεῦσιν 5, 9) ἡ ροϑὲ καὶ ααά. 4. καὶ δωδ. Μΐ, 5Ἡ ΝΜ. 10) ἐρρέθη ς-. 

--- -ς“ ςςξξος--ς-.-..-.----- 

ϑξκιμ 1. Τομ. 11]. 





ΕΒΑΜῈ ΒΤΟΒΙΘΘ-ΟΚΙΤΊΟΟ 
. 

ῬΕΙΑ. 

ΤΕΟΝΙΑ ΕΠ ΠΡΕΒΕΙΜΜΑΟΘΙΝΙ 
ΑΥΤΕΒΙΒΙΙΤΑ ΔΑ 

Β. ἩΑΥΒΗ͂ΑΤ Α 5. ΤΟΌΜΜΑΒΟ 

ΚΕΙΙ ὈΡΕΚΑ ἹΝΤΙΤΟΙΑΤΑ : 

“ἘΠ ρΡ Ια ϊῦδα ϊβύουϊαταθ δύ 1 δι ϑίχθβ ,. 

ΜΕΈΜΟΒΤΙΑ 

Ῥγοῖ. ΒΟΜΌΑΙΟ ΒΟΒΒΑ 

Ἀρργουοαία ποι ασιραηξα ἀοὶ 99 Οἰιγηο 1902. 

Τὶ ααθρυϊ βίονηὶ ϑϑϑθηάομῃ σαρὶθαΐο ἴῃ πιϑπο ἀη ΠἰΡΡῸ βἰδπηραίο ἃ Ῥδυϊρὶ ἀὰ ἀπ] 6110 

ἍΠΠΟ, 60] {ἰΐο1ο: δέγιφιζαγ 68 Ἰυδέογηιιο8 δὲ ἰὐόγαἶγο8, αἱ Ἡδαγόδα, βυϊτηδῦο δαΐονθ ἀϊ 

ἀουύο γἴοθροπο βαὶ ὑϑϑὺϊ 46118, θαθδ8 [αὐϊηϊ θὰ, 1ο Ῥϑγοου δὶ ἀπὸ Ρυΐπδ σοϊύα τϑρι ἀϑηηθηῦθ Θ᾽ 

ΤΡ βΊἸαρπθ βαθίθο ἴα Ἰοὐθιιται ὁοη πιδρρίοῦθ ροπθναζίομθ 6 600 τηΐο ρϑυοοίανθ ρροβέϊο. 
Οοηΐθαβο Ῥουὸ ὁ.8 γὼ 16 βἰπροϊαυι θὰ βὐύου!ομθ 6 ἰϑῦθθυδυϊθ θϑροϑῦθ ὁ0 ϑἱθρϑηΐθ 5611- 

ῬΙϊοϊὰ, 6 ΘΠϊαρθΖΖα, α 16 }18,. ο6. αὐΐγαββθ βρθοϊδίτηθηῦθ ἴω πλῖϑι δὐύθηζίοπθ ὃ ἰἃ ποηϑ οοΪ 

ὕοῖο: Ἰαόρο-ἑγηασοβ. ΤῬορο 16 ροϊθιηίοῖιθ 4611 Ασπϑαᾶ 6 ἅ0118. ϑόθοα ϑθοζΖθβθ Θομ ΤῸ 16 

1άθο-ἰτητιδρτηί ῬΟΘΟ ὁ πι|18 5ἱ ρούγοῦθθ δρρίπηβθυθ αἱ πυονο, θα ἴῃ ἕαθίο 1᾿δαῦονθ ποι 

ῬΡΘΒβ6. 8. ὑταύξαιο 1 ΔΡρομηθηΐο βούδο αποϑύο αβρθίῦδο, πιὰ ὈΘηΒὶ ἃ ἀΘ]]ΠΘΆΡΠΘ ῬΘ1 ΒΟΠΊΠ)Ϊ 

ΟδΡὶ 18. ΙοῸ οἱ ρίηθ 6 1 Ἰοῦοὸ αἰ πιβίοπθ πο] Μϑᾶϊο Ενο, βρθοϊδίπηθηῦθ Ρ6Ρ ορθϑιδ αἱ ϑὅδῃ 

Τοχηπιδθο ὁ 4 Ῥαπ5 βοούν. ΕΔ ἀρρίπηρθ: “11 ἔδαῦ ὁγοῖρθ αὰ8 16 ἀοοῦθαν Πα 165 ἃ 

“ ΟΡ5. ΒᾺΣ ῬϑΙΟΪΘ οὗ 4110, 585 ἱπύθυΡορῸΡ Ατγίβύοῦθ [α]-τηόπηθ, οομηπθ 1] 1᾿δαγαὶ αὶ 

“ ἔαϊτο, ἢ 18 Βαρροβό ΘοΌρΆΡ]6 50} 16 Ταρρουὺ σομ ΟΠ ὧἀθ 605 ἄθιιχ ὑόπιοϊηβ 9». δ, 

ΘΟΒ Ιητ8, Τ᾿ ϑαΐογθ, ρθι" ἀἰπιοβύραυθ ὁπ6 ἱ ἅπμθ ὑθβυϊπηοη! ἃ Οαΐ 5] υἱΐθυϊνα 1] ἀούδον Ποῖα 

τ ἔα]Π18ο], πὸ δἀδατνὸ πῃ ὑθ120 1] οαΐ ΠΟΙῚΘ ποη ὃ βοβρϑύϊο, οἱοὸ 11 Βαγ 6] Θπιν ϑαϊπὺ- 

ἨΠαῖνο. ΟΥϑ ααθδῦϊ, π0 118 φγϑίαζίομθ 8118 βυδ ὑγϑαπζομθ 46] Τ7γαξίαίο ἀεἰ Αηΐηια: 
Ρουθ βαοοοβδινοιηθηὺ 165 ἀἰνοῦβ ῬΙΟΡΙδ 65. ἀοπῦ ἰῷ παῦαιθ ἀθ 1᾿ ἅπηθ οϑὺ [δ τηϑύϊδυθ, 

δῦ δὰ: οιβ οὰ ργθβαιο ὕοιιϑ 665 ῬΓΟΌΙ ΠΙ68. 1 ῬΡΌρΡΟΒΘΘ ἀθ5. βοϊαὐίοπβ οοπύγαίτθθ ἃ 

Θ0]105 ἀ’ Ανιβιονο. ἘΠῚ Ὀθη! οηϊοπᾶομβ-ϊθ τόβαμμθυ ἰὼ ὑπόοτϊθ ἀ᾿ Αὐϊϑύοῦθ βὰν ἴα βθῃβὶ- 

ὉΠ. -- ἘΠῸ π᾿ οὔθ ρα8, ἀ1{-11, 1ὰ πιοϊπᾶτθ ὑγᾷοθ ὧἀθ 665. θϑρδοθβ 5Θ}510165, 4Θ 065 

ππδβθ5, 46 668 4665 τϑοργόβοπίαύίνϑϑ, β8π5 Ἰθβαιθ 1165, 8-ὑτοη τόρένό βουνοπῦ, Ατἱβύοῦθ 

ἢ ϑατοῖν μὲ ΘΧρΙ ποι ἃ ρϑυοθρύϊοι. Εὖ ρα Ἰοΐπ. Ἐπ᾿ ορβουναίθαν ρανίαϊ οπιοπῦ Πάδ 16, 

- 

- “ 

ὈαασττΣ 
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41] ἃ οοπβίαξό 165 ζαϊθ; 11 π᾿θῃ ἃ ρ85 ἰηνϑῃηύό. θδνϑηῦ ὁ6 φυϑηᾶ τηγϑίδυθ ἄθ 18, ρϑὺ- 

“ ρΘΡθΟΠ, 11 5᾽ ϑϑοὺ δυγόϊθό ανθὸ πΠΘΌΡΡἄθη06. 416 πὰ ρᾶ5 ἀόραθϑθό 1ὰ ρυπᾶθποθ όθοβ- 

“ ρ8156... 8. η᾽οϑῦ ρᾶβ 18. ἔδαξο α᾽ Αὐιϑύοίθ, 51, ρ]ὰ5 ἰδγᾶ, οὐ ἃ {ϊγό ἀ6 οϑϑ ὑπόου!θ ἄθϑ 

“ ρρηβόαΠΘΠ665. 41} ΠὟ ἃ ροϊηῦ Τη18θ5, ααἱ 165 οομ θα Ἰβθηῦ Πηθτη6 5. ΕἸΘ6Ο ῬΘΙ οογίο, 

ΘΟΠΟΒΙπἄθ. 1᾿ δαθοῦθ, πηϑ ἀΙΟΠΡ Ζίοιθ πϑῦθδ, ρυθοῖθα, 6 886. ἢδ, γἱρϑίϊδιηοο, ὑβηΐο 

τη σΡΊΟν ϑαϊονδὰ ἴῃ αὐϑηΐο ὃ 416] ὑαύδο αἰδ᾽ηὐθΡθαβαύίδ. 

Τὐϑαΐονθ ογθᾶθ οἷιθ ἴα αἰ νθυρθηζᾶ, 461186 ΟΡΙ ΠΙΟΠΙ ΒΟρταῶ 816 απθϑύϊοπθ αἱ ἔαύθο 

ἀρ ῦθα,. αὐυ! ρα 51 8118. Ἰσπούϑηζδ, 46118 Ἰἰηραδ ουθοα πϑὶ ἅπ ἀούίουῦ! βοοϊαϑύϊοὶ, θα ᾿πο] 6 

6Π6 Θ551 ΤὩΠΌΠΟ ᾿πἰΖίϑυῦϊ 8116 ὑγρά! Ζίοπθ ρουϊραυθεϊοα, 4811 ΑΥΘΌΪ 6 ΟἸπαοὶ, ὑγϑάϊσίοηθ 

ἀδ 6551 Ἰῃρπηθηηθηῦθ ϑ6οο] δ, ΘΟΙΘ ὩΘΟΟΪΒΘΙῸ ΡΘΓ ψΘΡΒΙΟηὶ ἔ841611 16 νϑυβίοῃὶ ρἱὴ νϑῦ- 

ῬοΒΘ 6 16 ρϑυδίγαβϑι θὲ ρϑυῆᾷθ. 

ΝΟοΙΪ οἱ ῬΡΟΡΟΠΙδΠ1Ο0 4] ΘϑϑΙ 8 γ6. 6011ἃ ΤΡ ΟΊ ΑἸ] σΘηΖδ, ροΘβῚ 0116. 511] δαάθθι] 

ΒΟΡΓ8, ΘΟΟΘΠηδΌΪ ῬΘΥ ϑοοθυύθυ οἱ ἤπὸ ἃ 8] ραηΐο τορρθᾶπο δα ὑπ οΥἰὐΐοα οροουνα οὰ 

᾿πηΡ ΔΓ Ζ816. 

ΑἸΙὰ ἀοιηδηᾶδ: ΟΟΙῚΘ Τη8] 10 Θρ1ΣἼδο ὉΠΊΔΠΟ ΟΠ6 ΥἱβΙθ6. ρ6 1 ὁοϑὶ αἰγθ π6] ὀθηΐτο 
4611 ϑῃΐτηδι Ῥιὃ ΘηἑΤΑΙ 6. 1 ΟΟΙΩΠΏΪΟΔΖΙΟΠΘ 609]] ορρουθί, ἱ 48}} πῸη 51 βροβύδῃο οϑϑὶ 

βύθβϑὶ 48] ἸΟΤῸ ροβύο Ῥ61 ψϑῃΐγθ δ ᾿ποοηῦγδ6 10 ϑρ1 100 Τιϑαοῖρρο 6 Πϑιποουῦῖῦο, ΘΟΙΏῚΘ 
ὑπ 1 βθηπο, γἰβροηάθνϑηο ΒαΡΡΟΠΘη 0 Θ6. Ὁ] Θββϑυΐ ᾿πὐθυτηθ δ}11, ταρρυθϑθηΐα νι ἀοὶ 
ΘΟΡΡΙ, οιμδηθηθ αἹ οὀοηὐίπιο ἀδ1 τηθά 65: 11, ΟΟΥΡΊΙ50011 τηϑῦθυ8}1 βθοομᾶο ΟἹ] πηΐ, ᾿πη- 

τηϑύθυ 8 }} βθοοπο 8] Ὁ], βούξαηθί Π6110 ϑραζίο, ὁ ἐγαβιηθύνθηθι τηϑάϊαηξθ ἱ βϑπβὶ 16 ἴπι- 

τη ρῖη! αἀΘΡῚ ορρουνι. ϑϑοοπᾶο 1᾿δαθοῦο θοῦ] Θϑϑϑυὶ οοβυθαϊναπο 11468-Ἰτηπ]αρηθ ἃ] 

Ῥτΐηο ρυδᾶο, ἀθποπηπαῦα, ἀδ1 Οτθοὶ εἴδωλον, 6 ἀδὶ Πιαὐϊηΐ ρἠαηέαβιμα. (οπ οἷὸ ὃ ΘμαΓῸ 

ΟἢΘ ποῃ ὃ 8ποοῦδ βρίθρϑξο 1᾿ 1Ἰηὐΐθγο αὐῦο ἀ6 118 ρϑυοθζίοπθ; ἱπ ἔθ ἱ ἐϑηὐθβιηὶ νίοαν 

ὁ 5οβυισαν ἀ69511 οσβῦθ! δβϑβθηθὶ ΠΟη Θύθηο εἰ θηπθϊ αὐδὶ δι Ῥϑηθύγανθ ἄδ βὸ ἤπο 8] 56Π80 

Ἰπΐθνπο, Ῥϑυομὸ ἄορο ἃγϑνὺ ἀθροβύα 1 Ἰοῦὸ ἱπιργοπύδ 51] 5θη81 θϑύῦθυηὶ δὶ βρϑγάομο ἀϊ 
Ππαονο Π6110 5ρᾶΖίο, ἰαβοίαπᾶο ὑπύξανία σιιβϑιϑύθυθ 1 ̓πηρτοηΐα, 1ὰ αα816 ὃ 1᾿ πη ρῚπθ 

ῬΓΟρνδιηθηΐθ ἀούξα, ὁ 8ρθοῖθ ὑρηργόδϑω, ἴδ 4816 ἄθνθ βϑύνιγο Αἱ ἐοπάδηηθηῦο 8116 ορθ- 
ΤΆΖΊΟΙΙ ϑιθοθϑϑῖνθ 4161] ̓ π06]]Π|ρθηζα. Οὐ οἷὸ 51 ἤδηπηο οἷὰ ἀπ ρϑπουϑίοηὶ αϊ Θβϑϑεὶ 

ΤΡργυθϑθηύαξινι: 1 ἔδηὐαβηη! ΟΠ.6. 81 βϑύβοοδῃο ἀδρ]1 ορρϑυθ! ΘΟΠ16 ΘΙηϑΠΒΖΙΟΙΪ Ρ61 ΘΗ 

8 Οϑάθγο βούνο 1 56 η81 θϑύθι πὶ, 6 16 5ρΘ019 ἱπηρ 6556, πη βουίδ αἱ ἱπηπηδρῖπθ γἼ 6588 

ΒΟΡΓδ ΠῸ ΒΡΘΟΟΠΪΟ, οἰθ ἱποου ποῖ, 18, 5θηθδζίοηθ, τᾶ ΠῸῚ ἴα ΘΟΠΊρΡίΘ. ῬΘ1 ΘΟΙΏΡΙ ΘΙ 

18 5ΘηΒ8ΖΙΟηΘ ὃ ΘΠΘΟΡα, ΠΘΟΘΒΘΘΡΙΟ [6 1] 56η80 ᾿πύθυηο, οοηβί ἀθυϑηᾶο, τηραϊδηξθ πῃ αὐδο 

ΑἹ οὐ Θ580. 5010 ὃ οϑρϑοθ, 1᾿πηρτοπίδ, ᾿αβοϊαῦα 5118. γϑύϊηδ, π6 σϑοοοῖσα 1 ποζίοπθ 49]- 

Τ᾿ οσροῦδο. Θαθθῦα ποχίομθ οοβυϊὑτιῖβοθ τῇ πόνο ἔαύθο, 11 ἀπ|816 ἅποθθ 56. ἴοϑϑϑ ἕπρρὶ- 

ὕτνο ἀυϑηΐο ὃ ργοηΐθ [ἃ Ῥϑγοθζίοηθ, οουηθ ἀἰβυϊηδο ἄθ ορηΐ αἰύγο, γ] οι θΡ 09. τὰ 

πθΟΥΟ ΠΟΘ. τα, ἄϊοθ 1᾿δαύουθ, Π6118, σϑοομΐα βοποΐα 16. οαἱ ἐγ! ΖΙΟΠ] τϑϑ Πβύϊομθ [Ὁ- 

ΤΌΠΟ βδρρίδιηθηΐθ υἱραάϊαῦθ 4816 Π]οβοῆδ τηοάθυμδ, ΠῚ πᾶννὶ ΠΟΠῚΘ Οἤ6. ΠΟῚ ΘΟΥΙΪ- 

βροπηᾶδ δᾶ πὴϑ᾽ ὁο88, ΘΟπ6 πὸ νἱ ἰδῶ οοϑῶ ὁἢ6 ποὴ ϑρρδιῦθηρα 8116 οαἰθροῦία ἅ6 118 

βοβύδηζδ, Οἰ γα] ΟΠ ὃ Δ ποΠ6. οοπηρί αὔδα ἰῷ ῬΘΥΟΘΖΙθηΘ, ἰῷ ΠΟΖΙΟΠΘ ΠῸΠ ΒΘΟΠΊρα 6. Ππηρθ- 

τοοομὸ 8Π0Π6 ἀοροῸ ᾿πηρῸ ἔθιηρο οἷθ ποὶ ΔΌΡίϑηηο νϑᾶσξο ο]] ορροϑῦθι ὁ 16 ἰοῦοὸ ἱπὶ- 
ἸηΔΡΊηΐ, ΠοΪ ΤΊΘΟΓΙΔΠ1Ο 4.061} ορρουθ 6. 4116116 ἸτητηδρΊηὶ, 1] 6616 ᾿πηρ]οα 18 ρϑιϑἰβύθηζα 
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6114. ποζίομβ, 6 Ῥ6 1 816 ρϑιβίβύθηζθ, 190 σθηπ6 ϑοοογάδίε, 1Ιὰ τραϊ δὰ 4110 ϑύβθϑϑο ἐϊΐο]ο 

ῬΘΡ οαἱϊ ογὰ δία δοοογάδξα, δἰ ΘΟΥΡΊ50011 νρθθοπαϊ, θα ἃ 4001} οἸΡτα Ιθρρθγα οἷ 6 

ταρ᾿ ἀδηηθηΐθ ἀϊβθρηδῦία, 5118. τϑύϊμα ἀ6 1] οσοἢο, ὁ0η. Θρτια 6 τρ αἰ δὰ ΒΟΟΠΊΡΆΓΘ. 

Οτα ἴᾳὰ ποζίοπθ ἔονπιδύα σϑῆηθ ἀθυθα, βρθοὶο 6βργθ886 6 Ἰοοδ]Ζζαῦδι Π6118,. ΠἸΘΠΊΟΥΪ8, 

Ῥ6Ρ ἔραϊγθ αἱ ἀπ ϑηὐὰ ρϑυτηϑηθηΐθ. 

Τιδοπᾶθ ορτΐ ρουθοζίομθ δὶ σοιηρίθ ἴῃ ἐγ8 ἐθιηρὶ δᾶ ἴῃ οἰδϑοιηο ἀϊ ϑϑϑὶ δὶ Ῥυοάτιοθ 

ἘΠ᾿ ἅθα, πη ᾿ππππαρίπθ, ππϑὶ οοβα: 6. ὑδ]6 5ρίϑϑδζίομθ θοιησηαιθ ΟΠ ΡΙβϑίτηδ ὃ ῥα ίαν!δ 

Ἰπθονδιηθηΐθ ϑυτόμπθδ. 856. δἱ ἱπύθυοραπο 1 56 η5] 5.118 σϑα! δὰ αἱ [811 1406, ϑβϑϑὶ ἤθη ἰδ 

Θοπόβοοπο, οοτιθ 16 τρία [ἃ ΤἈρΊΟηΘ; τη 1 ΠΠΙΠΔΡΊ ΠΑ ΖΙΟΠΘ, 666 16 πῶ αὐῦθ Δ] πα]]18, 

5ἱ Ῥίδοθ ἃ φοπίθηιρ δῦ], 6 5Ϊ 1 αν] 118. ὁἢ6. 101 16 ἱπιραρηΐ. ΟΥΔ, ΤΘΏ ΓΘ 1 5651 6 

Ἰὰ ταρίοπο δἰ δρθδίαπο δὰ ορῃίὶ ρᾷβθο ἱπηϑηχσί αἱ πηβυθσὶ 9 51 αἸσμἱαΡΆΠῸ ἱποδρδοὶ αἱ 

ῬΘηθύγα, 1᾿Ἰπιπηδρ  παζίομθ πὸπ οδίνα 8. ΒΡΙπρουδὶ οἱδρΘ 6 ὕγονα ΒΘΙΏΡΙΘ ἰδ υἷα ἔθ 110. 

Μὰ οἴ οοβᾷ ὃ ἴὰ 8ροοίθ θβργυθϑϑαῦ ἘΣ Τ᾽ 1ᾶθα τϑοοοία 8118 σοηθί ἀθγχίομθ αἱ ππᾶ 

οοϑα, ραγἐϊοοίαγθ, θρρϑυοϊὸ ἤπ «αὶ πο ΔΟίδηηο ομ6. ἀθβουθθο ΒΘ] οθμηθηῦθ ἱ τηοαϊ 

9118, ρογοοχίοπθ. Ογὰ δἱ ὑγαύνα ἀἱ δῃδισσατθ 16 ορθι Ἀζίοηΐ ῬΙΟΡΥΪΘ. 8116 1πἰθ]]]6θηΖϑ. 

ἘΣ οἱ ποίϊ οι αἀπϑδῦα ἀοῤένϊπθ ποι ὃ 4110118. αἱ ἀυ8]6}}6 Βορῃδίουθ Βο ὐδγῖο, ἰὰ οὰ] ΘΡα- 

Αἰχίοπο ἐτονὸ 16 ἔγϑθοθ μ6 116 πούξθ ἄθὶ ἐθιηρὶ, τᾶ ὃ 46118 ργοΐθδϑαῦα ἀδ πᾶ ἰαπρα 

Β6υ 16 ΑἹ ΒΙοΘΟΗ οπηϊπϑηθὶ, ὃ 16 ἀουέσίπα ομθ. ἕὰ ἱπβορηδύα δ᾽ ποβὺ! ῥϑάνὶ, οᾶ 1] ἀϊβουθ- 

αἰδο ἴῃ οαἱ ὃ οαδαΐα ὃ οοβὶ τϑοθηῦθ, 6μ8 1] ποβέμο Ππρτϑοθῖο ἀϑι8]6 ὃ 8ποονα ἰηΐαν- 

οἷὔο ἀϊ ρᾷγοῖθ ὁ116 νἱ δἱ Ὑὐ δυίβοομο; ΡΆΓΟ]Θ ῬυῖνΘ αϊ 5θπ850, ΠΟῚ φϑρρυθϑθηίαμαο Ῥ]ὶ 

ΟΡ ΠΪΟΙΪ ΘΠΙΠΊΘΒ56. 

Ἐϊδδθαηίδιηο: ἃ δϑηβι ἱνι τὰ 461 βορρούΐο ὃ αἴούθα 48] οοπίδυο αἱ τη ἔαηθαβπηϑ 

ϑιηδπαίο ἄὰ τα ορροίδο, τᾶ ποὸπ 461] ορβοϑύϊο τηϑαθϑίτηο. 1] 5018 616 νϑάϊϑιηο, 166 

ΜΔΙΘΌγα ποθ, πὸπ ὃ 4116}10 ὁπ6 5ἱ σδρᾶδ. Π 5010. Θ0119 ὑαθῦο οἷὸ ο[19 Υἱ ὃ 16] τηοπᾶο 

τηδίονία]6 ποῃ ὃ νἱβί 016 ρθι βὸ. Γ᾽ δηϊπιδ ποη ρα νϑᾶθιβ ὁῃ9 1] 8016 ἃ σα] οβ88, ὃ ἴπη- 

Ἰηϑαϊαξαπηθπξθ απἰῤα, οἱοὺ {Π ἑαπύαβιηδ ϑιηδηδίο 48] 5010, 6118 ψίϑθοῖω 261] αὐτηοβίθυθ, 

Ῥυΐτηδ, αἱ ρϑυυθηΐθθ 8118. τϑύϊμδ, 6 αυθϑῦο ἱπύθυηϑαϊ δυο ὃ ἸΛαΙΒΡΘΉΒΆΌ118. ῬΡῸΥ τἶδνθ- 

δ᾽ ἴσο Τ᾿ Τα ΘΠ ρθησα, δαδογηηθηίαῦα. 

ϑθη ΤΟΙΏΊ880 66 ἴο ἀθῆπίβοθ η6] 580 βϑυθιπιο Θιοαδοί: “ Τὰ νἰβίοηθ 16] Θοῦα8}1 

“ Φρίρῖθχ τηθάϊππη οοηὐ πρὶν 6586. Τπαπὶ 5ὰ} απο ἰπἰο!]θοῦαβ νἱἀθὺ αποᾶ ἀἰβροηῦ Θὰ ΠῚ 

“ βᾷ νἱβοπᾶστα; οὐ πος οϑῦ πορὶβ πππθη ἰμ θ!]θοῦαβ ἀρϑπίϊβ, αποᾶ 56 μᾶθοὺ δὰ 1π06]- 

“ Ἰθοῦαιπι ροββί θ1]6π| ποβέγιμη βἰοαὺ Ἰαπηθη 50115. δι ΘΟα]Πηη{,. Νοΐ, ΡδΊαηρ6 1 δαζοῦθ, 

ἈὈΡίδμο οβργοϑϑθιπθηίθ ταννιοίμαῦο απθδύθ ἄπ οἰαχίοπὶ, Ῥϑρο ὸ 1᾿ππ8 ΒΘΓΨΊ5856. ὃ [Ὁ 

ΘΟΙΠΡΙΘηἄθΡ 6 1᾿αἰἐγ. 

1 τποπᾶο πιδξουίαϊθ ὃ ἢ ἀοιηϊπῖο 4616. 6058 56 η51}0}11; ἅ116110 6116 6086 1ηἰ6]]161- 

ὈΠῚ, βϑοοπᾶο δ]οαηὶ Ῥούίοι!, ὃ {Π τποπᾶο διομοίϊρο, βθοομᾶο δἰ ἐν] Τ᾿ ὑμέοϊοίίο ἀρθηίθ, ὁ 

ΒΘ: Ῥδυαρο 1 ἸΔϊοπια νοϊρανθ, {ΠῚ Ῥϑηβίθιο βύθϑθο ἀΐ Πῖο. Εοσο ἀπδ σοϑ8 5ΘΗ510116 : []η- 

ἀϊνιᾷπο ομ6 ΘΟΥΡΙΒΡΟμθ δ] ποηιθ αἱ ϑοοιδῦθ; Θ600 πηὃ 6088 1η 6116 1016, [ἃ 5ρθοῖθ ὁ 6 

51 ἀἴοθ ἀϊ βοοναῖθ, ζιωημαηὰ. Οἷ6. Τ᾿ απηδπίὑὰ Θοηδ᾽ ἀθυαῦδ ΘΟΘ. ᾿π ΘΒΘΙΠΡΙΆΓΘ Θἔθῦ πο 

τἰδίθαδ, π6}} Ἰη ο!Πρϑησα ἀἰνίμα ὁ ἰπ ἀπ το πᾶ0 Βα ὈΔ] θυ Π0, ΠῸῚ σΘΡΟ ἴδηηο ; οἱὸ 6110 ἴπὰ- 

Ῥογύα 8118, απθϑύϊομθ οἤθ ϑϑϑιηϊηΐδιηο, ὃ 6Π6 ἀπθϑύο ααϑομθ οὐδ ἃ Ἰη 611151}0116 51 πιὰ- 

᾿ϊξθθία, Ῥυπηθιηθηΐο 81} 1 οΠσθησδι ἀπηδηδ ΠῸῚ Π6]18 518 ῬΡΟΡΙΙα, παίαλα πηδῶ 16] 580 

Ἰηϊθυτηϑαϊανίο. Τβαπᾶο ἀπϑὶ ἤρανα, 5. Τομπηπιαβο αἴ66 66. ᾳαθβϑῦο ἱπύθυ πη α δ γ]Ὸ 46111π- 

δ Πρ 011 ὃ 1 800 ταρρίο, 6 686 δ]9 ταρρίο ἀ6118 οοβὰ ἰηθθ11161}01}6 5] οοιηππῖοα 8118 

ἸΏ ΘΠ σθησα ππηαπδ, οοπι6 11 ἑαπύδϑηηθ, ὁ ταρϑῖο ἀ6118. ὁοβᾶ 5Θ:810116, δὶ σοπηπηϊοδ, 861] 
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ΟΥ̓σΘΩΪ ἅ6 118. Θϑηβὶ 1Π 0. ΟἾ6. 18 οοϑᾶ ννθηρῶ Οοϑὶ ὁ 8] ΓΘ, ἃ ΠῸῚ Ὀϑδύδ 6Π6 518 

τἰοοποβοίαὐθ ἰἴὰ πϑοθϑϑι θὰ ἅ᾽ τη ἰπὐθυιηθάϊαυῖο; πη βορυϊῦο νίθηθ ἴα 8ρθοῖθ ἐρέοϊζ διε: 

« ΑἸΙαα τηϑαϊαπι οϑῦ, ααὸ νἱάθύαν; οὔ ποὺ οϑὺ βρϑοῖθβ 1η6}1101}01}18, αἀὰοὸ [ηὐο]]θούαμι 

“ φῬοββίθ!]θηὴ ἀθύθυπηϊηδὺ οὗ 586 παροὺ δα ᾿ηὐθ!!ϑοῦμμη ΡΟΒ510116ΠῚ βιοαῦ βρθοῖθθ ἰδρὶα!5 

“φᾷ οου]αμ 9. 8. Βρϑοῖθ 1η 6116 1}}10 ὃ ἀπηααθ υἰβρϑύνο 8118 Ἰῃ6]]Π]ρθηζα, οἷὸ ομ9 18 

ΒΡΘΟΙΘ οβρυθϑθα τἰραδγᾶο 8118 ΒΘ η51}11{ἃ. ἘΣ απ Ἰπυππδρίπθ ρονίοἑδα ἴῃ βὸ, ροϊοιὸ νὰρ- 

Ῥγοϑθηΐα οϑϑἐψθιηθηΐθ 1] σ0 ΘβΘιηΡ]ΆΡ6. 6η6. γίθηθ δ οὔ γϑὶ 8116 ᾿ἰπὐθ]]Π!ρθησα ἀπιϑηϑ 

6 ΤἸαγῖύα ἃ βοποῦθυθ 11 δὰο Ἰϑύδιρο δᾶ ἃ ΤΌτηδγο πὴ ροἱπάϊσιο. Ῥυϊμηδ 6118. Θοοθθβίοπθ 

ἅ6 118 σρϑοῖθ 1ηύ611651}116, 11 6] σθηζα ροβϑιθᾶθ ἰὼ ἐϑοο!ὰ αἱ ἀρὶνρθ, τῆϑι θϑθ8 ὕΠΏΘΗΘ 

οζίοβδ; τυἱοθσαύα [᾿Ἰπηρυ]δίομθ ἀϊνθηΐα αὐύνα 6 ρυοάποθ πῇ αὐδο, 11 αα816 ἤθη ὃ ρἱὶ 

18 5ρ6016 ἰη611151}116, τηϑ [ἃ 8,θοῖθ ἐρι:οϊ οἰἐμαϊφαΐα, 11 οομοθύίο, 11ᾶθϑ ρρορτίθ 461] δῃϊμηδ 

᾿π θ}Πρϑηΐθ, ὁοΙη9 ἃ ΒΡ6010 Θβρίθββϑ ὃ 114θ8 ρτορτῖδ 461] ϑῃμΐ μηδ Β6151}116. Τιἃ Τη ΘΙ ΠΟΥ 8, 

ΘΟβοΡνῶ πᾶ 6 1᾿ αἰύγα, 6 1Ἂπϑ 6 1᾿ αἰύγ βαββιϑύομο 8110 βύθϑϑθο ὑϊύοϊο 6 6110. βύθϑθβϑο 

Ἰᾳορο. Ἐίοοο 1 ἀούξεϊπα 461160 1ἀ66-ἸΠ]8ΡΊη]. 

Οονίδιηθηΐθ οοπηθ Αὐϊβίούθ!θ τἱσϑύϊα 18. ἀούγ! πὶ 4θὶ ΘΟ ΡΆΒ0ΟΙ1 θυυϑη] Π6] ΤΘΡΠΟ (6]- 

Τ᾿ αὐῖα, τηϑ ποῖ τἰσϑύθα ἱ Ταηύαβιηϊ οοποούθαδ!!, 16 Βρθοῖθ ργορυϊαιιθηύο ἀθύζθ, οοϑὶ ααθϑῦθ 

ΘΌΡΘΙΟ 11 τηϑϑϑίπιο ἵϑνουθ πὸ] Νίϑαϊο ἔνο, 6 ὅδη Τοιητηᾶθο π6 ἀθβουῦῖν ὑπύν 1 τηοᾶϊ 

00Π Ρίθπα οοηῆάθηζδ; 6 56 Θοηϑυ {θη Ππ8. ϑοούν, αὐϑ81 ΒΘΙΏΡΥΘ ΘΟΠύΓΑΡΙΟ ἴῃ ὑαδίθ 

190 δἰύγθ απθβύϊομϊ, ἰπ ααθϑίδ, οἱοὸ ἴῃ ααθβύα ρᾶρύθ 46] Ῥγ θ]θηηα 6118 οοποβοθηζδ, ἴὸ 

Βοούθ ὃ ρἰθηδιηθηΐθ α᾽ ϑοοοῦο οοη 1᾿Δααϊηδίο. 1  ϑαῦονθ οοπομ δ ααθϑῦα ρυΐμηδ, Ρδιῦθ 

46118 σι αἱ ΤὑθΖΙοη6 δου ηϑηο 606 1 ἀούπα (6110 1466- τη] ρ]ηὶ ὃ νϑπαΐδ δῖ 

Τούδου! βοοϊδϑύϊοὶ ἀδὶ Π]οβΟΗ͂ ΑὐΔΡῚ 6 ΟἸααοὶ, ἀοξέγηα ἱηροπαδιηθηΐθ δοοούϊαύα 8118 

ΒοοΙδβίιοδ, 

Ἴ; 

Ῥον ἀϊπιοβίσανο 586 ἴὰ ἀοϊγϊμα σηοβθοϊορίοα αὐ! θαϊνα ἀ811 Πϑῦρο δαΐοῦθ 8118 

Βοοϊαβύίοα. ἴῃ σϑηθγαῖθ οα ἴῃ ραγύϊοοϊανθ ἃ 5. Τοιημηδθο 5ἷα ϑϑαύα ὁ πο, ἀοθὈίθπιο 8ῃ- 

ἷ“ἰδαϊῦο Θβροῦγο 1ἴὰ ἀούίυϊηα ἀϊ Αὐἰβύῦοίθθ, ροὶ νϑᾶάθιῃθ οοιὴθ 58 βϑύαία ὑγαύαῦα ἀδρ]] 

Ανϑθὶ 6 Ῥ61 υἱδίηηο δηδ]σζᾶγο 4611 4611 ϑ'οοΙδβϑύϊοὶ, ἴῃ ἰβρθοὶθ αἱ 5. Τοττηδθο, 8]- 

ΤΏΘΠΟ ῬΘΙ ΒΟΠΊΠΪ ΟδΡὶ, Πηδ ΒΘΙΏΡΙΘ ΤἹΘΟΥΤΘΗΟ 8116 Ομ. 

Ατιβύοῦθο βοῦῖνϑ: “ ομίαυῖο απθϑῦο, ΓΔ ἸΟὨΙ θη. ἅ61 βθηβὸ 1 σοιηθπηθ6; ἴῃ ΒΘΗΒΒΖΙΟΠΘ, 

« ρρηθ ρἱὰ ἴα ἀοῦδο, αὐνίθηθ ΡῈ 1ἢ τον πηθηΐο Θα πη ρϑββίοηθ, οπᾶθ ὃ τηοαϊβοδῦο 1] 

“5680, ΠΗΡΘΙΟΟΟΠὃ οϑβθθ ΡῈ 16. Ο[6 58 πὰ ὀθεύα τηϑηΐογα αἱ Δ] ο ἃ ΖΙΟηΘ . (1) 611 Απΐηια, 

1ρτοὸ ΠῚ, οῶρο ὅ5, 8 15). γοϊθηάο μοὶ ἀθύθυ μηδ Θ0η. ἸηδρΡΊΟΙ ῬΓΘοϊϑίομθ ἰὼ πϑύπγα 

ἀ61 βϑηξίν, Ασὶβϑύουθθ ροίπηρθ: “ ἴῃ βθῃθια 16 ἰηύουπμο ἃ] 56η80 δ ἄθνθ διητηθύθθυθ 
« ᾿ ΟἾ6 6880 ὁ γἱοοίἑδυο αοῖϊο [ογηνο 5οηϑἰδιϊ ϑόησα ἴα ηναίογία, οοπιθ ἴα οθτᾶ τίοθνθ 1Ἴπ- 

Ῥγοηΐα ἀ61]1᾽ 86110 βθηζᾷ 11 ἴϑυτο 6 ἸὍγο, οἱοὸ υίοουθ βϑῃβὶ {πηργοηύδ αἰ α016110 6116 

ὃ ἀἴὍΤΟ ο αἱ Ῥτοῆζο, ττὰ Ὥοθη ἰπ ααδηῦο οἵῸὉ πὸ ἰπ ααϑηῦο ὈΙΌΏΖΟ ; 512} Π]θηῦθ ἃ ΠΟΘ 

11 β5θη80. ψίθηθ πηοἀϊβοαύο ἀδρ11 ορροϑῦθί οθ ἤδηηο ΘΟ]ΟΡΘ Ὁ ΒΒΡΟΙΘ Ο 8110Π0, ΠΟΙ β]ὰ 

40.811 Θ581 νθηρόπο ἀθηομμηδί, τη ἴῃ αὐϑηῦο 5010. ΟΟΒῚ 6 ΘΟΒῚ ἔαὑψϊ, Βθοομᾶο δι ἸΟΓῸ 

4 ΠΟΖΙΟΩΘ., (ἐδὲά., ὃ 12). 

ΤΙ ἐοϑίο ἀϊοθ: ἠ μὲν αἴσθησις ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης. 

Τὐδηύϊοα. νϑυβίοπθ ἰδὐίπο οοτημιθηΐαία ἄα 5. Τομμ880 δὰ: “ βθηϑιθ οϑὺ ΒΌΒΟΙΡΙΘΠΒ 

« 

« 

« 

« 
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“ ΒΡΘΟΪΘΙΊΙ 51Π6 πιδύθυϊδ., 6 ΘΟϑὶ ῬῈ.Θ ΒΘ ΡΓα ὥνθιυ Ἰϑέδο Τοιηϊδύϊο: τὸ δεκτικὸν τῶν 
εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης τἱοούῤίνο 6110 Θρθοὶθ βθηζὰ 18. τιδίουία. ΝῸμ ἱρπουίαπιο οἢθ 1] 
Τουβέυδ Π611ο. σαὰ οἀϊχίοπο «ἐγἱϑίοξοϊί. (6 ἀηΐρια, ϑουῖνθ: “ ἰπ εἷβ εἰδῶν χηδηϊοαίο ϑϑὲ 
“ Τη οΡρυθίδιηθηξιιη νϑυθοσαμι τῶν αἰσθητῶν ἄνευ τῆς ὕλης ; 5απὺ οπίπι 866 τὰ εἴδη. 
“Φασμ ἰρίθσαν εἰδῶν οποἰδαῦαν ποι 50 πηι ἴῃ οοαϊοὶρα5 5ΤΠΧ, 56 οὐΐβηι ἴῃ ῬΥΙτηδ, 681- 
“ Ῥίοπθ, ποὺ ἀπθίθανί ΘΧΡΘΙ]ΘγΘ ,. ΝΟΪ ἴπνθοθ 16 υἰδθηΐδπιο ΠῸη 5010 Ῥϑιομὸ 4119116 ρὰ- 
ΤῸ]Θ οἱ ἔγονᾷπο ἴπ 8] 01 οοάϊοῖ, πᾷ ἃποοτᾶ ῬθΡομὸ 16 ΡΆΡΟΪΘ ζ0γ 16 56:51} σϑηζα [ἃ 
Ἰηϑύθυ!θ, οοβυϊαΐβοομο 11 ραπίο αἰ ραγύθηζε 4611 »ποβθοϊορία Ατιβϑούθιοθ, οἰ γθαϊομὸ 

Ῥοϊομὸ 16 ρίδηΐθ υίοθνοπο ἱ ϑθηϑῖ 1 πιδύθι δτηθηΐθ ποη ΘΡα ἱπορρονῦέαπο ἱπάϊοαρο ἐα]9 
αἰβουθησα ἔγα Τ᾿ βηϊπια]6 6. 18 Ῥἰδηΐθ, ἤβϑϑηαο ρυθοϊβδιηθηῦθ 1] τηοο Θ0η οὐ 1] 56η80 
ὉΙσονθ 19 βρθοὶθ βϑῃβίθη!. 

Οτγα, οοπόϊηπα Αγίβίοίθὶθ, οἰδβοη 56η50 τἱρτδγᾶδ 11 580 ορρδοίδο, θᾶ ἰηθβίϑὺθ ποὶ 
ΘΘΏΒΟΥΪΟ ἴῃ απδηΐο ὃ δα 6580 ΟΥ̓ΡΆΠΟ ρΡρυορυίαΐο 6 ἀἴβοθυπθ 19 αἰ Ῥρθηζθ 461] οσρϑῦξο 
βΘΏΒΙ 110, Ῥ61 Θβθιηρίο, 1 νἱβύα οἰαάίοα 49] Ὀίαποο 6 46] πϑῖο, 11 ρυβίο 46] ἄοϊοθ ὁ 
ἀθ]] διπανο. ΑἸεγούθαπύο ἅ6ρ]1 αἰδυὶ βοπϑὶ. Ν8 ῬοΙοΠὸ πο] ο᾽ πα] δ π1ο0 Ὁ Π0Π16 46] Ὀίδποο, 
Ὧ6] ἄο]66 6 ἀἱ οἰαβοῦπο 4661: αἰῤτὶ βθιβίθ}}} ραταροπδηᾶο!! ἱπβίθιπθ, ὁ0Π Οἷ16 πῖοΖο 561- 
ἀἴδιηο 6116 ϑβϑὶ αἰουϊβοομο ὑγδὶ ἰοῦ ΠῚ ποοθϑϑί μα, 601 βθηβο: δὶ ὑγαύξα αἱ βϑῃβί θη. 

Οοβὶ ὃ βθηζῷ ἀπΡ 0 θυ ἀθηθθ οἷ 18 σαγπθ ποη ὃ 1᾿ ΟἸ ἴπιο βϑηβοσίο, ἱπιρθσοοομὸ 
ϑΆΓΘΌ)6. 8]]ΟΥὰ ΠΘΟΘΘΘΑΙΙΟ ΟΠ6 1] 56η50 οἰ παίοαθϑθ 461160 Αἰ ἤδθυθη]ζθ βϑηβὶ 1] ῬΘΡ 60η- 
ἰαύίο. Νὸ ὁοη βϑραγαθὶ πιθζαὶ ὃ ῬΟΒΒΙΡ116 οἱπάϊοαγθ, ὁη6. 11] (0106 ὃ ἀΐνθγβο ἀ8] θίδποο, 

τὴ ἀθθθομο ϑηὐγθιηῦθ ἡπθϑύθ απϑ] δὲν Ῥοπᾶθυβὶ πηϑηϊοβῦθ δα ππὶ ππηΐοο βορροῦδο, ΡῬϑιομὸ 
868. ἴο σϑηῤίβϑὶ τπ ἀδίο ορϑϑὺνο 6 ἐπ ποὴ βϑηῤίβϑὶ 19 βίβθεβο ὃ τηϑηϊξοδίο οἣθ οἱ 80- 
ὙΡΘΌΡΘΙΟ ῬΔΓΘΓ6 ἀϊνθυβὶ ἐρῶ ἴοσο. θυ ἀπιπατιθ ἸΏ 5010 ΑἴΡΘ 66 50Π0 ἄϊνθυβθ [811 χπδ- 
τὰ ΒΘΗΒΙΌΠΠΙ; οἠὃ δρριηΐο ἀϊνθυβο ὃ 11 ἄοἱοθ 48] Ὀϊᾶποο. Μία πῃ τηθάθρίπηο βορρϑύϊο 
ἴο ἀϊοο: ΘΡροῦὸ δηοῆθ τπ τηθάθβιμηο βορρϑίῦο, οοϑὶ ἄϊοθ, ᾿ηὐθηθ 6 βϑηΐθ. 

Ὁ116 Θ0ῃ ΙΠΘΖ2Ὶ ϑθρδγαῦ ροἱπάϊοατο αἱ Βιμηδὴθ ρουύϑηθο ομἰδνῖύο Οἢ6. ΠῸΠ ὃ ΡΟΒ: 
ΟΒΒΘΟΟΙ ἔλα Ἰοῦο βθραγαῦι: αἱ αἱ δπθονα δἰ ἔα ρᾷ1656. 60Π10 ΠΟ δῶ ΠΘρΡΡῸ Ῥοβϑίθὶ] 
δίπαϊοανο ἴῃ ὑθηιρὶ αἰνθυβθὶ. Ῥϑυοϊοοοῃδ 5] ΘΟ 6 ὯΠ πηθἄθϑιτηο βοσϑθύνο 4106 Θἢ6 11 ὈΘη8 
ἃ ἀἴνθυβο 8] τη819, σοβὶ απθηᾶο αἴσθ ο6 πο ὃ ἀϊνθιβο ἀϊθθ ὁ[6 ὃ ρῃγϑ 1᾿ αἰύγο α1- 

ΥΘΥΒΟ 6. ποῃ ὃ δοοϊάθηΐα!ο 1] φιαρο, ΘοΥὴΘ. ΒΔ ΘΟ ΌΘ. ῬΘ᾽ ΘΒΘΙΊΡΙΟ 586 ΔἸ σΘβϑίπηο οὔ αἶθο 

618 ὁ αἴνθυβο, τηϑηῦγθ ΟῚ ΒΆΓΘΌΌΘ δοοίἀθηΐαϊθ 56 ἴο ἀϊοθϑϑὶ: ἴσο ὁπ6 ογὰ ὃ ἀΐνϑυϑο, 

9 ἢ βορρϑῦθο οἢθ οοβὶ οἰ πᾶϊοα οοϑὶ ἀρραπῦο ἀἴθθ 6 ογώ, 6 οῃ8 ογώ; ἀσπαπθ οοηῃΐθιη- 

Ῥογδηθαχηθηΐθ: ἰὑϑ]ομὸ 5] σἰαάίοαυ ἄδι ὰπ πιϑάθϑίμηο βορρθύθο 6 Π6] τηϑαθβίμηο ὑθηηρ0 6ῃ8 

Το ὃ ἀΐνϑιβο ἀ8]1᾿ αἰγο. 
᾿ς ΑΠ16. ἀπβοοϊθὰ 6 βοῦρὸ βροπύϑηθε, Θ0116 πῃ βορϑθύνο ᾿π αν 1510110 θα 1ῃ ἀπ ἔθιηρο 
ἸΔΑΙν 51 0116 οἷα, ΤΊΟ550 5ΘΟΟΠαῸ οομύγΑΡ πον ΠΗ, σἸοο ὃ 56 ππδι οοϑ8, ὃ (0106, ΤΠ πΠΟΥ 6 
Ἶ βρῆϑο ΘΟΒῚ 6 οοβὶ, 1᾿ 818 10 ἰπ τηοᾶο ορροβύο, Αὐὶβυοῦθ!θ υἰβρομᾶθ: “ αυνίθηθ ααἱ 40 6}10 
οἢ8 τ19 δννίθηθ αἱ οἷὸ 6116 δοιιηὶ ομϊϑηηδπο ριιπῦο, 6ὁΠ6 οὐὰ ὃ ἀπὸ οἵὰ ὃ ἅπθ: ἴῃ αὐδηΐο 
᾿ ἄπ ὃ ἀϊνίϑι 0116. Τὰ αὐδηΐο ὃ ᾿παϊν!510116. 11 Ῥυϊποῖριο οἱπαϊοαῦύνο ὃ ἀπὸ 6 ρἱπαϊοδ 
ἴῃ Ὧῃ τηθᾷἄθαϊτηο ἔθῃιρο, τῷ ἰπ απϑηΐο οἱ 51 ρυθβθπίδ αἰν β1 0116 ἔὰ ἀ8ὸ ἄπθ νο]ύθ ἴῃ 
ἀπ ἔρθιηρο 6110 βἕθββο 5650. [ἴῃ ἀπδηΐο δάθππαιθ ϑάορθγα οἷὸ ομ6 ὃ Πἰπϊῦ6 ὀομηπη0 ὃ 
ἀπο β5Θη51 ρ᾽πάϊοιυ αἱ ἄπο ορρϑῦθὶ 6 11 ρἱπᾶϊοδ βϑρϑυδῦ Θοιηθ. 4061} 616. 50π0 ΡΙΌΡΙΙΙ 
αἱ ἀυο 5ΘΏΒ1 ἀἰβυϊηνι; ἰὼ ἀπδηῦο ροὶ ὃ 'πὸ 11 ρ᾽παϊοα Θ0η ἢ 5010 π162ΖΖῸ ὁ ἴῃ ἢ 580] 

ἴθιηρο ,» (δ οῖ} Απώμα, ΠΙ, ὀα ον τς δι Ὡνο 8. 6 Ἴα|; 

Ῥθν δι νϑάργῃϑ ομθ 5. Τουηπιδθο ποη δῖᾶ ὑοπῖο ἤδ Ῥτθηᾶθυθ ἐμο]πθηΐθ Ἰποῖο]9 
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ΡΘι" Ιδηΐθι πθ τἰρον ίδιηο ααἱ 1] 5110 ὁοτηπιθηῦο ἃ αἰιθϑῦο ῬᾶΒ50 ἂϊ Αὐἰβύουθιθ δρρεαβίδηζε 

οϑοῦρο; “ απὶ ορθιδὑϊομ 5 ΒΘΗΒΌΠ ΠῚ ῬΓΟΡΤΙΟΤΙΙΠ Ῥϑέθυδηὔτ δα ΒΘΗΒΌΠῚ ΘΟΠΙΠΙΆΠΘΙΩ, βἰοσαῦ 

. αᾷ ρχίπησπι οὐ οπηπίσπι ρεϊποίρίαπι, ΠοῸ πο 0. 56 Ἰιᾶ θ᾽ ΒΘηΒΙΒ ΘΟΠΊΠΠΠ1Β δι ΘΘΏΒΕΒ 

Ῥτοργῖοβ οὗ ὀρθρδθϊοπθθ ΘΟΡΊτη, δἰ οαῦ ὉΠΠῚ Ῥυπούαπι ϑὰ ἀϊνονβαβ πθδ5, (89 ἴῃ ᾿ρΒ.πι 

οοπουγταηῦ: ραπούσμῃ δαύθπι αποα οδϑῦ ὕθυτηΐηυβ αἰ θυ ΒΘ Πα Τἰποδᾶγιηι, ϑϑοαηάππη απο 

κῃ 86 ϑδὺ ὕἅπῦμι, οδὺ ἱπάϊν β! 0116; οὐ δύο τηοᾶο 5θηβι15 ΘοΙμηΠἷ5 βθοπηάπιη αποά ἴῃ 

86. ἀπάτη, οϑὺ ἱπᾶϊν 81 }116, οὐ θϑὺ ἀπππὶ 5θηβί δ νατη. διούα]η ἀυ]οῖα. οὐ 4101; ἀυ]οῖβ Ῥ6. 

σαδύαπι, οὐ 10ὶ ρον νίβαμι. 51 γϑγὸ οοπβί ἀθρθέτν Ῥαποῦιμη ΒΘΟΥΒΌΠΙ, αὖ οϑῦ ὑθυμηῖηα8 

Βυΐαθ 1ἴηθδ6, 510 θδϑῦ αποάδπι τη ἀἰν βίο 116, ααΐα, αὐΐπηαν απὸ ραποῦο τῦὖ ἀσοραϑ. Τὺ 

ς ΠΩ ΠοΡ 56 η5815. ΘοΙημηαηΐ8, απδηᾶο δοοίρδαι αὖ αἰν1510110 αποάάδπι, ρΡαύδ οὰπὶ ΒΘηΒῈ5 

Ἰαάϊοαῦ ἄρ 4100 οὐ ᾿πάϊοαῦ βθογῦϑαμη αθ ἀυϊ]οὶ, οϑὺ αἰύϑγιπη βϑουπάπηι ϑούαπι, Βθοπάτι) 

τ γοιὸ αποᾶ οϑὺ ἀπαπὶ, ἰααϊοοῦ ἀΠ θνθηδίδβ βοπβιρΠαπη. ἘΠ ῬῸ Ποο βοϊγσαηύαν ταὐϊοηθϑ 

βαρτνδαϊοίαθ, ααΐα ααοάδηη το οδῦ ππῦπὶ, οὗ αὐοᾶδπι πιοᾶο ποὰ οϑὺ ἀππτὰ {Ππῶ 

«αοᾶ ποϑμθὶῦ ἀἰνθγθῶ ΒΘ ΠΒΊ 0118, ((ὐηηην. (6 «Αηΐρνα, Τιϑοὐϊο ΧΙΧ). 

Αὐιϑξοίϑιθ μὰ βίδοηἶδο ομθ 11 5θπ8ὸ ὃ νἱοούθινο 46118 ἔουπηθ 5Θῃ5 1011, πιῶ βθηΖζδ 

18. πιαϊονία. τὰ απθϑῦθ ἕοριηθ ΒθῃβΙ θ1Π1 βθηζδὶ ἃ τηδῦθυϊα ΠΟΙ. βυϑπίβοομο ἀϑὶ ὑαὐζο. 

Ἐϊ556. Ῥόββομο Θββθο ϑνοοδῦθ 4818, ἐιιίαρίθ, 18. απ8]6 ὃ ἴὰ ἴδοοι θὰ ρ6 οαἱ ἀϊοίδηιο 

6Π6 αὐ Ἰπτπδρίπθ, 1 ὑοϑῦο ἀϊοθ φάντασμα, 51 ἴοντηδ, ἴῃ ποὶ, 51 ρυθβθῃῦδ ἃ ποῖ, 6 απθδίδ 

φϑγοϊα ααἱ ὃ απ ὑγβίαῦο, θββα ὃ ἂπ ἈΡΙδῸ ἀϊ [811 ᾿ππτπδρίηϊ, θα ὃ ἀπ πιον!ηθηὔο [16 

Ῥτοοοάθ ἀδ] πιοῦο ἀϑὶ βθηβὶ, βθηζθ Ῥϑρὸ Θϑβθ Ὁ 1 τηουπηθηῦο ἀθρ611 βύθϑϑὶ, αὐϊηαϊ τὰ 

πιονίπιθηΐο ργορυῖο οθ πὸ. το]ασίομθ 6011. ἰϑοο!δὰ Βα ρΘιἼΟΡΘ αἱ ΘΟΠΟΒΟΘΙΘ, ΒΘΌΡΘΩΘ απ] 

Αὐιβίοίϑιθ ποὰ πὸ ἕβοοῖα οθ ὑπ ὁθππὸ {πρρὶθνο 60116 ρᾶΡΟ]6 ηὸ βόηθα Καρίαϑβηνί οἱ ὁ 

δομοθίίο (ἰδία., 111, ο. 95). 

Πϑιηδῦϊο νοϊθπᾶο θϑρυΐπιθῦο ἴὰ τϑδσίοπθ οἷ ᾿πύθροθαθ ὑτ8 1 56η80 6 ἴὰ ἕαηύδβια 

πο]]1α ἐναδαχίοπο αἱ Ερτιοῖδο Βαρρᾶτο, ἀϊοθ: “ ΤΘΟΙρΘ᾽Θ βθηβιιπι ΒΘΉΒ 118, αα18ι. ΘΟΙΏΡΟΒ βἷὖ 

« ρρηὐίθηα! δὰ ἃ ααἷθαβ τηογοῦμι, ΘΟΏΒοΡ να 6, ααΐδ, Ὑἱπὶ παροαῦ ἱπηδρίηϑηα! θα αὐδθ 

« ροηθῦ,,. ΒΠΟΡΟμΟ ἰηνθοθ 51 ᾿ἰτηϊύδ, ἃ ἄϊγτο ομδ 16 ἰαηίαβία ὃ ἴὰ ἔδοοϊὰ ϑαβοθύν να 

46116 ἔονυπιθ βϑηβίθη! τιοαϊαηῦθ ἱ βθηβὶ; 6 οἷὸ ὃ ὑδηῦο γ6ῦῸ ὁΠ6 ἀπδπᾶο ᾿πη δ ΠΙϑηο 

Ῥγοπαΐδμιο ἱ υἰρὶ 48.110 βϑηβδζίοπὶ, 11 οἷιθ ὃ Ῥὰγ9 ὀοπίοντηαο ἀδὶ οἰθοιὶ αἱ πϑβοῖδα, ἱ 

«0811 ποῖ πθππο ἃΙοσπθ, ἱπημηδρίηθ ἀθὶ ΟΟ]ΟΙῚ, δα Αὐἰδύουθίθ υἱροῦθ βρθθθὸ ομθ οὶ 

τηϑηοᾶῦ αἱ τὰ 56η850 πΠοη ραὸ ἃνθῦθ 8 οιμᾶ ΘΟΠΟΒΟΘΉΖΒ, ἄ6611 ορροῦθ ΡῬΓΟΡΡΙ 81 τηθ- 

- 

- 

- 

- 

ἄοβίτηο. 

(οη οἷὸ Αυιϑυούθιθ μὰ ροροοῦβϑῶ ὑαῤία ἃ βίουδ. 4611. Θομοβοθηζῶ βϑηθὶ νι 6 46118 

[ᾳοοΙὰ ὁπ νἱ οοπίτθαίΐδοοπο. ὙοΙθπᾶο ααϊπαϊ ρᾶδϑαῦο 8118 βἴονδ 9118, ΘοποβόθηΖδ, ἴῃ- 

το!οἐξξιαϊθ, ἱποοιηϊποῖα 601 ἀϊπιοβύσαρθ ἴα αἰ θγθηζα 686 ἰπἰογοθᾶρ γῶ 1᾿Ἰπὐθπᾶθρθ 6 

ἢ βοπέϊρ, βουίνοπᾶο: ροϊομὸ 1 δηΐπιδι, απιδπα ὃ οαταὐἑουΖζαύδ Βρθοϊδ]πηθηΐθ ἀΔ] βϑαῦτθ 

6. ῬΘηΒαΡΘ Π6 σίθῃθ πϑύμιΡα 6 18 ΤΊΟΘΡΟδ, 50 τῶ απθϑὺθ ἀπ ἑαησίοηϊ νἱ ὁοντδ αἰ θυ θηΖᾶ 

Ὁ πο. ῬΘηΒαΙῸ ὁ ΒᾶρθΓθ. ΒΘΠΙΡΓα ΘΒ56ΡΘ ὍΠ ΟθΡῦο 5Θη}1}0 ὥσπερ αἰσθάνεσθαι τι εἴναι 

(06 Δηΐνια, 11, ο. 89), ροϊομὸ ποὶ ἅπθ οδβὶ 1᾿ ϑηΐτηδ ἀϊβύϊηριιθ 6 ΘΟ ΟΒΟΘ αΆ8]0Πη6 οο058, 

ΠΟΠαΙπιΘη0 ΒΗ Γ6. 6 ΒΒΡΟΡΘ ΠῸῚ 50Π0 [0 Β5ύθθ580. 

Τη ἐαὑυ 11 βϑηθρο ἀρραγύϊθμθ ἃ ὑαῤιϊ 511 δαΐπαδ 1, 11 βᾶροῦθ ἃ ῬΟΘΠΪ; πο] γ0 1 

ῬΘΠΒΔΙΘ ΠῸΠ ὃ 10 βύθϑβο ἀ0] βϑηθίγθ, ἄϊθο 11 Ῥθῆβαγθ τηραϊδηῦο οὐἱ 51 ροΡοθρίβοοηο τϑῦτ 

ταιποπίθ ὁ ποη γοὐῥαπιθηΐο 16. ο086. {πιρϑροίοθοὃ 4.010 6110 Ῥογοθρίβοθ τϑυῤαιηθηῦθ ὃ 

ῥυπάοηζα, βοίθησα θα ορίπίοπθ γϑῦϑ, ΠΟῚ τοὐψαπιθηΐο ὃ 11 οοηὐνανίο ἀϊ ααοϑῦο. ΟΥὰ 1} 

56η80 ἴπ ααδηΐο 51 οβθυοῖύδ, ἸΏὔΟΓ ΠΟ ἃ οἷὸ ὁ 9]1 ὃ ῬΥΟΡΥΪΟ, ὃ ΒΘΠΡΓΘ ΥΘΙῸ, ΘΠΟΠ0 
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ἩΘΡῚΪ Δηΐτη811, τηθηΐγθ ὃ ροββί 116. 11] τρία Θ Π0η τυψαμηθηῦθ, 1] 9 ποὴ Δρρδυ ϊθηθ 
6116. 811 ποπιο. ἘΪ ροθο ἄορο, 1 50η80. ΠΟ Ῥᾳὃ 5ΘΠΠΡΘ ἼΠ 5ΘΠ810110 νϑθιηθηΐθ, 1 πα ϊζο, 

δια Θβθιηρίο, πο οὧθ ἄορο [ου ἰββ 1 βαοηὶ, 6 ΠΤ ΟΘΟΠΟ ποη νϑὰθ ἄορο Υἱν 5: 11 ΟΟΙΟΙΣΊ, ᾿ 
ῬοΙδίο ποη οἄοτγϑ, ἄορο γϑϑιῃθηθὶ οἄουῖ; ἃ] οοῃίγανο 1᾿Ἰηὐθ]]θυΐο ἄορο οἷιθ ἢ ἰηΐθβο 

ὉΙοαποπὸ αἱ ρυϑηδοπιθηῦθ ᾿πὑ61119 10 116, ΠῸΠ οἷδν Τη6Π0, τη8 8η71 Τη0610 ἰηῦθηαθ 10 6050 

Ἰηΐθυίουῖ ; 6. οἷὸ αυνίθηθ ρϑυομὸ ἴὰ βϑῃβι νὰ ΠῸη Ῥὸ Θβθροὑαβὶ βθηζα 1] ΟΟΓΡΟ, 

Τηρηΐγο 1᾿Ἰηο!]οὐδο ἢ ὃ βϑραγαΐο, 

Μὰ 86 1᾿Ἰπὐθπμάρθυθ ταββοιρ δ ἃ] σϑηξίγθ βατὼ τἀ Ραύνθ ἀ8110 βύθβϑο ἴῃ 61]11ρ]- 

Ὀ1ΠῸ, ο 4} ] 088. οοθα αἱ ἀπδῖορο. Οτὰ 1᾿1πἰθ]]ϑῦδο βθραγαῦο ἄθ ορηϊ ΟΥσΆΠΟ ΘΟΓΡΟΓΘΟ 
ὭΘῚ ΘΒΒΘηο ϑιιβοθυθνο αἱ ρϑββίοπθ, θθηβὶ 5010 αἱ [Ὀυ1η6 (8Ρ6616), ὃ ἴῃ ροΐθηζα αἱ απθϑῖθ 

ἔογιηθ, πιῶ ποη ὃ ἴογπια; πᾶ ΤαΒΒΟΙΠΙ ΡΠ ΘΠ Ζδ, 601 5ΘΏ80. 6. ΘΟΙῚ6 απθδῦο ὃ γἱβροῦζο δἱ 

ΒΘΗΒΙΌΠΙ οοβὶ 4116110 ὃ τἰβρϑύθο ἃ] ἴῃ 616 1011}. Θυΐπα] 56 11 θ]]ϑυῦο μὰ ἀδ ᾿πύθηθυθ 

19 058 ὃ πϑοθϑβδυῖο οἢ8 5ἷῶ ἀϊϑύϊπέο ἀὰ ὑπύύθ 16 ὁ086 δἰβποιδ, οουηθ ἀϊσθ Απαββᾶρογδ, ' 

δαθέθ 16 ἀοπιίπὶ 6 16 οοποβοα. ᾿ϑομᾶθ 6110 6[6 5ὶ ἀθποιηῖπδ ᾿ηὐθ!]οὐδο ἃ6]] Θηΐτηδι Ῥ6. ᾿ 

Οαϊ 1᾿ ΔΗ ΪπΊδι τϑρίομα ϑα δρρῆθΖζζῃ ποη ὃ πἰθηΐθ ἴῃ αὐΐο 41 6116 6058 66 50Π0, ὈΓΙΠΊ8, ] 

68 ἰπίθπαδ, οἷὸ αἰσηίῆσα, οἷθ 1 1ηὐθ]]οἐῦο 4611 δηΐτηδ, ποη μὰ ἴπ αὐΐο δ᾽οιαπα βρθοίθ ὁ 

ἕοντηδ, ἰπεθ 1119 10 116. ῥυΐππα, οπ6 ἱπέθηαα (1 οἰ ἀπίρια, ΠΠ, ο. 45). 

οϊοπᾶο ροὶ τηθρ]10 ρυθοῖβαυθ ἱ βΆρρουῦϊ 616 ἱπέθγοθάομο ἐγ 11 ο!]ϑὑῦο ἀ91]᾿ Δῃΐτη8 

81 φηθαθηι 6 γα απθϑῦ 6 1] 5θη80 οομηπηθ, Αὐἰβύοὐθὶθ βοῦῖσθ: “ ΠΘ]]᾿ ΔηΪτηδ 1] 56180 

ΟΟΙηὰη6 ὃ πη, Θρθοίθ ἀϊ σϑηΐγο ἴῃ οὰαϊ νΘηΡΌΠΟ ἃ ΤΟΘΟΘΊΘΙΒΙ 50ηΖδ, ΘΟΠ ΟΠ θΡΒὶ 19 Ι 

αἴνθυβο ρογοθζίομὶ ἰουμῖδθ ἀδὶ βίῃροι βϑηβὶ; 18. ἑβηθαβίδ πὰ 5ρθο16 αἱ ὁϑηΐτο 6 αἱ ὕδθυ- 
Ἰηη6. ἄογθ 5ἱ ὑϑοθοϊροπο βθῆζα οοπίοπαθνυβϑι ἱ ἔδηφαϑηηΐ, οἷοὸ 16. ἔογπηθ (6611 ορρϑυ ἢ 

ΒΘΏΒΙ 1 5θηζα, πϊαύουῖθ, οβϑία 16 ἴοσιηθ 4651: ορϑϑὺδ ρϑυοθριῦ; 1᾿1πὲθ]]1ϑὑὐο 4611 Δ] 

ὃ ἢ] Ἰπορο ἄονϑ 51 γϑοθο]ὶθΌη0 5θηΖῶ ΘΟ Ομ ἄθυϑθὶ 16 5ρθοῖθ αϑύλαύθθ δὶ ἰϑηθδβυηὶ, 6 16 ] 

ΒΡΘΟΙΘ 6 1 ἐδῃξαϑηι οοϑυϊυίβοοημο δ᾽οαπομὸ αἱ ἀπὸ 6 Ῥ6Ρ Τ᾿ Δηϑίορίθ 6 ῬΓΟΡΟΥΖΙΟΠΘ 66 ᾿ 

᾿δῆπο ο011᾿ πὲ] δο 6 60] 5θ80. Θ01η0 ΠΠϑηπο ὑτὰ αἱ ἸΟΤῸ (Ροῖν Αηήριω, ΠΊ, ὁ. 75, 8 δ). ἢ 

Ἐὰ ἴῃ ἀαθοῦο ἰπορὸ 50η0 δι πούδιϑὶ ἴΠ πιοᾶο βρθοίδ]θ αιθϑῦθ ρᾶγοὶθ τὰ μὲν οὖν εἴδη 

τὸ γοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ, 16 δα Δ] πηθηΐθ : “ ἰρδ585 ἰοίθαν ἔουτπδβ ἰπ 6 ]θοὐϊ τη 
“ἴῃ γῃδηῤαβιηδθϊθιι 1η 6 Ποῦ. ,. ΠὐἸαφο]ϑδδο ἰπὐθπᾶθ 16 βύθϑϑθ ἔὈ}π|6, Βρθοῖθ, ῃϑὶ 

ἔδηναβτηὶ, 

Α οοηΐουτηδνθ 1᾿Ἰπξϊπια τϑϊαζίομθ ομθ οουτθ ὑγῶ 1 ἐδηθαβηαϊ 6. 16 ἕοστηθ 1 6111510 1} 

Αὐήβίοὐθθ πο 8010 ἀβοιτηα οὴθ ομΐ πὸ βϑηΐθ, π0118. ραὺ Πηρᾶταρθ, π8}1ὰ Ἰη θη 6:9, 

Ὁ Θ1 ϑρθοῦϊα ὃ πϑοθϑβαυῖο ΟΠ6 ΒΡΘΟΙ]Π νθηᾶο ρυθϑθηῦθ 1] ἰδηϊαβηιδ, 11 αι8]6 ὃ ὁΟΠ10 

᾿ ΒΘΗΒΙΌ116, τὰ βϑηζα [αὶ τηϑέοτία, πιὸ ἀροίαπρθ: “ ἱ ῬΓΠΩΪ οοποθυθί 4611 πηθηΐθ ἴπ οἢ}6 

αἰ ουίβοοπο ἀαὶ ἐβπξαβηι , Ε τἰβροπᾶο: “ δου διηθηθθ 6881 ΠΟ 5070 ἔῃ α 511, πηδι ΒΘΏΖϑ, 

αἱ φαθουϊ πο βοπὸ ἡ δ ες, Θδῖθο, 89, δγοϑὴν ᾿ 

[μὰ Θοποϊθίοπθ ἃ οἱ οίππρο Αὐϑθουθθ, Ιὰ ψα8]6 οοποον δ ρἰθπαιηθηῦθ ο0η. 41101]8, 

ἀθρ]1 Απμαϊημοὶ Ῥοϑίογτογὶ, ὃ 16, ἀϊροπάθηζε 461] Ἰηὐθ]Π]θυδο 61} δηῖτηα, π6] 0 5γ0]61- 
ἴχθηθο (8118 ἐβηῤαβίθι οουηθ ἰὼ ἀϊρϑπάθηζε αἱ ᾳαθϑύα 8116 Ῥϑγοθζίοῃὶ 56 5101}, αἱ σαἶβῶ Ἧ 
68. φοιηθ ἢ] 5680 ΠΟΙ Ορθιῇ 5θηΖδ, ἰᾷ ῬγΘβΘηΖθι 4051} ορροῦθί 586 }81}111, σοβὶ 1᾽1π06]- 

Ἰθέθο ποβένο μα]ἃ Ῥαὸ ἰπὐθπᾶθνρθ βθηζᾷ [ἃ Ῥγθβθηζὰ 4161 Τϑη δ βυη. 

ϑάϊδμηο οὐαὶ οομθ Αὐϊβύοῦθιθ βρίθρα 1} τηοᾶο βθοομᾶο 11 4819 6]1 ἰπὐ6] 5 1011} ὁοπ- 

Τθῃαθὶ πρὶ ἔβηθαβπ σϑαρϑᾶμο ἀρρυθδὶ 4811 Ἰηἰ6]]1οὐῦο 4611 δπῖπιδ. Ἐ11 δησίδαὐδο βύδθί- 

Ἰἴδοθ οιθ πᾶ, οοβα ἴῃ Ῥοίΐϑηζα πὸὴ Ῥαὺ ραβδᾶνθ 81} αὐὐο 86 ποὺ ὃ ὑναύα 81 δύο ἀδ 

πᾶ οδα88, αἰποηίτηα οἷὰ ἴῃ αὐΐο. ΟΥὰ 11 ἑμπίαϑπια, οομμαπα6. ἱπημιδίθυα]68 ὃ ἈΠΟΟΤΘ ππὶ Ἷ 

ϑεμιε Π. Τομ. {|| 14 
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100 ΒΟΜΌΔΙΟ ΒΟΒΒΑ ᾿ 8 

ΒΘΠΒΙΡ116 Θρρϑγοϊὸ ποὸη ρᾳὸ Ρ6Ὶ βὸ δρίγθ 501} Ἰηὐθ!]ϑυΐο. Ῥϑυομὸὃ οἱὸ ἀννθηρα ὃ πθ068- 

ΒΒ1ο ΠΙηὐθυγθηῦο ἀϊ ἀπ αἰίτο ἰηὐο!]θῦῦο (1᾿1ηὐθ]]οὐὔο ἃρθηῦθ) ρθ ϑβϑϑθῆζᾷ ἴῃ ὐΐο, 1] 

αα816 ἀϑύραθ δ] ἰδῃύαβιηα 1᾿1π0611101}116. 6 1. ργθϑϑηῦδ 81}᾿ 1] ὑδο ἴῃ ρούθηζε, 11 α819 

16] τίοθνόῦ]ο ἰο ΦρΡρυθηἄθ 6 Π61} Δρρυθπᾶθυϊο ρᾶβδα ἀ8|1ἃ ρούθηζα 411 αὐῦο. Οὐβὶ 1 1η- 

ἰρ!Ποὐδο ἴῃ ρούθησα ποη ὃ ἴῃ οοπύθῦθο ᾿πητηθαϊαῦο 00] δηΐαβιηδ, τηὰ 5010 0011 1π06]11- 

ΘῚθ116 ἀβύναύνο 48] [απύαθημδ. “ Εἰ ροϊομῃ!ὸ πὰ] νἱ πὰ 81} 1πίαου! 46116 ὁ080 θβύῦθβθ, οἷθ 

“ βΙ8 0 Βθρδγαῦθ ΘΟΙὴΘ ΒΘ ΓΠΟ ἃ ΠΟΙ 16 6056 Β8ΘΠ51}0}}1, Ὀἰβοθηδ, ϑιημηθύορθ οἰθ 6 

“ ρο56. 1Π061Π0101}}1 ΘΟ ὴ0. 16116 ΌΡΙῚΘ. 5ΘΠ510111, ΘΟΠ10 Ὑἱ 5010 16 0086 ἀδίγαϊῃθ, 6 ὑαύίο 

“686 ὃ αυδ! θὰ ο τηοα!ῇοαχίοπο 4161186 6056 ΒΘΏ51011, Ε4 ὃ ρϑυοὶὸ 6116 1᾿᾽Θ85616 666 πι}}8 

“ βρθηθθ86. Π8118 ρούρο 6. δββοϊαύδιηθηθθ βᾶρ6 6, Π0}18 ἱπύθπαθγθ., (16 Αηέίρηια, 11], 

ὅδΡρο 89; 8 8). 

Ῥαπαῖθ ο]1 1η 6 1ΠΡ10}}} ἤποι ὃ βομο ἱπηρ]]οα Ὁ] π6116 [ΟΓ 6. 5ΘΏ510111, πρὶ ἔϑηὐδβιηΐ, 

ΠΟΙ ῬΟΒΒΟΠΟ ἃρῖγθ 511 1ηὑθ!]ϑῦθο ἴπ ρούθηζϑ, 6 Ῥ61 Θ55616 ῬγΌβο οἱ ἀὰ ὕ816. ᾿πυη]αρρο 

ὃ πθϑοθϑϑαρίδ, ᾿ορθῦα 4611 1πὑο!]οὐῦο ἃρθηῦθ, 1] απ1816 11 {Πππηϊπ8 6 {τ π8 6011 11 ἀϑύγϑθ, 

11 βϑραᾶιᾶ 6 ΘοΟβΒῚ βϑρᾶγαῦὶ βοπὸ υἱοθναῦ ἀ81}᾽ [ηὐθ]]οὐῦο ἴπ ρούθηζϑ, 6 Π6] γἰσΘΥ 61} ρᾶββθῶ 

ἀ4116,. ρούθηζε 81] αὐΐο. 

(19 ἰαϊθ βἷα ἰὼ ἀούτπα αἱ Αυνιβύοῦθιθ ἱπύονπο 811᾿ αὔβοίο 4611 1πὑθ]Π16ὑΐο ἀρϑηῦθ ἃρ- 

Ῥᾶγθ νυ ἀθηΐθ ἀ8] οᾶρο ὅς ἀθὶ ΠῚ οἰ Αηώα. ἴπὰ ἔαϊίο Αὐἱβυοὐθιθ ἀϊοθ: “ Ιῃ ορῃὶ 

πϑίαγα ομ6 οτὰ ὃ ἴῃ ρούθηζϑ, οὐ ἴῃ αὐΐο, πη ρᾶρῦθ ὃ Θ0Π10 τηϑύθυϊα 6 ἴῃ ρούθηζϑ, ὃ 

ψαύῦθ α0.61180 6056. ΟἾ)10 5010 αἱ α16] φῬΠΘΓΡΘ; 6 πη ΔΙ ῦγϑ, ὁ. ὃ 6016 ἔογιηδ; 666 ϑἀθιηρὶθ 

8] 50 αἰβοίο πο Δ] ρθη! οἢ6 1 ῦῦθ γἰβρϑύνο 8116 τηδύθρϑ. Οὐὰ ὃ Ὠθοθβϑθρο 6.0 

8ΠΟΙΘ. Π6]]᾿ ηΐτηδ 51 ὑγονίπο [811 αἰ θγθηζθ. ΕΡρϑυοἱὸ ἴῃ θϑϑῶ ἃΥΥῚ πῃ ἰηςο!]ϑῦῦο 8} 

086 ἀϊνίθηθ ὑαύῦθ 16 0086, θα ἃπ Δ|ῦΡῸ ἰηὐθ!]ούῦθο δ] οἰθ ὑαύίο ορθῦὰ ὁ φτγοάυοθ; 1] 

αὐδ]9 ὃ Θομη6 τῃ Ὀϊδο, 6 απδϑὶ Θ0Π18 ὯΠ 110, ἱπρΘΡΟ ΘΟ ὃ ἃπ0η6 [ἃ [66 ἴα 81 ὁΠ90 

ἱ ΘΟ]ονὶ Οἢ8. 50η0 1ῃ ρούθηζε, ἰῃ οθυΐο πιοᾶο 11 ἴϑ οΟΙονὶ ἴῃ αὐΐο .. 

Οϑγομίϑηιο αἱ ἀΙΠποῖ δι αὐθϑύο ὑθθῦο. Αηχίθαθθο Αὐιβύοῦθ! Θ δύα 1] 1506 οἢ 9 Π61]᾿ τη 

ὃ ΠΘΟΘΘΘΘΙΟ ΟΠ6 51 ὑτονὶ ἀπ ἰπὐρθ!]οῦθο οἢ6 ραὸ ἀϊνθηῖγθ ὑαύθθ 196 ο056 6 ὑπ ᾿πἰθ]]ϑίϊο 

ΟἾ6 ρυὸ αν ὑαύνο 16 οοβϑθ, 6 ἰο αἰϊπιοϑῦγε, ἀϊοθηᾶο ομ6 ἴῃ ορῃὶ παύμπνα ἰἴᾷὰ 4816 οὐδ 

ὃ 1η ρούθηζα οὔ ἷπ δὐϊο ὃ Ὠθοθββαῦο, 06, ΠΟΙ 8010 νἱ 58. 8᾽ουπομῃὸ οῃ6 ρυὸ ἀϊνο- 

πἰρθ ὑαύξθ 16 0050, τηᾶ 8ποοῦδ ΘΙοα ποιὸ 11] α8]86 ροθϑα ἴϑρθ ὑπύνθ 16 θ086, 6 6116 ὑτδ 

Ἰοῦοὸ ἱπύθγοθδα ἰὰ ϑύθϑϑα ὑΡϑίδχίομθ αἀπ8]6 ἰηὔθγοθαθ ὑγῶ 1᾿δυύθ 6 ἰἴὰἃ πηϑύθειδ; αὐϊπαϊ ὃ 

ὨΘΟΘσβδΓΟ Οἢ6. Π6]1᾿ ΔηΪπηδ, ΠΟΠ 5010 5180] ὑπ ἰπὑ6]]ϑυῦο ῬΟ5510116 ὁ16 ραὺὸ ᾿ηὐϑπᾶθνθ ὑαύὑθ 

16. 6056 τἱοθνοηάο 16 Βρθοὶθ 6 ἴογῃηθ 1π0601Π|Ρ10}} αἱ ὑαύνο 16. οοβθ, πὰ ἃποοῦῶ πη ἰηὐοὶ- 

Ἰοῦθο ἀρθηύθ οἷθ ροβδϑῶ ἴδια ὑαύθθ 16. ὁ056 1ηὐ611161}0}}1 1 ΡΥ] 0 Π6]] τη 19 ΒΡΘοἷθ 

6 ἴογιηθ ἰη 0110 101} αἱ ὑαὐδθ 16 οοϑθ. ΠῚ ὁΠ6 γϑπᾶθ τηϑηϊξθοῦο απ8}16 5ἷα 1᾿πἴβοῖο ἀ6]- 

Τ᾽ Ἰηὐϑ]]οῦῦο ροβ51}116 6 4816 ἀ01.6110 461} 1π06]]οὐῦο ἀρθηύθ. [ἢ ἔαύθο 11ηὐθ]]ουῦο ρμοβϑί- 

ἈΠῸ ὃ 406110 ὁ6 ραὸ ἀϊνθηύαιθ ὑαύθθ 16 ὁ0856 γἱσθνθηᾶο 16 ϑρϑοὶθ πύθ1110 1011}, 6 11η- 

ὑθ!]ούδο ἀρϑηῦθ 406110 οἰθ ριὸ ἔαγθ ὑπύίθ 16. 9056 Πρ. ΘΠ 0. Π6}} Ἰ 611ϑυδο ρΟ5510119 

16 Βρϑοῖθ ᾿πὐθ]}1Ρ 10 111 ἀἰ ὑαύίο [6 οοθ6. ἘΠῚ νϑῦοὸ 11πὑθ11οὐδο ἀρθηὺθ ὃ Θ0Π|0 1π ΟΘΡΐο 

ΔΡΙύΟ 6 ὧπἃ οϑρύα. ρούϑθηζα 4611 ϑηΐμηδ, ἀνθηῦθ ῥγορον Ζίοηθ 60118 ἰὰσθ ΘΟ Ρορθα. Οτγϑ 

ὁοιη9 ἴα [100 ἕω βὶ ὁῃ}6 ἱ οοἱονί, ἱ α08]1} Βθοοπμᾶο δὸ ΠῸπ Β0Π0 ΨΊΒΙΡ1Π ἴπ αὐδο ϑἰᾶπο 

τοϑὶ ὙἹΒΊ 11 ἴῃ αὐΐο; οοϑὶ 1᾿ἰπὑθΠ1θὑδο ἀρϑηΐθ ἴα βὶ οῃ6 911 ορρϑῦθψι ὁἢ.6 ποῃ 80πὸ ἰπύθ]- 

ΠΡῚΡ1Π1 ἴπ αὐῦο βδίδηο το81 Ἰη 911 ρ 11} αὐθαθιτηθῃῦθ. 1] ο116 ἃν ν θη 6 00] ργο Δα: ΡΘ ΠΘ]}᾽ 1π- 

ἰοοῦδο ροββῖθ 116 10. ϑρϑοῖθ ἰηύθ]]1ρ 1} 1} 6611 ορρούθ!. 119 ὃ ϑβϑβϑϑηζίϑιτηθηύθ ἰὼ Θπο- 

βθοϊορία αἱ Αὐἱβύοὐθιθ, 6 νϑάγθπιο ἴῃ βθραϊο 856. απ0118 αἱ 5, Τοπιηδβο 5'8 ἀϊνθυθᾶ. 
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1 ἀούίο φαΐολθ αΐ ουἱ οὐϊδπηο οϑϑιηϊπαηᾶο 1ὰ ἀἰθθουῥαζίοπθ ἅ6116 1466-ἸτητηΔρ]ηὶ, 

ΟΑβθῦγα, ὁἢ6 11 ὑγαύξαϊο 7)ο1 1 Αηίρια σϑππθ ἱπύγοδούθο 861] Ἰπβθρηδιηθηθο ΏΘ] 560010 ΧΠΠ, 

9.16 ρῥϊι δηθίοηθ οροτθ δαϊθηθίομθ ἴῃ οαἱ ὃ οἰδαῦο βοπὸ ἴα ϑοηώνα ἀΐϊ ΑἸθββαπᾶνο αἱ 

Ἠδ]6θ5, πιουίο π61 1945, 6 Τ᾽ Ὀρύβοοῖο 126 ἀρέρια ἀϊ ΘᾺΡΊΘΙ πιο ἀ᾽ ΑἸνογρτᾶ, νϑϑοονο αἱ 

Ῥαυὶρὶ, τηουΐο πὶ 1949. Νἃ ἀρρίπμηρθ 6611: ποὶ ἐἰγίδιηο 4811. ῬοΙνθγθ βοὐύδο ἴὰ α8]9 

ἄουτηθ ἄβ βούθθ 560011 πὰ ἐθδίο ργθχίοβο, 1| αὰδ]8 οἱ ἔογπίβοθ τἰβρϑίξο 4118 ἀούυϊηδ 

46116 1466- πητηαρίηΐ πη ἱπέον τη σίοπθ 461 δαδῦο παονϑ. Τὰ αὐῦο 56 18 βουοὶδ αἱ ῬδυρῚ 

ΟΠ ΘΟΠΟΌΡΘ 1] ἐγαξίαξο 1011 Απύρια Ῥυΐϊτηα 46] βϑοῦῖο ΧΊΠ, π6118 πιϑὺὰ 46] ΧΤῚ θββϑ οο- 

Ποβόθνα, σὰ ἑαῤίθ 16. Ῥαυδὶ 4611 ἐθϑὶ 46116 1466-᾿πιπιαρὶπὶ, ΘοΤη6 ἈΡΡαΡΘ ἀδὶ ἔρημη θη 

ΑἹ ΟΡ] οΙμιο ἀϊ Οὐποῖθθ, τπουΐο νϑῦβὸ 11 1200. “ 51 ὃ ἀούξο, Βοῦῖνθ ΟἹ ΡΊΙΘΙπιΟ, ο.6 1 

“ ΤΡΡῚ ν᾽θι8}} ΠῸῚ σἰππροπο δἴηο 811 οσροίνο 4611 νἱβίομθ, τᾶ 6.6. ἱποοηΐταμπο ἴῃ 

“ΤΏΘΖΖΟ 810 5ρδιζῖο 16 ἔοστηθ ὁ ἷ οο]ουί 4611 656, 11 ΓϑοΘΟἸΌΠΟ 9 ΕἼ ΟΓΠδ ΠΟ ἄο000 81] ΔηΪΤηδ. 

“Μὰ 1ὰ ταρίομθ ποὸῃ ραὸ ϑοροίδαιο αθϑίο βἰβίθιηδ,. {᾽ ϑαΐοτο δρϑίαηρθ: “ ααθϑίδ ὃ 

1ᾷ ἀοξένίπα ἀἱ Πϑιποοῦῖζο: 6 ΠῸῚ ΘΘΡΟΒΘΡΘΠΊΟ Οἱ 1 ΔΟΡία ὑγαβιηθθϑα ἃ ΟΈΡΤΘΙπηο, πηᾶ 

ὃ Ῥγοναίο οἷθ ποὴ ὃ 4 Δυϊβίοίοιο,,.. ὅμ6 Αὐἱβύουθιθ ποῃ δΌΡα διηπιθδδθδ 1 ἐθουῖδ 6118 

Θοποβοθηζα, αἱ Πϑιποουῖδο, δαὶ 19 βᾶηπο, τὴᾶ ὁῃ6 πὸπ ΔΌΡΙα οβροβύδ 6 οοηξαξαῦα ὕδ]6 

ἀουυνίηα, 6 φαϊπᾶϊ, ο[6 ποῃ ροβδθδ Θ556 06 ρουνϑηθίδ, ἃ ΘᾺ] 16]Π10 06] ὑγατηῖίθ 496}: Αταρθὶ, 

Θ600 οἷὸ οἢθ8 Τ᾿ δυθουθ ἀυυθρῦθ ἀοναΐο δηχίθαθξο ἀϊπιοθύγαγθ. Οσῶ ἔγα 1 ψΑΡΠ ἸΟΡΏΪ 1π 

Θαΐ Αὐίβύοἑοιθ ρϑιῖα ἀθ6]1 ἰάοία ἃϊ Τϑηποονίίο οἱ οοηὐθηίαμπιο ἀἱ τῇ υῖρο 1 ΒθριιΘΠΕ: 

ἢ ὥσπερ λέγει Δημόκριτος εἴδωλα καὶ ἀποῤῥοὰς αἰτιόμενος “ αὖ Ῥϑπιοουδι8. ἀββουὶῦ 

“ ΒΟΙηηἶδ, 5πηυ]δουῖβ οὐ ἀθῆιχιριθ τϑίθυθηβ, (1)6 Πὶυἱαίίοηα ρθν. ϑ8οηιγιηι, 464-θ). 

Δημόκριτος δὲ ὄτι μὲν ὕδωρ εἴναι φήσι λέτει καλῶς ὄτι δὲ οἴεται τὸ ὀρᾶν εἴναι τὴν 

ἔμφασιν οὐ καλῶς “ Ποπιοοιίδι5 νοῦ απδύθηιιβ νἰβιιπ 6586. δαπδηι δββθυῖῦ, τϑοῦρ αἰχίς; 

“ ααδέθημα νἰ βίο ΠῚ Θ586 ϑιμρμδβίη, ἰἀθϑῦ ΔρρδΡ Π]ΟΏΘΙΩ Βῖν6 ϑρρδυθῃίίθηη, ποη ΤΘοΐθ 

(δε ϑργιϑβιι οἱ 80η 811}, 488 ἃ, 5). 
Τῤδαξοτο οοπέϊπαδ: “ πιὰ 58 τίραρπδ ἃ ΘῈΡΊ ΘΙ πιο αἱ ϑπιπιθυῦθρο ἱ ΘΟΡΡΈΒ00]1 ἰΒΟΙ δ Ϊ 

8116. οο86 6 ἀαὶ βθηδὶ, 6511 δὶ τηοβύγδ αϑϑαὶ ρῖλι ἴδ 0119 τἱσαδγᾶο 8116 βρϑοῖθ 6 ᾿πτητηδρ πὶ 

ἰπίο!]οέξα]} οἱ ἰπέαθθι, οοπίίππα ΘΕρΡΊΘΙπιο: “ ἄννὶ 6] ὁ ΡῸ ἐγ6 66118]16, 1 μηδ 811 Ῥγαδ, 

ΤαΙῦνα. 8118 Ῥορρᾶδ, [δὰ ἔδυζᾷ Π6110 βραζίο ᾿πθου πῃ θαϊαρῖο. [ἃ Ῥτΐμια, 66110]8 51 οπίδηηδ ζανι- 

ἰαδέϊοα, οἱοὸ νίϑια!ο: ἴῃ οβϑίξο ὃ 1ὰ οἷθ 1᾿ απΐπια νϑᾶθ 6 Θοποθρίβοθ 18 τηϑέθιῖα 66- 

ῬΘΌΓΆ]6. αἱ ἀαοθῦα. ο0 Πα] ὃ οα]ἅα, 6 5θθοδ δἰἤποπδ, Ρ6Γ αθθῦο ΟΆ]ΟΥΘ 86000, 686 Ροβ- 

βἰθᾶθ Ἰηὰ γιγυϊ αὐἰγα ῥῖνα, δϑθδ σμΐθπΠ ἃ 5ὸ 16 ΤΌΤΙ]Θ 6 1 σΟΪοΥ ϑϑίου πὶ. 8. 66]18]8, 

Ἰηθάϊδηδ, ὃ ἀθπομηίηδία ἰοσίβέϊοα, οἷοὸ γϑσίοπα!θ. [πη θ588 Τ᾿ δηϊηηδ, ἴα 11] ἀἰβοθυ πὶ] πηθηΐο 

49}16 6056, 6η6 β0πῸ βὐδίθ 1 ορϑϑῦθο 46118 ν]βΒῖ 06: ἴῃ ΔΙῚ ὑθυῃλη, 6116110 ΤΌΤΙῺΘ 9 

06] φο]ονὶ ἰηῤγοδοιιϊ σἰὰ π6] οθυν 6110 ρθὺ 1 Θπουρῖα ἰαπὐαβίϊοδ, 1 Θπουρῖα Ἰορίβύϊοα 16 

δὐξίγα γουβο ἀἱ βὸ, 6. ΔΠογὰ ἀἰδύϊηριιθ απϑϑῦδ οοϑα αυἱ ἄδ 4161] ΑΙ τα. [πὶ ἕα ίο ὃ αϊούρο 

ἃ ἔουτηδ 6 11 φοΐοσθ ἀθρ!! ορσουθὶ, 0811 οἷθ θββ8 11 γϑᾶθ Ἰὰ ταρργοβθηίαῦὶ, ο6 Τ᾿ δηΐπηδ, 

Ἄρρσϑζζα, 18. «αἰ αϊ ὰ ἄορ] ορροίῦθ!. Τὰ πιδύθγία ΘΘΓΘΌΓ 816 αἱ απθδύδ Θ6Π1ὰ18 ὃ ὕθιρθ- 

Τα, Ῥογομὸ (86 ἐοιηρογαῦαγα ὃ ἔϑγόυθνο 9. 8116 ΟΡΘΡΆΖΙΟΩΙ 6118 ΤΒΘΊΟΠΘ. 1ἃ ὑθγΖᾶ 

ΘΘΠΠα]α ὃ ἀθίξα πιομογαίίονα, Ῥοιομὸ ἰπ οϑβδ 1᾿ δηΐπιδ Θβθροῖδα ἃ δα πιθηηοτδ. Τη ἔαδίο, 
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οἷὸ ὁμ6 οβϑᾶ δὐδίγα π611ἃ ρυῖΐπιθ, 19 ἀΐβοθυπθ π6 118 βϑοοπᾶθ ὁ ἴῃ βθριίῦο 10 ἴὰ Ῥᾶβϑδιθ 

ΡΟ ὯΠ οδΠ816 οἷ 5] ΔΡΙ8 6118 ρᾶγϑὺϊ 4611. βοοομαδ θ]Ππ|]8. Τ ονἸβχίο αἱ αποδίο ὁὰ- 

π816 ὃ οπΐαδο ἀδ πᾶ ΘΒΓΟΠΟΟΪδ 51111160 ἃ 406118. οπ6. ὑθυτηΐηδ 11 56Ππ0 4] ἀπϑ ἔθιητηῖηϑ. 

Θυδπᾶο 1᾿ διΐμηδ σὰ016 ὑγαδιηθύϊθυθ (8108. οοϑῶ αἱ ππονο 8118. ΠΙΘΠΊΟΡ δ, Ο ΤΙ ΟΠ ΘΠΠΔΡΘ 

ἀΌΆ]ομ6. οοδα αἱ δηθίθο, 486118,. Τ]ΘΙ ΠΤ θη, 51 βοαρύδ θα 1] ὁ8816 ὃ ἀρθυῦο... [ἃ πιδύθυϊα 

ΘΟΡΘΌΡΘΪΘ αἱ αἀποϑύα ο6 1118 ὃ ἔνθα 6 βθοοδ, Ῥϑιομὸ 11 Ῥτόρνῖο 6] ἔγθαδο 6 ἀθ] 5θ000 

ὃ ἀϊ γἰπβουγδῦθ 6. ΘΟμβούναο. Νίδ 56 ἴο βύαϊο 46116 γθ 99111186 πο ὃ 41.816 ποὶ 1᾽8}- 

ῬΝίαπιο ἀοβουιὑῦο, 16. ορθυδίοπὶ 4611 δηϊ τη 500 ΠΊΘΠῸ [Δ 0111. ΠΗΡΘΡΟΘΟΠ ὃ 56 18 τηδύθυϊα 

ΘΘΡΘΌΡαΙΘ 461} αἱ δίπια ὃ απϊᾶδ ἴῃ ααδίοηθ βορροῦῦο, ϑϑϑᾶ 81 βρϑῃᾶθ 6 οοῃ [819 θϑρϑῃ- 

Βίομο αἰύθγα 16 [ῸΓΠ1Θ 6 ἱ ΘΟΙοΡῖ ; οἷὸ οἰ φυοάποθ ἀπηᾶ οαὐξνα ΤΠΘΠΊΟΣΊ8,. ,. Π᾿ ϑαΐοῦθ ἃ 

ααθϑῦο ραμίο δὶ δγγοϑύα πούδῃο 6 8010 ὰἢ βθριθοθ ἀϊ 6811 Ἰορρθπᾶο οἱὸ ρῆονθ- 

ΤΟΡΡΘ ἀπ ἀἰδριιδῦο ἰμνί ποῖ 110, 6 ΒΘ θη0. ΟΡ] θη. αἱ Οὐπο 65. δὶ ἀϊο αν} Ῥ]αὐοπίοο, 

ΠΟῚ 5] ραὸ ραβδρο αἱ ἀπ ἀμ δΡαζίοηθ 51 Π|}19 ῬΘ᾽ τὶ ἔθυῖγθ ὑα16 ὑθονῖα ἃ ῬΙδίομθ, 6 

ἐθηΐο τπθπὸ δα Αγίϑυοθὶθ, η6 1] οθ οοηνθπίδηιο ρου οὐ αμηθηΐθ. 

Τῤδαΐοτο οοποιϊαἀοπᾶο βοῦῖνοι Κ ἴα ὑθϑὶ 46110 ἰ4θ6-ἱπππηδρίηὶ 51 ὃ Ἰαὐροδοῦθε, 6118 

ΒΙοϑοῆδ μ6] βϑοοῖο ΧΙΠ βοῦο οἱϊ δυβρὶοὶ ἅ6511 Αὐϑθὶ ΑἸραζοὶ, Ανϊοθηπδ, Ανθιροὺ. Π 

Βθοοῖο ΧΙ] ποὴ ἴδ. ΘΟΠΟΌΡΘ. ΘΟΠ16 ΠΟ ΘΟΠΟΌΡΟ 51] ἱπύθυρυϑῦϊ ἀΡ8 Ὁ] ΟΠ ΡΠ ΘΙ πιο 46 Οὐσ 6165, 

τὴϑ ΘΟΠΟΌΡΘ 1] [δον Ὅσιμϊογιν 461 τηοηδοο Οοϑίβηθίπο, 11 απ816 ρυθύθπαᾶθνθ αἱ 1ηϊΖίϑῦθ 

ἢ τποηᾶο ογϑύϊδμο ἃ ὑαύθϊ! 511 δροδηὶ 46118. πηθαϊοίηα ἀλαρα, 6 48] ΠΠΡτο 49] αὰ8]9 αα- 

δ᾽ θίπηο τἰοωνὸ 18 οϑροϑύδ ὑθουῖα 611 δηΐ τη 9. 1 ἈΘΒΠ]]Ζίοπθ ἀ6116 466. ἃ ΟΟΡΡαΒΟΟΪΙ 

1ηὐτοαου! ἀὰ πὰ ὁ61118. 411᾿ αἰύγα 46] οθυν 6110 ,. 

Οονβαιηθηῦθ ΠΟ ΒΒΡΘΠΙΟ ποὶ ὁΠ6 τηθύθθυθιηο ἴῃ ἀαῦΌΡῖο [6 ουτίοβα ἀούίνίηδ βποβθο- 

Ιορίοα. ομ6 ΟΡ] πιο αἰ Οὐποθ5. ὑγᾶββθθ ὉΠ Οροι αὶ 46] τπόηϑοο Οοδβίδηθπο, πιὰ οἷὸ 6.0 

πορμίδπιο ρουθηθορϑιηθηΐθ ὃ ὁπ6 16 Θποβθοϊορία αἱ 5. Τοιηπιᾶθο ΔΌθἷα 6116. ἴϑ᾽θ 00] 

7Τηδον" Οοιμογιμηη,, οοταθ ὃ ρᾳγθ ἄϊνθυβα ἄδ 4.6}18 ἃϊ Ανἱοθηηδ ὁ ἀϊ ΑἸ]ρᾶΖΘὶ!. 

Ανίοομπηδ δησίναθδο, ρὲ" ἀἰδυϊπραθπᾶο ὁοπ Ανίϑυοῦθ!θ Τ᾿ δαϊπια νϑρϑὐδίϊνα, 1᾿ ΘΏΪΠδ, 

ΒΘΏΒΙΡΠ6 ὁ Τ᾽ αηΐτηα τσίομδ]θ πὰ οὐτὰ Αἱ πούδιθ 616 ὕα]θ αἰβυϊησίομθ ἱπάϊοα ῥ᾽αὐνοβῦο 

το τηοᾶϊ αἰ διζίοημθ ὁη6. ποὸῆ ᾧ16 βοβύϑῃζθ ἀἴνθυβθ. 

Ῥοβορδθο 16 “πησίοπὶ οἢ6 τἰρτιδιάδηο 1᾿ δηΐπια οοιμθ σϑροία να, 6. 4110110 6116 βρϑὺ- 

ἴϑηο 811 αηϊπιᾶ Θ0Π16 βθηβι να, ΘΠ6. 50πὸ 1ὰ ἔβοο!ὰ πιούνϊοθ 6 1ὰ [ϑοο! δὰ ΔΡΡΡθηβῖνα, 6 

πούαθο 6068 1᾿ Δρρυθηβίοπο ὃ ἀπρ]106, οβογοϊναπᾷοθὶ ὑδηΐο ἃ] ἀϊ ἀθηῖτο αὐϑηΐο ἃ] αἱ 

ἔπουὶ (16 Δηἴηνα, οαρο 19, ἃ 1 6 οδρο ὅ5), τἰραδνᾶο 811’ Δρρυθηβίοπο θϑύθυμδ ἀἴ06: “ Ῥ6}- 

ΟΘΡΙΡ6 ὃ βίδοοαιθ ἴθ 70γη)6 8661} ορροῦθι; αποθῦδ ορθγασίοπθ πὰ να} ορδαϊ βθοομπᾶο 

6.6 ὃ Ρἱὰ ὁ 1τπθπὸ ΘομηρΙϑύδ, οἷ6 βθρᾶῦα 4811 ορρϑυθ 16 Ἰοῦοὸ αυδ] ὃ ΘΒΒΘη 2181, ὁ ἷ 

ἀϊνουθὶ ϑοοϊ θην! οἷι6 νὶ δὶ ὑγονϑῆο Ὁ} (ἰδίά., Ρᾶρ. 11, οἂρο 95). 1,8 Τϑοο! δὰ ΔΡΡΤΘα- 

αἶγα ἱπύθεπα δὶ βυδάϊνιἀο ἴῃ ἅπθ; 1᾿ πῶ ῬΘΡΟΘΡΙ506 16. ἕογ πη ἀθρ]] ορϑϑῦθ ΒΘμΒ1011|, 

Τ᾿ αἰνῶ 16 Ἰοῦὸ φγοριϊούδ. [ἃ ἔππζίοπθ ἀϊ Ῥϑυοθρ6 16. ἴουτηθ ἀθὶ 861510}}1 ορρϑῦθ! 5] 

ἀἰβύϊηριιο δ, 6118. 4ἱ ροιοορίνο 16 Ιο"ὸ ριορυϊούὰ ἰπ ααϑηΐο ἴὰ ρυΐπια ῬΘΓΟΘΡΙΒ86Θ 00] 

Βιιδβιαἴο ἃϑὶ βϑηβϑὶ ϑϑίβθι ηἱ οα ἰηύθγπὶ ἰπβίθηθ, ρϑυο ὃ 4.611 ὑταϑιιθῦθοπο ἃ ἀποϑύϊ 1 1π|- 

ῬΡΘβϑίομθ ὁΠ6. Πδπηο τἰοοναῦδ, πηθηῦγ6. Οἷ16 1 5Θ0ο Πα] ΠῸὼ ΟΡΘΙΆΠΟ Οἷ6 πιθαϊδηΐθ 1] 

ΒΘΠ50 ἰηΐθυπο: 68 ὃ οοβὶ οἷο 1᾿ ΔΡΠ6]10 Τἰθοποβοθ 11 ἰὰρο, 6 ἴῃ Βθρυῖδο τίοοποβοθ 1] 

ἄδηπο 4611ἃ θὰ ργθϑθηζα 6 51 δ᾽] οηύϑηϑ. 

βϑοοπμᾶο Δυιόθηηδ 1 ΔΡΡΡΘηβίοηθ ᾿πύθυπϑ δὶ ΟΟΠΠΡΟΠΘ ΟΟΠ18 [᾽Θϑίουῃδ αἱ οἰπαὰθ 

5651 ἰηΐδγηΐ: [ἃ ὈΥΪπᾶ ὃ ἀπᾶ ΒρΘοΐῖθ 4 νιβίοηθ ((αηέαϑία) ὁ 1] βθῆ80. οοϊησηθ 06 

Τἰαηΐβοθ 6 οοποθηὐῶ 16 ρϑιοθζίομὶ υἱοθυαῦθ ὅδ] 5θη81 θϑύθιηϊ ; Ϊὰ βθοοηᾶδ ὃ τηδ Βρθοῖθ 
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α᾽ ἡηηηιαριίνναφῖοηθ οι6. ὁομβθῦνα 18 ῬΘΓΟΘΖΙΟπὶ τἱσθναῦθ 6 γἱπηῖϊθ; 1ὰ ἔθυζϑ ὃ ἀηδ, ἐβοο] ὰ 

οἷ σίοθυθ 11] ποῦιθ α᾽ ὠμηηαρίηαίίνα, τἰδροῦθνο 411 ϑῃΐνηδ, νἱδα]6. 6. ἀϊ ὁορίξαέίνα τἰβρϑύθο 
8Π᾿ δμΐτηα ππιδᾶπα. 11 5ὰ0 οδραύῦθυθ ῬΓΟΡΙΪΟ ὃ Αἱ ΘΟΙΊΡΟΙΤΘ 6051 Θἰθηηθηῦ υἱοθνιθϊ ἀ8] 
ΑἹ ἔπουὶ ἀϊνθυθθ οοπιθἰπαζίοπὶ Δ 1 01811, ἃ ογϑᾶο ἄ6110 βρίυῖῦο; [ὰ ααδνύδ ὃ 18 ἕδοο!ὰ 

οϑέϊηναίζνα, 18. αδ16 Ῥϑιοθρίβοθ ποη 16 ααδὶ ὰ Ἰπιπιθα] αὐδιηθηΐθ βθηθῦθ πηδ 16 Ργοργϊοὐδν 

ῬΘΑΪ ὁῃ0 5Βίιρροπο δὶ βϑηβὶ; [ἃ ααϊηύα ὃ ἰὰ τηϑηιονῖα ΟΠ6. ΟΟηθθυνᾶ 186. ὨΟΖΙΟΠΙ οὐθ- 

ταῦθ 4816 ρυϑοϑᾶθηθι (ἰδἰα., οᾶρο ὅο, ἃ 19). Α οἰαβοιπο αἱ ααθϑῦϊ βθηδὶ ἰηὔθυηὶ Ανὶ- 
θη, ἀσθθρηθ πῶ 66110]1ἃ 5ρθοῖα]θ Π6118 ον! θὰ 461 οθΡ 6110. Ἐῖσ00 16 5110 ῬΆΡΟΪΘ Π6118 

ὑγδαπσίοπθ αἱ Οθο]ο ΕΑρτίδπθηβο: “ σαι δαΐθμι Δρρυθμθηἀθηύίατη, οσσα] δτιηι, νἱ- 

“ Φδιϊαπι ρυίπηα οϑῦ ἐδηθαβία αα86 οδὺ ΒΘΠΒ115 ΟΠ 1η15, ατι8ι6 ϑϑῦ γἱβ ον αἰηδύδ ἴῃ ῬΥΪΤηδ 

“ Θοποδγίδαῦθ ΘΘΡΘΌΓΙ ΤΘΟρΊθΘη5. ῬΘΡ 5ΘΙρ58 ΠῚ ΤΌΡΙηδΒ. ΟΠΊΠΘΒ5 αἼ186 ΠΩΡΡΙΤΠπΙὔτι απ ατι8 

“ ΒΘΠΒΙΡα5. οὐ τοἀδαηθαν οἱ. Ῥοβὺ πᾶπὸ, οὖ ἱπηϑρίηϑῦϊο γ6 1] αὐδθ ϑϑὺ οὐϊδπιὶ [ΟΡ Ιη8 8, 

α86 ϑϑὺ νἱβ ογαϊηδία ἴῃ θχύγθπιο ϑηύθυῖονῖβ οοποδν δ 5. ΘΘΡΘΌΡΙ τϑὑϊηθηθ. αποᾶ τ- 

Κ ΟἾΡΙ βθηβιιϑ Θοπηπηἷ5 ὃ αἰ πα 5ΘηΘΙΡα5 οὗ τοπηϑηθῦ ἴῃ θᾶ ροϑὺ ϑϑ πιο ]0η 91 1Π]ΠΟΡΊΙΠῚ 

“ ΒΘΠΒΙΡΙΠΙαπι. Ῥοδὺ πϑπο, οϑὺ νὶβ απ8θ γοοαύτι ἱπιδρίηδλίνθ, ΘΟ ρα Γ ὐϊοΠ6. Ἀππη8 6 Υἱ- 

ὑδ115. οὐ οορ ἐαὐύϊνα ᾿ππαρίπαίϊοπο δηΐτηδθ πυμηϑηδθ, απ86 θϑὺ γὶ5. οὐαἸηδύδ, ἴῃ τηθαϊα 

“ Θοποδινίδη θ ΘΘΡΘΟΥΪ ὉΔῚ οϑὺ ΠΘΡναΒ. δὺ βοϊϑὺ σοιηροπορο Δ] ααἱα 40. 80 αποα θϑῦ ἴῃ 

“ Πρ Ί πα ίοηθ. οπὶ 8110 οὐ ἀθίπᾶθ δἱϊααϊᾷ ἃ 8110 βθουπάππι αποᾶ γα]. Τοίμάθ ϑϑὺ 

“ ἀθδυϊηιαύϊνα, απὰ86 οδὺ νἱβ ογάϊπαύα ἴῃ βαμπηπηδ τηϑᾶϊα οοποαν θαῦθ ΘΘΡΘὈΓὶ ἈΡΡΡ μη ἀθη5 

“ Ἰηξθηξίομοβ ποη βθηβαύδβ απᾶθ βαηὺ ἴῃ 5 ΠρῚ115. Βθη  ΒΠΠΡ5. βἰθαῦ νἱβ απδθ Θϑῦ 'π οὐΘ 

“ ἀἰαδίοαπ5. ααοα ἃ Ιὰρο ἑπρίθπάμππι οϑῦ; νἱἀοῦαι οὐὔϊαμι Πδθ6 Ὑἱβ Ορθυδιϊ ἷἱπ ἱπηδρὶ- 

“ ηξ 5 οοιηροβίδίοπθιμ οὐ αἰνίβίομθιμ. Ποῖμᾶθ οϑῦ νἱβ ΠΊΘΠΊΟΡ 8118. οὗ Ὑϑιμ 50 1}1118, 

“ ἀπδ6 οϑὺ νἱβ ογάϊπαία ἴῃ ροβύθυϊουο οοποανιδαῦθ ΘΟΡ ΟῚ σϑύϊπθηβ ααοα Δρρυθιθπαϊς 

“ γὶβ ἀορεϊπηαὐϊομῖα 46. ᾿η θη ϊοηῖθαΒ ΠῸΠ ΒΘ ηβα 15 ΒΙ ΠΡΌ ΠΟΤ τη ΒΘΠΒΙ ΒΠΠΠατὰ., (126 «Αηΐρηια, 

ῬΔΥΒ 15. οαρο ὅς, [0]. 5). Δ ᾿παυθθιδιηθαΐθ ουτίοσο 11 τἰανυνιοϊπαταθηῦο 46116 1466 ἀϊ 

Ανίοθηηδ, 60116 ἰηνοϑυρασίοπὶ ἃθὶ ἢβίοορὶ πύου πο 8118 Ἰο δ] ΖζϑΖίοιθ 46110 ΠπιηΖΙΟΙΙ 

ΒΘΗΒΙ νο. 6 ἰηφο!]ουξίνο ἴῃ δ᾽οιηθ ραῦο 6] οθῦν6 110, θὰ ὃ ρϑυοϊὸ οἴ δθθίϑημο τῖρου- 

ἴαΐο 1ὰ ἐνραάυσίοπο Ἰα πα 6] ὑοβίο. 
1,8. ἑδοοϊὰ 4611 απίτηδ, τϑσίοηδ]θ δἱ ἀἰνίάοπο ἱπ ἔβοοιἐὰ αἱ ΘΟμΟΒΟΘΡΘ 6 ἴῃ ἔβοο] δὰ 

ἃ ΟΡΘΡαΡΘ. Θαθδύα ργθβϑίθᾶθ Ἰὼ Τμοοϊθὰ αὐῤίνα 461] μΐπιδ βθηβι ιν, ἢΘ ΤΘΘ οἶδ 6 ΒΌΥΘΡΏΒ 

᾿ ἸΠΟΥ θη ὐ1; οσϑδ βύθθβα ροὶ ὃ συϊάδία 6 πηοϑϑᾶ 4811 ἔδοο! δ, οοῃὐθιηρ! αὐϊνδ, θα μ8 

1ῃ ἀΌ8]6η6 τπιοᾶο ἄπ ἴμοοθ, ᾿ππᾶ γοϊδα νοῦβὸ 11 ὁοΡρο, ὁμ6 ὑαῤύανίο, ποῃ ΤίοθυΘ Ρ61- 

Οθχίοηϊ ἀϊ παίαρθ, ΘονΡοΡθδ; 1᾿αἰύτα νο]ῦα γὙθ 050 ἱ Ῥυϊπο!ρὶΪ οἰθναύ!, ὁῃ6 19 Βϑύγοπο αἱ 

ἴάχηρ, Τὰ ἕμοο!ὰ 0] φοποβοονο 8ὶ ἀἰτῖρο δ] ἰα 6116} 11 αἰ ρυῖταο ον ἀΐηθ 6 ἀϊ βθοοπᾶο 

ονάϊηο (06 Απηΐνια, ραῦβ ΠῚ, οᾶρο ὅ5). Ἰΐθθὺ οἵὰ σ0Π10 5] ἴΌυπὰ 68. 81 507 0188 Τ᾽ τηὔθη- 

αἰπηθηΐο. Τὰ Ῥυπηδ οοϑᾶ 6186. 6550. Φρργθηᾶθ Π6110 ἔοστηθ ὃ οἷὸ 0110 ὃ ΙοΓῸ ΘΘΒΘηΖία 8 6 

ϑοοίἀθηΐα]ο: ἴπ 66 Αἰ ουίβοοπο, ἴῃ 666 5] ταββοιηρ]δηο. Νὰ 16 ααδ] δὰ Ρ61 οαϊ 16 ἔΌΓΠΙΘ 

δ. ῬΆΒΒΟΙΠΪΡΊ απο Π61]᾿ ᾿ ο πα πηθηῦο ΠΟ ΤΟΥ ΠΊΒΠΟ 606 τη8 5018. 6 τηθάθϑπηδ, ἰάθα, ἰῃ- 

ὕϑ00 18. Ῥϑγοθζίοπθ ἅ6116 φαδ θα ρθι οαἱ 16 ἔοντιθ αἰ θυ Ίβοοπο ορθθηο Π61]᾿ Ἰη θη αἀϊπηθηΐο 

Πρνοῤθαηΐο 1ᾶ66 ἀΐνϑυβθ. Οαϊπαϊ ὃ ο6 1 Ἰηὐθπαϊπηθηύο πῶ 1] ρούθγθ αἱ γϑπᾶθυθ τηυ] 1010 
ϑἰὸι Οἢ8 ὃ τπὸ 6 ἀϊ υἱάσσγθ 8Π᾿ απ δὰ οἷὸ ὁπ. ὃ ταυ] ῖρ]ο. Οὐδ ἰὼ τἰἀπζίομθ 461 μια] 010 

ἈΠ’ απ μα Ἰπορο ἴῃ ἄπο πιοᾶϊ: 19 απθπᾶο ἰῴθ66. 6116 ἀἰ ΠΟ ΊΒΘΟΠΟ ΡΘΓ 19 ΑΙπηθηβίοηὶ 6 

ΒΘΡ 16. ᾿πτηπηδρίηὶ βοπὸ τἱϑοίδο 8] απἰνὰ ρορομὸ πὸπ αἰ θυίβοοπο ρον ἀοῆηίζίομθ, οἱοὸ 

“υλπᾶο, ΠΑ] σχϑηᾷο16 ὑγονίϑιηο ἴῃ 6558 10 βύθβθϑο βΘῃ676 6 ἴδ βύθβϑθ αἰ θνθηζῶ, 5θρὰ- 

Τῶπαο Ἰ᾽θββθησα 481] δροίἀθηΐθ; 29 ἀαδηᾶο 1466 ἀἰδυϊηῦθ ρϑῖ 1] Ιοτο βθηθῦθ 6 ἀϊθυθηζθ, 

τσ τς 
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Π6 ὈΓΠΙΔΠΟ ὯΠ 5010 ρο1 ἴα ἀθβηϊσίοπθ, οἱοὸ ααϑπᾶο πηθάϊδηῦθ πα ΡΠ ἃ] δ, σΘΠΘΓΆ]1Ζ- 

ΖΒΖΙΟΗΘ νΘηροπο τἰπηΐϊδο ἴῃ πὴᾶ Ο΄α556. ΒΌΡΘΙΊΟΥΘ. 

74 ὑναβίονμημαχίοπο 4611 πη] ὰ, ἴῃ τι ΡΠ οἰ ἃ ἀννίθηθ ῬῸΓ ππ8 ΟΡΘΙΘΖΙΟΠΘ ἴπνΘγ88. 

Οτὰ ᾳπθϑῦθ ΔρΡρδΡ[ΘΠΡΌΠΟ 811 Ἰὔθη ἀἰτηθηΐο, ρθυομὸ 160 ποδί αἰύσθ Τδοο! τὰ Ῥγθη ἄρῃ 

ΘἿ1 οσρϑεθ [811 «81 5οπο, οἷοδ 1] ται] 10 Ῥ6᾽ οἷὸ 6186. ὃ πη] 1010 ἴῃ οἰϑυῦο, ῬΘ. 1ΠῸ 

οἷὸ ὁη8 ὃ τπο, ποὸη ρούθηδο βθρᾶιδγθ Τ᾿ δοοϊάοπύθ ἀ81]᾿ θββθῆζα. Νὰ απδηᾶο 1 Β0η51 Τϑρ- 

Ῥυοβοηΐαπο ἀπᾶ ΟΡ πα 8118, ᾿πηΠ]ΔρῚ Πα Ζίοπ6, 6 απθϑύδ 18 ὑγαβηηθύῦθ 811} πύθῃ ἀϊπηθηΐο 6 

ααθθίο π6 τίοθνθ ἀπ᾿ 1468, 56 ἴῃ βθριίθο πη ἔοΓ πὰ 0116 βύθϑϑδ βρθοῖθ ὃ τἱργτοάοῦθα 

8118, Ἰτητηδρ! πϑΖίοτθ, ἴῃ ρτῖϑο, δ ποη αἰ ἤθε ῖρο 8118 Ῥυϊπιο ὁ. 6. πυτηθυ]οϑιηθηΐο, 1'1η06111-- 

σθηζα, Ποπ ρῬαὺ ρ6 1 [816 ρογοθζίοῃθ δοααϊδίαυθ ἀπϑ ἰᾶθα ππονϑ, ϑοσοῦξο 668 1ὰ ΒΘΟΟΠ 8, 

ἔογτηδ ΔΌΡῖα ἀπ δοοϊάθηῦθ 510 ῬΓΟΡΙΪΟ 6 616 1᾿1ηὐο πα! πηθηῦο ρογοθρίβοδ ἈΠΟ αὶ οἱὃ ΘΟΠ6 

δοοίάοηπξα. 856. 1᾿1ηὐϑπαϊτηθηῦο ποῖ Ῥαὺ ᾿ΠΠ8]Ζθ 51] ἤπο 811 ΑἸ ἰταο ὑθρπηῖηθ 4618. 1η61]1- 

σθηζᾷ, 6Π6 ὃ 1᾿1ηὐΐονα δδύρδζίομθ ἅ6118, πηϑύθυϊδ, 1 οβύϑοοϊο ποι ὃ Π6]1᾿ Θϑβθηζᾶ 49]1᾽ 0ρ- 

σοὺθο αδύγαύδο ὁ ποθ] ἠδύστα βύθϑβα 4611 Ἰηῤθπαϊπιθηΐο, τηᾶ Ῥϑγομὰ 1᾿ Δηΐτηα ὃ πηθδΡδΖ- 

χαῖα ποὶ Ἰθρϑηι 6] σΟΡΡῸ 46] 816 ϑϑϑὰ πὰ αὐδϑὶ ΒΘΙΏΡΓΘ Ὀΐβοριο, 6 1᾿ Δ]Ποηΐδηδ, 

ΒΘΙΊΡΓΘ Ρο᾽ὰ 4114 518, ῬΘΙΘΖΙΟΠΘ τηϑρΡΊοΓΘ. 1, 1Ἰηὐθπαϊτηθηῦο 4161] δπΐπηδ, ἀϊνϑυτὲν ΡΠ Ῥ61- 

ἔϑθθο 6 Ῥᾶγο αὐδηᾷο βαιὰ ργοβοίοιίο ἄδ φαθϑθ Ἰθρϑηη θα οβἕδοο]! (ἐδἰώ., οαρο ὅ", 8 8). 

Τι δμΐτηδι ΘΟΠΟ506. ῬΘΡΟΠὃ ῬΘΙΌΘΡρΪΒο09 ἴῃ δ ἰὼ ζογηια ἃ6611 ορρϑῦθ βροβ] δῦ 46118 

τηϑίοιϊα. Να, 56. θ588 ὃ οοϑὶ ϑρορ]αία 4611 τηδύθιϊα, οἷὸ ἃννίθπθ ρϑγοῃὸ 1᾿1πἰθηαϊ- 

τηθηΐο 1 ἀἰϊδβίδθοοα ἄδ 416118 6 Ῥουομὸ Π6 ὃ ρ]ὰ ΡῈ βὸ ϑύθβϑδ βίϑοοαϊα; οὐῶ απθϑίδ 

ΟΡΘΓΒΖΙΟΠΘ. ΠΟ ὃ Ορθϑια 6118, παύατα. Μὰ 1 δηΪ πη, ΘΟΠΟΒ06 8ὸ ῬῸΡ Βὸ βύθββϑϑ Θ Βθοοηο 

816 ΘΟποβοθηζῆ, ΘΟπΟ506. 606 ὃ ᾿Π516Π10 11 βοσϑϑύθο πη] Πρ ϑηΐθ 6 ἰὼ οοϑϑ Θοποβοίαῦδ, 

6 1146. ὁ[8. 560 πθ ἔουπιϑ. ἴἤνϑοθ πο ὃ Θοβὶ 61 16. ΔΙ. Γ6. ζογηη6 16 α8}1 γἸΒΙ Θά πῸ 

ΒΘΘΙΊΡΥΘ ποὶ οοῦρί. ἴοὸ ροΐὶ, ἀρϑίαπρο Ανοθηηδ, πο αἰνίο 1᾿ ορίπίοηθ ἀΐ σΟ]οῦῸ ο[6 

ῬΘΊΒΔΠΟ 06 1᾿᾽ απΐτηδ ΠΘ]]᾿ αὐΐο 461]8 ΘΟΠΟΒΟΘΗ Ζῶ, 5 1ἸΔΘΗὈΙ ΠΟΙ ὁ0116 οοϑα οοποβοϊαῦδ, 

ῬΘΡΟ ὃ ΠΟ ΘΟΠΙΡΓΘΠ 0. ΘΟΠΘ ππᾶ ο088, ροβθῶ ἀϊνθηΐαγθ πη ΑΙ ῦνα, δά άονθ σΟποθρίβ60 

ὈΘηἰβϑίτηο οἢ6 16 ἴὈγτη6. ἅ6116 6086 βἴϑπο γἱοθναῦθ π61]᾿ δῃΐπιδ, 18 ΟΥ̓ΠΪπο 6. 1᾿ ΔΙΤΙΟΘἢ]- 

5680 τηϑαϊαπῦθ Τ᾿ ἐρἐοηὐνθϑέο νιαϊογίαϊο. Θπαδηᾶο Ροὶ 1᾿Ἰπὐθπαϊπηθηῦο ῬθΡοθρίβοθ 16 πο- 

Ζίοπὶ ἐπ 6 ΠΡ 1011, απθοῦδ ορουθζίοηθ πὰ απΆ 166. δηΔ]ορῖα, Θοη α110118 66 ἀϊδβύαοοα ἰὰ 

ουτηδ 48118. τηδίογῖα; πιῶ αννὶ ααθϑία, αἰ ἴθγθηζα, 686. Π611α βθοοπᾶδ ορθγΖίομθ, 1᾿ϑηϊπηῶ 

τίοθνθ 16 ἱπιρυθββίοηὶ, τηθηὐῦτθ Π6 118. ῬΡπηδ δα ὃ ἀπ ρα ϊποὶρίο αὐδίνο 6 ογθδίοῦθ. Οὐδ 

νἱ 50π0 ὅπ τποῦϊ ρον 1᾿ δηΐπηδ β5θοοπᾶο ἱ 418}1 ριιὸ υἰ πη ΓΒὶ 811 1ηὐθπαϊπηθηΐο αὐθῖνο 6 

Ῥαχο, ΠὉπὸ ὃ τηθαϊθηΐο 1᾿1ϑὑταζίομθ, 181 0}0 5θηΖδ, 1] 5ιιββί 410 αἱ θββϑϑ, οἷἱοὸ ρὸν 1᾽18ρὶ- 

ταζίομο 4θ] βϑηΐο;; ααθϑῦο βϑοομᾶο τηοᾶο ὃ 1] ρἷϊι οἰοναῦο, 6 ἃ ὑ816 ἐβοοϊὰ ριιὸ ἀδγδὶ 

1] ποηὴθ αἱ βαηύα (ἰδίά., οαρο 65). 

Ἐϊβροῦθο 4118. ὑθουΐα Αὐἰβύούθι θα 4611 1π 6] ϑυῦο Ῥοββί 116 δᾶ ἀρϑηύθ οἷιθ ρϑὺ Ασὶ- 

οθηπϑ 50η0 1᾿1πὐ6]16ὑδο ταδύθυ 816. 6 1 1πο]]ϑύῦο αὐῤίνο ραῦο, 65} ρθῆϑθα οι 1᾿1πὑθ]]οὐδο 

αὐδῖγο οοτηθ αἴουμια Αὐἰβίουθὶθ δῖα δηθουίουθ 811 αὐῦο ἀ6] ρϑηβίθιο ἱπᾶϊν πι8}6. Θ556- 

ἄοπθ ἴὰ φομάϊζίοπθ 6 686 ποὶ ποὸῃ ροββίδπιο ἰηὐθπᾶθυθ 56 ποι Π]ΠῸπαΐπαῦ! 8118 58, ρΓθ- 

56 ηΖδ; ἱπο] ῦγ6 οἷι6. θ8580 βίϑῦθ ἔπουὶ 4611 1παϊν ἄπο ὁ ποι ἔα ρᾶρύθ ἅ6116. θββθηζε ἀ6]- 

Τ᾿ διίπηδ: ἱπῆπθ οἢ6 ὃ 10 βύῦθθβο ρὸν δανθ! 611 ποιμηϊπὶ 1 0811 Ῥδυ θοῖρθηο ὑπ] δ᾽ 580] 

ταροὶ θα πᾶππο π᾿ ΘΘΠΌῸ ΘΟΠΙη6 Αἱ [π|00 6 αἱ αὐδνι θὰ. Οτὰ ἢ 6611 νοϊαῦο 1ἀθηίῖ- 

ἤρατο 1[1πὐο]]ϑυδο αὐὐδίνο ρᾷγο 6011α ἰη θ]Πρθηζα αἰϊνπα ῦ [ἢ απθϑῦο οαβθο, ποία 5ὅ'81 

Πποτηηιαϑο, ἰὰ θὰ8. ὑθουῖοα γἰοουάουθ 06 Ρ]1 ᾿πϑοοηδηιθηῦ! 46] ΟΥϑἐϑηθϑίπιο ἰπύουπο ἃ 

4611ἃ 1.66. 0116 ΤἰΒοῦῖαγα ΟΡ ῊΪ ἸΟΙηΟ 006 ὙΙΘΩΘ ἃ] τηοπᾶο (1. 8., ᾳ. 79, αὐ. 4; Οογμένα 
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αδρμέθ5, 11, ο. ΤΙΧΧΥῚ; φιαοϑί. ἀθ Αηΐνια, αὐῦ. ὅ), ΒΘ θηθ ποι δα ϊ 511 Βοοϊαβύϊοι 18}- 

Ἰίδηο ἰπῦθθο ἴῃ τἢ 56η80 σοϑὶ ἔβγόρθνοθ. 

ΤᾺ]1 βομὸ 1 ραυπύϊ ἰοπάθιηθηθα!! ἃ68118 σ᾽ ποβθο]ορῖα αἱ Αὐ]Ἱοθπηδ, 1ἃ α 0816. τηθηΐνθ 

51 Ποπίαπδ ἐοίο ὁοοῖο ἅἄδν 406118. 6Π6 ΘῈΡ]ΘΙπο αἱ Οοποῖθθ οορία 48] τόπο (ο- 
βύδηψιηο, ὁοηδαοηδ ἰπ σύϑι ρᾶῦῦθ ὁοπμ (611 αἱ Αὐὶβύοίθὶθ, δὶ 19 ΘΟΡΡΘΡΡΘΡΘΡΌΘ 

τηϑηΐθηθηᾶο 1᾿ αμἰ ὰ τϑαϊοα]6 461] αμΐτηδ, ὁΘοπ16 νορϑύαὀϊνα, βθηβιθνα 6 ΤΆΖΙΟΠΔ]Θ. 

γϑάϊαιηο οτὰ 4886 58. ἀπ6118. πιθϑϑα ἱππδηχὶ ἀὰ ΑἸΡδΖθ]. ΝΘ1]ὰ δὰ ορθγᾶ 60] 
Οῖθο]ο ΠΤ) οϑέγμοἰτο ρ]υ ]οϑο,ρ]ιογιν. ἀ 611, ἐραιἀασίοπο Ἰαὐΐπδ, 0Π1.6 ποὶ ἤοπ ΘΟΠΟΒΟΙΒΠ10 6Π16 Ῥ61 

Ἰὼ οοηξαδαχίοπο ἰαξίαπο ἅα Ανογγοὸ 60] ὑϊξοϊο [)σϑέγμοέϊο [)οδἰγοὐλογιιλν. γ]ιἰοβορ]ΐαο 

«Αϊραφοῖίδ, χιοϑυϊ οοιηραῦδο 1 Ἰρούθϑὶ 4611 δὐουπι δὰ 461 τποπᾶο 6 ἴὰ ἀούυνίπ ἀθ] Νθο- 

Ῥίαὐοπίοὶ βὰ11ὰ ϑιηδπδχίοηθ απίνϑρβαϊθ, βορνῶ 1 ππϊδὰ ρονίουθα, 1᾿1ἀθη ὰ δββοϊαῦα, Ἰὰ 

ΠΟ γϑα] νὰ 46118. τηδύογϊα. Αὐύδοοα 16. ποζίομὶ [ομαἀδηηθηῦα} αἱ ααθβύα βοι0]8, Θἢ6. Ρ6 

Ἰηδηῦθηθγ 8. 8] ῬΥΪμ]0 Ρυϊποίρίο 1 βϑμιρ οἱδὰ ρῥἱὰ ὁοτηρ!οῦα, 511 υἱῆαΐα ορηὶ βρθοῖθ αἱ 

ὐνιθ]. θη Ανϊθθπηδ, ἱπιραρπα ααθδίδ ργοροβίζίομθ ἀοὶ Νϑο- β] αὐοῃἱοὶ, οἱοὸ 6116 1᾽1η- 
ἰθ]]Πρθησα ποη ῥα ΘΟμΟΒΟΘΙΘ ΟΠ6 5ὸ 5ύθϑϑα (1) σβέγμοίίο ἀοδέν. Ῥυθβθὸ Αγθιτοὺ, Πίϑριε- 

ἑαῤίο ΠΥ, [0110 20). Τπηραρσηα ἃποῖθ [ἃ ρροροβίζίομο 4 Αὐἱόθηηδ 5118. πη ροββι δ] ὰ αἱ 
ὉΙΏγηΘ ξθΡΘ ἀπιθ Θββθ 0] πθοθββδ 1. 0 βοθυθιοίβιηο αἰ Α]ρϑΖθὶ 51 θϑύθῃδθ ρα} 8 ἃ] ργίῃ- 

ΟἿΡΙο ἀἱ οαπβα! δὰ, ἴῃ ἀπδηΐο βοβύϊθμθ ποὴ ἰπίθγοθᾶθνο ὑγὰ 1ὰ οδτιδα ὁ 1᾿ οἴουθο ππᾶ Θοη- 

ὨΘΒΒΙΟΠΘ. ὨΘΟΘββδΓδ, ἱππραρηθπο ρ6Σ ἐδ] πιοᾶο 1 Ῥᾶ56. αἱ ὑαύδα 1ὰ τπηοὐδῆβίοα ρίβύο- 

ἰρ!ῖοα, οοτηθ ἀἱ ΟΡῺΪ τηθίϑἢβιοα. Μα 10 Βοορὸ ἃ οἱ τηΐρα ΑἸΡΒΖΘΙ 6118 58 ΟΡΘΓΘ ὃ 

ἸΠΟΪΔο Ἰοπύδμο ἅἄδι α116110 οἢθ ἃ ρυίπιο ὑγαῦθο δὶ ρούγθθθθ βιρρουτθ; αϑϑῦο βθορο, ἀἴοθ 

ΘΡ]Ϊ, ὃ αἱ ἤοπᾶάδνο 6 ἅπομθ ἀϊ ὁϑέονογο ἴα ἰθογία ἀοὶ ΜΠ αοοῖἑ, ΤοΘ πο Βοομηρανῖτο Ὁ 

Οβύδο011 οἷ᾽ 16 ὁρροῃρομο 16 Ἰθρρὶ ἅ6118. παύτινδ, 56. ἔοββθνο υἱθοποβοίαῦθ ΘΟ 116 ἱπηπηι- 

[011 ἀ8116,. ΕΊδῖοα. 1 Β]οβοῆ γοβύσίπβογο, ἃρρίππρο 66}, ἀααθϑύθ ὑθουῖϑ ἴῃ Πἰπη 10] ὑτορρο 

ἀΠΡ ΒΟ, ααδηο ἴὰ γἰἀθθοῦο 15 4116 ργοάιαϊοηῖ, ὁπ.6. βοπὸ 11] τίβυϊθαῦο 6118 θηθρρδ 

4611, ἱπηπιαρ! πασίοπθ, 39 81} ἹΠ]ηυὐπασίογο οβδῖδι 811 ϑβύδδὶ, υἰδυιθαῦο 4611. ὁπουρία 4611 
ἕδοο!υὰ, ἀἱ ΘΟΠΟΒΟΘΓΘ, 85. 8116 δι τηϑρΊοΠ6, τἰβαϊθαῦο ἄρ 11 ρούθηζα ργοάυῤνα ἃ6}} Δμ μηδ. 

Φαϊηά! ῃ6] ἀΐβθριο αἱ Ἰαβοῖδν ὑπ οαπιρο Ρἱὰ νϑβῦο δᾶ τπ πᾶονο οὐ ἶπθ αἱ ορθυϑίοηί 

686. αἸξϑυὶ ΠΠ οαπηπιΐπο ον ἀϊπανῖο 6118 παν Θ5]1 να] Θ᾽] 876 ΟΡῊΪ ΠΟΖΙΟΠΘ αἱ δια, 

θά ὃ ρογοὶὸ οι δοποθηύτα 16 819 οθ)ϊοΖίομί οοπύρο 1] ῬΕΪΠοΙρΙο αἱ οδυθϑ δ, οΘομ θβύθηαο 

619. δἱ ροββᾶ βίο τ Ἰορὶσϑιηθηΐθ α ῥγἱογὶ ηδ ΘΟΠΠΘΒΒΙΟηΘ. πθοθββαγῖα ὑσὶ ἰὰ οδιθδ 

9. Τ᾽ οἴθυθο 6. οοι Επθδίάθπιο ΘΡΙΘμάο 18. νἱὰ 8110 ἀιβουηθηίδζίοηὶ αἱ Ἰλαν 48. Ητ1}9 5110 
Βῦθθβθο ορρθύνο (ἰδίά., Πβϑογίαἰίο 1, ἴο]. ὅ8, 56). 

Μὰ Τοροια, ἀϊ ΑἸραχϑὶ οἢθ πὰ ρἱϊι ἰαὐϊπιο τϑρροῦῦο 90] ποβῦγβο δυβοιηθηΐο ὃ [ἃ 

58, Τιορίοο, οδ]οαῦα ἴα σρᾶμ ρατίθ 581 46118 αἱ Ανϊοθηπδ. Ταδίανία τιθηῦγθ Θ0 ἢ Ανὶ- 

Οθηηδ, υἴοοποβοθ 6 ἃ ϑοίθηζα 6Π}6 5ὶ οὐῤίθῃϑ πιϑαϊδηῦθ ΤἸηγϑϑυϊραζίοηθ, ποι ϑοαιίϑίδ 

ἰὰ βιὰ γογ ὰ 56. ΠῸΠ Ρ6] βιββίαϊο αἱ ππϑ ὁοποβοθηζᾶ ΡΠ ηἰδνα θα ἱπηιηθαϊαῦδ, ἔα, ΡΟΪ 
ΟΟΠβΙβῦθυθ αιιθαύδ, απ οδιηθηῦθ Π6116 ῬΓΪΠῚΘ. ΠΟΖΙΟΙΪ, ΟΠ6 5010, 106 6651}, 856. 6 58 11 
Ὧ6]] Ἰηὐθηἀϊτηθηΐο, 5θηΖα, 1᾿δἰαύο 4611 θβθϑῃιθ 6 6] ]ὰ πιθαϊαΖίοηθ. 1 ̓ δηϊπηδ, ἃρρίαηρθ 

ΘΡῚΙ, ὃ ΘΟΠ1Θ ὯΠῸ Βρθοοῃῖο ἰπ οαἱϊ 5] αἰρίπροπο 16 ἔογπιθ αἱ ὑαῤίθ 16 θο56, αιαπᾶο θϑϑϑῶὼ 

τ ΡαρΙῆοιΐα. ἀω ὑαὐΐο 16 ἀρίδαα]πὶ νἱζίοβο (Ποσίοα οἐ ρλῆϊοϑ., ΟΟ]ορπα, 1506, 
Ὁ]. 2, 83). 

Οοη Ατίβύοίϑθιθ δὰ Αυίόθηπα ΑἸρΆΖΘΙ τἰρτοάποο 1ὰ ἀἰβύϊπχίοπθ ἅ6110 ὑγθ ϑῃΐπιθ: 

ἐἘξθιδιανα, ϑηΐπηδ19. ὁ ἰπὑθ]Π]οϑηΐθ ; ἀἰβύϊηριιθ ἱ 5θηϑὶ βϑῦθγῃηϊ 6 511 ἱπύθι πὶ, ΡῸ ΒΘ ὈΠ1γ6 

ἃ οθγίθζζα 46116 ρϑγοθαίοπὶ οῃθ ἱ βοπδὶ ϑϑίοιπὶ οἱ ὑγαϑιπθίξοπο, τίργοάιοθ "Ιρούοβὶ αἱ 
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οορίθ ἔουτηθ ἱπέθυτηϑαϊαυῖθ τἰβαϊδηθ! ἄθι ΠΏ ΘΟΠΟΟΥΒΟ Αἱ ἀπὸ σοαρίαϊίο γα ἰὰ ἰδοο] θὰ 

βϑηϑι να 6 16 ργοργϊϑθὰ 4651} ορϑϑῦδί ρϑυσθρίϊ. Θυΐηα! αἀπθϑῦθ Ῥθ θΖιομΐ ΔῸΠ Β0Π0 πὸ 

Τ᾽ οούίο 4611. 5θιρ]166. ἱπηρ θβϑίοπθ ρυοάούνα ἀδρ]1 οσρουθ! βύθϑβϑὶ, πὸ 4911. 5Θ11}1100 

ασίοπθ ἀοὶ βϑηβὶ; βθπὸ πῇ τἰβαθαῦο ταϊδίο, πῃ οἤουύθο σοτηθίπαῖο ἀ 61] ππὰ ὁ 461] αἰύνδ. 

ΝΈ11α νἱβίομθ, Ρ61 ϑβθιιρίο, σἢθ ὃ τπὸ Βρθοοῆῖο ἴῃ οαΐ 51 ΕἸ ΓΆΡ ΡΌΠΟ 1 60]011, ῬΆΓΘ Ο10 

ΑἸΡαΖθ] γοϊθπᾶο βρίθρϑρθ 116] ἱπορὸ αἱ Αὐίβύοὐθίθ, ἴπ οαὶ δὶ ἀϊοθ ϑββθῦθ 1] 56:80 τὶ- 

οοὐθῖνο 46116 ἴὈγ 16. 5ΘΏΒΙ 011 βθηῆζα ἰὼ τηϑύθυϊδ, οοτηθ ἰὼ θᾶ τίοθν 1᾿᾿πιργοπηύα ἀ6]- 

Τ᾿ ΔΠ6110 βϑηζδ 1] ἔθιτο 6 1᾿οτο, οἱοὺ γίοθνθ θϑηβὶ 1 πηρτοηῦα ἀΐ ἀ61}10. 66 ὃ ἅ᾽οῸ ὁ 

ἀϊ Ῥτοηζο, πιῶ ΠΟῸῚ ἴῃ ααδηΐο ΟΓῸ ὁ ὈΓΌΏΖΟ, ...ἀἄὰ ἀπ ἤρτα θα πη βουύδ ἀϊ θβρυθϑδ- 

βίομθ τηϑύθυ 16. ἃ [816 βρίορδζίομθ, οπ6 ἔδυ 9 ΒΌρρονῦ"θ ἔγᾶ ἴὸ βρίγιδο 6 9}1 οριρϑυν 

οογέθ ἱπητηδρίηϊ ἰηὐθυπιθαϊαθ, ὁπ6. βϑοομᾶο 11 Πθρθιαπᾶο (Εἰ βίοίν6 οοηιραγέο (68 8},8- 

ἐδρλο8 ἀο μ]νϊοσορίνο, ἴοταο ΤΥ͂, ρερ. 2381), ἃ Ῥθη Θομβί θυ Α}]8. ΠῸΠ ΒΒΡΘΌΡΘΡῸ ἴῃ ΔΙΟΡΙ 

φουτηΐηῖ οὁμ6 16 ἑάσα ἀϊ Τωοοῖκο τηθάθβίτηο. : 

Ἐδοο 16 Ῥ81Ὸ16 ἀϊ ΑἸρϑζϑθι πθ11ὰ ὑνδάπασίοηθ Ἰδύϊπα: “ βθηδιβ ὑδούαθ πηϑηϊοδθυβ 

οοὺ αἱ οϑὺ νἱνύαβ αἰ αθα 6 οἰηπθηη οαΐθηι ϑὺ ΘαΓΠΘηῚ ῬΘῚ αυδηιὶ ΔΡΡΙΘΕΘπαϊὑαν 

οϑῖον οὖ ἐριοιαἰδθβ, παμιαϊδα8. οὐ βιοοιθαβ, ἀαγι 65. ϑῦ τη }]}10105,, ΘΒΡΘΥΪΓα5. οὐ ᾿ϑηϊδαβ 

οὐ ρτανίναβ οὐ Ἰουιναβ. ΕΠ μὲθο νἱσθαθ ρου πρὶῦ δα Ῥᾶυῦθθ οδΡπἷβ δῦ συθὶβ ηιοάϊαηίθ 

- 

- ΦΟΥΡο76 8: 11 φιιοά, ὁ8ὲ το]νοιεζνηη, 6718. χιιο «ἰἱοϊέννν" δἰρύνἱέιι8; οὐ ἀἰβοῦνυῖ ῬῸῚ σοτη- 

Ῥᾶρίηθα πϑυνοσῖπη ἀαθι15. τη! δηυθι5. ρϑρἐηρὶῦ δὰ Ῥαρύθϑ σδγηἷβ ϑὺ οαδβ; ϑὺ ῥοῦ 

“ σΟΥ̓Ριι8 8: 16. ποην ἀοημῖγέ πθὸ Παιν οἱγειίοην, ἤαηὸ ἰδὲ ὦ σογθ οὐ οθγοῦγο βΒἱσαὺ 

« φοϑύθα ἀἰοίδαν. ΝΊΒΙ δαῦ οοπνγονθαι απ8}1085. οαὐ5. ἴῃ Ππη] 06 ΔΡΡΥΘΗΘΗΒΙ βῖνθ ἴῃ ἔν] - 

οἰαϊθαΐθιη. ν6] οι θαίθιι, ν61 ἴῃ οδϑύθγῖβ θαυιμη ποῖ ἤθροῦ Δρρυθηθηάθηβ. ΤΠ 1ἅθ0 

ΠΟΙ ΔΡΡΙΘΠΘηαΙ δι πἰδὶ 14 αποά οα]Π ἴα ϑϑῦ γ9] ἔριβι ἀϊπιθ. θο. Τὰ δαῦθηι αποα θϑῦ ὕα]θ - 

«ἢρῃ ἀρὶῦ ἴῃ δρθηύθιῃ ()ϊο8. Αἰγωφοῖέβ, Ττδοῦ. 1Π)... 

ΑἸϑασϑὶ τἱρτοάμποθ 1 ἀουίτϊπα αἱ Ανϊοθημδ 881 βϑηδὶ ϑβύθυἱ 6 16 οἴπαιθ 66118]0 

τἰβδυναίθ Π6] ΟΘΥΎ 6110 Ρ6Ρ 571 οὐρϑῃ! ὁΠ6 ΙΟΓῸ ΘΟΥΙΒροπάοηο, ὁ0} ἀαδ]6Π6 Ἰἴθνο ἀϊ6- 

τϑηζὰ οπθ ποπ ἰοθοδ 11 ἴοπᾶο ἄθ11ι ὑθουΐα 6 ὁ0π αα8]|0Π6 πιϑρϑίονο ρα οο]αυιδὰ (ἰδίά.). 

Τὐδπίτηδ τπηϑηδ, ἀροίπηρθ ΑἸραζοὶ, πὰ ἄπθ ἴϑοοθ: 1᾿ππᾶ τηθαϊδηΐθ 1 α816 Θθθα γο]ρθ 

1 580 βϑαδυᾶο 5811 Πηπιθηϑα, ΓΘΡΊΟΠΘ. 46118 6059 ΒΌΡΘΙΙΟΙΪ 6 Ψἱ δὐθίηρθ 1ὰ ἴπ09 4611 

βοίθηζθ, 11 οαἱ οδραύθουθ ργορυΐο ὃ αἱ τἴσθνθιθ 19 ϑῃιϑηδζίοηὶ αἱ 4116118 160. Π᾽ ΑΙ ρα 

ῬΘῚ οαἱ Θε88, 5] ἀἰγίρθ γϑίβο ἃ ρϑιῦθ ἱπέθυϊογθ 6 βονθυπδ ἱ β8οὶ ῬΓΟΡΓΙ οὐρϑηὶ. [8 

βοηβι ον δὰ 6. 1 Ππηππδρ᾽ δ ΖίοΠθ ΠῸῚ ῬΟΒΒΟΠῸ ΘβθΡοϊ ἐδ" 5ὶ ο116. βόργϑι οβϑϑυῦθ Ἠηδίθ118} ; 

ΠΟῚ ῬΟΆΒ0ΠῸ ΘΟρ] 66 οἷο ἱπάϊνι πὶ; 11 ῬΘΡΟΘΡίβοομο ὁ 1ἱ ΘΟ Θρίβοομο βοββϑῦθὶ ἃ ὁογῖθ 

οοπαϊσίοπὶ Αἱ ὑθμιρο, ἀϊ Ιπορο, αἱ ἤρα. ἴμὼ ἑαοο! δὰ οϑὐϊπηαῦνα, ἀϊρομαθ δηοογα 481] 

πηδίου δ, 6 48110. ὁο56. ϑβύϑιπθ, ροϊσῃὸ υἴοθνθ δ, Ιογὸ 16 ρϑγοθζίοηϊ 81 οαἱ 5ὶ δρροβρϑίδ. 

Μὰ ὡγνὶ δποοῖᾶ ἰπ ποὶ ὑπ8 ἴβοο! θὰ Οἢ6. 60ρ]16 ἱ οαλαῦθθυὶ θββθηζία!! (μι ϊξα 68) 

ἄορ! ορροῦθ! βρορβ] δῦ! ἄα ορηΐ δοοίἀθηθθ, ἴῃς τη π]οάο βΘη61810 9 Ῥϑυοὶὸ ἀϑυγαίο. 

Ωαροία, ἐδοοϊὰ ὃ ἀἰογθηΐο 48116 ρυθοθάθηθι, οἱοὸ 1᾽ Ἰηὐοπάϊπηθηΐο, τηϑάϊαπῦθ 11 αὰ8]9 

Τ᾿ Θμΐ πη 5ἱ θθγε 61 ΘΡΘΑ͂Ι ΒΠσΟΘΒΒΙν], 51 50 0150. 6 51 θβϑγοϊίδ (ἰδώ., ὁὰ. ὅ9 1)6 “πω 

λιωμαηα, θὲ 6718. ροίφηξὶα). 

ΑἸρᾶΖθὶ ἀθβοῦῖνθ οομ οοῦθ, ρτΘοϊβίοηθ 16. Ομ ΔΙ ΖΙΟΗΪ Ρ6Ρ οαΐ ΒΘΟΟΠ60 [πὶ οἱ ἀἰϑύϊη- 

δάοπο 16 Ορθιδζίοηὶ 4611. βϑπβι υἱν!υν 6. 4617᾽ ἱτητηδρ δσίοπθ 48] Ἰη θη ἀἰτηθηΐο ἀθάοῦο 

ἅδ οββϑυ να Ζίομὶ βἰπαϊχίοβθ. [9 ἱπφοπάπηθηθο, ἄϊοθ 961, ῬΘΡσΘΡΙ5696 βὸ βύθϑβο, Θ ῬΘΥΌΘΡΙ890 

ΡαΡ9 ἴα 518 ῬΘΙΟΘΖΙΟΗΘ, ΡΘΙΘΘρίβοθ οἱὸ ο1}0 Ῥροάποθ; ρᾶββα 48] ἔονύθ ἃ] ἀθβοϊθ, ἀϑ οἰὸ 

68 ὃ οϑοιτο ἃ 46110 ο[16 ὃ Ἰυπηΐποθο βθηζῶ Θ556}6 δ]δθναῖο. ϑ'ρθβθθο οἱ Του ῆοδ, ἴῃ- 
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γΘ08. Αἱ ᾿πάθθο γϑὶ οορὶ δηπὶ. Γι ̓ ἸπΠἀΘθοΠπηθηΐο ἀθ 911 οὐσϑ πὶ ΘοΡΡοσοὶ ρὸ οουέο τθὰ- 

Βῖγθ ἴῃ ἀπθ τηοᾶϊ ΒΟΡΓα, 16 ἔδοοϊδδ ᾿πὐθ]]ουθι 811; δηχίθαδθο Δρρογύδπαο αἰβύγΖίοπθ 4110 

ΒΡΓΟ 586 ὃ δοοροιηρασπαίο ἄα ἄοϊονθ; ἴῃ βθρυίθο ρυϊνϑηᾶο 10 βρίῖδο 46] βοθθοῦβο [6 

Ῥαὸ τίοονθρθ 486] οὐρϑηὶ ἀϑὶ βθηβὶ ΡῈ 1 ̓Ϊηνοϑεραζίοπθ 46110. ὁ050 θβίθι πο; τηᾶ 8, 
ΡῬοΐθηζε, ἰπἐθ]] δα 16. ραὺ 00118, στα ργορυῖα ϑπουρίδ δ γθηοαῦβὶ 8 απιοδύα ἀορρία α]- 
Ῥϑπάθηχε, (ἰδίά., ἰφὲά.). 

Οδϑυβαυιθηδθ ΑἸρῶΖθὶ Π6] σομημηθηΐαυθ 1] ρᾶβθ50 αἱ Αὐϊβίοῦθθ βορῦῷ τὶρονίαῦο ΘΌ 06 

ὮΙ φονῦο ἀΐ ἱπύγοδυννο 416] οοῦροὸ 50 16. οοτηθ ἱπέθυπιθααυῖο ὑνα 1 βθηζίθηξο οᾶ ἢ] 
βθηο, οοΡΡῸ ϑούθ]6 αἱ ουἱ ποη ἀννὶ ὑγϑοοῖα ἴῃ Αὐἱϑδούθὶθ; ὁοὸπ Αὐίσοθηπδ ν0116 βύδ- 
ὈΠΙΓΘ. Π6] ΘΘΡΎ 6110 Ἱπορηὶ ἀθίθυμηϊπαθὶ οοπιθ οθηξεὶ 4661 ογρϑηὶ ἄοὶ βϑηβὶ ἰηθογηΐ. ΝΠ 
αἰδοιξίαμηο 56. ἈΡ ίαπο ἀναΐο ΤΒΡΊΟΠΘ ὁ ζογίο, 5010 πούϊϑηηο 6116 811 ΤΊΘΘΡ ΟΠ 6. ΤΠΡΌΠΟ 

Ὁἴρυθθο 48] Θ81, πῖᾶὶ θοπ αϑϑαὶ τηδρρίον ἑονδππα 48] ΕἸΟΌΓΘΏΒ, ΘΟΠη6 5] ρῃὸ νϑάοτθ Π6110 
ΒΘ ΟΡΘΓΘ, 6 ο[6 πιονῦθ ἰπνθδυ βδζίοπὶ 50Π0Ὸ υἱπβοῖθθ ἃ ἀθίθυτη! Π8} 6. Π6] ΟΘΡΥ6110 ὑπ 

Ῥυμίο 1ὰ οαἱ Ἰοβίοπθ ρυοᾶποο Τ᾿ ἰοηΐδ. 

ΒΙρπανᾶο. 8] πιοᾶο θοη οαΐ ἱπὐθΡρυθίδρομπο Αὐἰβύοίθὶθ σἰβροῦϊο 8118. σμοβθο]ο σία πο 
ῬΟΒβίδηηο. ἴῃ ὩΙοπ πιοᾶο Θοπνθηΐρο 6011 Ἠδιρόδιι ἄονθ βοῦῖνθ ὁ16 ἴηνϑο αἱ ἄδι6 γοῦ- 
Βἰοπί ἔθ}: ἀϊθάδιιο νογβίομὶ 16 ἰδ νϑυθο86 6 16 ραυδίγαβι ρἷϊ ρου ῆ 6, ΡῈ Τ]σΟμοβοθηο 
ἢ ἴῃ σου Ῥαηδϊ 81 8]Ποπὐδηθυομο (8] ἐθθῦο 6 10 δι ρΠΠΠΘΆΤΌΠΟ ΟΟΤη6. 51] ραᾳὸ [86]}- 
Ἰπθηῦθ σϑᾶθιο ραγροπδηᾶο 1 ἴοτο ἱπύουργθῥαζίομβ 90] ἐθϑίο Ανίβθοὐθιοο, θα ἴῃ ἀπΆ 16}16 

Ῥαπύο ΘΟ ΓΘρΡ ἢ 010 ορρονῥαπαπιθηΐθ οοῖηθ Ἰὰ ἄονο Ανϊόθηπα πη θη. Τ᾿ πηϊξὰ, τϑαϊ- 
θ819. 46] ΒῃΪπια ΘΟΠῚΘ νοροϑία να, βϑηβιύϊνα 6 1πἰ6]]Προπῦθ, Π6] ὁη6 ἔπ ρα} 6 βϑρτῖίο ἀδ 

ΑἸϑαΖθὶ, φοπιθ Ῥ᾽ὰ ὑαραϊ ἅ8116 Θοο]βίϊοδ. 
96 

ἴπ 

γϑάϊδιηο οτὰ οἢθ οοϑᾶ 3. Τοιπηᾶβο ΔΌΡί ῬΥΘΘῸ ἀα Αὐἰβύοίθιθ 6 αἀδ6]1 ΑΥ̓ΔΌΙ. 

Τὐδηΐτηδ, οἷοὸ 11 ρυϊποῖρίο 6] βϑῃθγθ 6 46] ρϑῆβᾶγθ, ὃ πη8 ἕοστηδ ϑιιβϑιβύθηθθ 6} 8ὸ 

8. 0ῃ6 ποῃ ἔγτᾶθ ἢ 810 θββϑθῦθ 8118 πιδύθυϊα, ῬΘΡο πὸ 56. ἔοϑϑθ τηϑύθγϊθ ΠῸῚ ἈΥΤΘΌΡΘ ὁο0- 

ΠΟβόΘηΖΘ ἀμί υΒ8}1} οἦ6. αἱ οϑύθπάοπο δ πᾶ τηο] οἰ ρ] οἰ δὰ 41 ορ οὐδ, πιδὶ ΒΆ ΓΘ θ 0 Π6110 

ὅθ ΘρΘΡαχίομ οοπ6 10 βοπὸ ἱ ΘΟΡΡῚ 619 Πϑππὸ οοτῦθ ρτορτγϑύδ 6 ἔπηζίοηι ἀθίθυτηϊπαῖθ 
δα Θβοαβίοπο ἀἱ ψαῤίθ 16 αἰέτο (8., ᾳ. ΠΙΧΧΥ͂, τὸ. 2; Ο. 6., Π, ὁ. ΧΙΙΧ). Ταῤίανία 

Ἀθθδπαοηαΐα, 8118 βιὰ Ῥτορτία παῦατο, 6Π6 ἰὼ ροπθ 84 τπᾶ ἱηῆηϊία ἀϊθίαπα 4] σθηΐρο 
46118, ἴποθ ἀϊνίπδ, ϑεϑᾶ ΠΟῚ ΔΟαῸ ΒΘ ΘΌΡΘ. 616. ΘΟΠΟΒΟΘΗΖΘ ψΆΡΠΘ. 6. σΟηΐιι8θ, ΠΟ σγθ- 

ἀνθ 006 666 1 Ἰηβίϑηηθ 46116. οοϑθ βϑηζὲι ροῦθι" ρΡθπθύγανΡθ 60η ϑϑαύθζΖε, 6 Ῥ οἰ βΙ0ῃ6 πθὶ 

ῬΔΥ ΙΟΟ]ατὶ (1. 5., α. ΤΙΧΧΧΙΧ, αὐ. 15, “ ποη παρογοὺ δηΐπηδ οορ ἰ οποιι ρον ϑούμμη 56 
ὁοηξαθδχη ἴῃ οοπηηαηὶ ἀπ) 

Μὰ 1ὰ Ῥιογνίάθησα οἰθ ποὴ τἰβαΐα πα]1ὰ 8118. σπα ογθαύασα αἱ α06110 ὁπ6 ἴθ ὃ 
Ἀθοθββατῖο (1, 5., ᾳ. ΠΧΧΥ͂Ι, αὐτὸ. δ: “ Ναξατα δυιΐθπι πἰ 81] ἄθϑϑῦ ἴῃ πθοθϑβαυ5.,) [ἃ 
Ῥ᾽ογνράυίο 8116 ἀθθοϊοζΖεα, ππιϑπῶ ἀπθηο Τ᾿ Θηΐπηδ, 8] οοΡΡρο. ϑϑοομᾶο 5. Τοιημιαβο ὃ 

αἰβοοποβοονο Τ᾿ αἰῆοῖο 46] οοῦροὸ 1] τἰσπαγάδι]ο 5010. ΘΟΠη6 τπ Ῥϑϑϑηΐθ ἱπνόπιοΓο, τ 

Ἔλτατα, Ῥυϊρίομθ ἴῃ οαἱ σαυθ 6. τἰπομίαβα 1 ϑηΐταδ. Πηρϑγοϊοοομὸ 1] οουρο μα ῬΘ1" ΙΒ60ΡῸ 

ἂς ΘΟΤΏΡΙΘΡΘ ἴῃ οθρίο τηοᾶο 1’ θββθῦθ 4611 δηΐπια, 6118. 418]6 ὃ ΔΒ" Παρῖο πα ΙθρθηΒ8 0116: 

αἱ Ταὶ Ῥϑηΐτηδ δἰ ϑϑῦνθ ῬΘΙ ΘΒθΘΟ ΓΘ 16. 8110 ΟρΘΙΆΖίΟμΪ, ΘΟΙΏΡΡΘΘΘ 41161160 46] ῬΘηΒΒΙΘ 9 

ὅϑβετε Πν Τομ. {Π1. 1 
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461 οοπόβοογ (1. 5., ᾳ. ΠΧΧΧΤΙΧ). Τι Ἰαὐϑι]ϑῦῦο ἀπῆᾶποὸ ποῃ οοποθρίβοθ τηθαϊϑηΐθ 1᾽88- 

ἐραζίοπϑ Τ᾿ απίνουβθαῖθ 6 1 1π 6115 1116 56. πὸπ ἄορο ἀϊ ἃνϑι τἱοθναῦο τιραϊϑηῦθ ἴα Ρ6:- 

δοζίομθ βϑηβίθι! 16 ἔογιιθ 6116. 6056 5Θη51}}Π1 βθῆζδ, [8 τηϑίθυ δ. ΤΠ οοΡΡο ροὶ ἀϊρθηᾶθ 

481] ρυϊποϊρίο 46] ρϑῃβίθυο, οοπιθ 481] δῃΐπηδ ἀϊρθπάομο 16 βϑηϑδχίοπὶ, 1] τιοῦο, 18 πα- 

ξυϊζίοπθ 6 ἑαϊίο 16 ἑαπίοπί νἱ8}} (1. 8., Αἅ. ΧΧΧΤΙΧ, ἀρῦ. 159). Τιδοπᾶθ 1᾿ δηΐτηδ ΠῸπ ὃ 

ἀπ ῬαϊῸ ϑρίνίθο, ρϑγομὸ ἃ ἀἰβογθηζα ἀ061] Θρ᾿ δ ρασὶ, ὃ πηϊΐα δὰ τ ΘΟΡΡΟ, 6 ἴδ 58 

γοα, ἀοβηϊσίοπο ὃ ἀϊ θϑββϑῦο 8 ἔΌυπηϑ, ὁ Θ0π|6 6100 Αγϊδϑίοῦθὶθ Τ᾽ ομἐοϊοοέα Ῥυΐτηα αἱ 

ὉΠ ΟΟΓΡΟ ογρϑηΐοο ἀυϑηΐθ [ἃ νἱύδ ἴῃ ρούθησχα (1)6 Αηΐνια, 1|, ο. 1: ψυχή ἐστιν ἐντελέ- 

χεια ἣ πρώτη σώματος φυσικοῦ ζωήν ἔχοντός). 

ῷ, Ποπίπιᾶϑο ἴα ἀπ 8οῖα δροίαηύα ἃ Αὐ᾽ϑύοὐθίθ, οἱοὸ 1ὸ Βθῦροὸ 6110 Θ008 1 Οτοδ- 

[ογθ. Π6] [ογιηδτθ 1᾿ δηΐπηδ, ροϊομὸ ἱπνθοθ ΑἹ Ἰἰπἰξαιδὶ ἃ ἀϊρο ο16 Τ᾿ δῃηΐπια ὃ 16 ἴοσηδ 

461 ὁοογροὸ οθυοᾶ 4’ ἱπνοβίϊρανθ ρϑροῃὸ ὃ απἰδα δ τὴ ὕδ]0 ΟΟΡΡΟ; 9 ῬΘ᾽ ααθϑῦο ἰδῦο, 51] 

Θοο 1 ὁ 51 υἱρααι 1ὰ 5ὰῃ ἀούνϊπδ, γἰβροπάθ δα ἀπ ογαϊπθ ἀϊ αποϑύϊομί ὁη6 1᾿ Δη ΟΠ Ἰ[ὰ 

γόνα ἰηἰναννθᾶσθο τι ποη θϑδιηΐπαίθ. 51 ἄθνθ 8π0Π:6 πούδιθ 016 τηθηΐγθ 16 Ῥυϊτηδ 

οατα ἀϊ Αὐίἰβίοίοιθ ὃ 41 βὐπάϊαρο [6 πϑύαρα βθηβ: 0119, ἀϊ ἀθβοῦῖνθρῃθ 1 γϑυῖ ἀϑρϑῦν, αἱ 

βούψορουγο δαῦθο 16 ναυϊονὰ ἀ0118. σθαι, 601 πηϑῦοαο οομηρδΡεῦίνο 811 ρἱλ πιπαῦδ δη8- 

115ῖ, 6 οοβὶ ἄορο ἀϊ θϑβθρῈ βπηΐο 8]1᾿ πΌτηΟ, 9 ϊ ἄνϑι" ἃρρ!οαῦο 1ο ϑὕθββο Ῥγοοθαϊτηθηΐο 

8118 58 ἀορρία πϑύυτδ, 6611 Ῥρορομθ ἀηδ ἀθβῃϊζίοπθ 4611 απΐτηα οἢ 6. 61 [αἱ γἰϑβθαμηθ 

ξαξε 1 Ταλεὶ οσθονναῦ! δᾶ ϑβδηηίπδῦϊ Π6] 8500 ρϑζίϑηθθ οδιημηἶπο αὐ ραν 80 8110 ἀΐνθυθ9 

ξουιηὴθ 4611 νἱΐα; 5. ΤοΠΙπι880 ποη 5ἷ ἔϑγμιδ ἃ ΘΘΙΟδ16 ἷ 5801 ΘΒΘΙΏΡΙ ποὶ σΡϑαϊ 461]8 

νἰδα ἰηξονίονο, πιὰ ρυθπάθηο 16 το580. 4811 ΠοΖίομθ ο[θ 5] ὃ ἐαϊνα ἀθ6 11 αὐὐειραῦ! 

αἰνίηὶ, 16 απ816 ποχίοηθ 19 ὁοπᾶποθ ὃ ΒΌΡΡΟΡΡΘ ὉΠ ΘΟ ΡΟΠΐα, ἔγα 16 βοβύϑηζθ ἴηὔθὶ- 

ἸΙσοηθὶ οοπιθ ἔγα 1 οονΡὶ, ρϑυομὸ ποι ὑαύιθ πδηπο Ὑἰοοναίο 16 πιϑᾷθβίμηθ δὑθ πα ηϊ, πὸ 

φαϊθο. οοτηρίομο ἱ πιοᾶοϑίπη αὐβῇοὶ (1. 5. α. ΤΙ ΧΧΥ͂, αὐῦ. 7), ρὸν υἱδίπηδ, ΘΟΠΟΙ 5010 

ἰηβθρηδ, οἷ6 1᾿ Δΐτηδ, ἀπιϑηδ, ὑγονδ πο 5] 8] ρσγδᾶο ἱπῆτπιο ἅ9118 βορτγο δ, 4611 βοβύδηπθ 

τη Πρ ϑπθὶ ἄθνθ οββορο αηϊύα 88 πῃ ΘΟΓΡῸ αἱ ουϊ ὃ δὰ ΟΡ πιϑ, Θ᾽ ΠρΌΠ 0 ΟΟΒῚ, Πδ ῬΘ᾽ 

αἰΐτο οοποίἀοτασίοηΐ, 8110 δύθβϑο γἰϑαϊαῦο ἂ' σαὶ θὰ ρουνθηθίο Αὐϊβυούθίο. 

Ὁ, ΤΟΙηπιᾶ80. οοπη6 Αιϊβίοὐοθ πὸπ 5[ ρΡομρΌπο ἤπο ἄδ Ὀϊποῖρίο ἱπηϑηχὶ 8118 να 

ἰαΐϑυμδ, πὸ 81 Ἰᾳπιθ 4618, οοβοίθησα οβϑπλίηϑηο 16 ΘΟΠἀἰίομὶ ἀ9] Ῥθηβίοιο, τη Βθη28 

τἰσούθανο 461 ὑαύῦο 1 Θβρϑυίθῃζδ, Βθι}θΡδ, Οἢι6 ὑθπᾶδπο ἃ φοποθρῖνο α φγίορὶ ἰἴἃ θδύανϑ 

4611 δμΐτηα τηθαϊαηῦθ οϑυΐθ ρυθηθ589. ΘΘΠΘΙΆΙ Ο6 ΤἸΘΩΡΌΠΟ Ῥ61 ΥΟΓΘ, 6 686. οθυῦο 

ΒΌπ0 δ} ρθν" ρἷλι τἰβρϑῦδι, πιὰ οἷιθ τ ονθηδοβὶ ὧδ Ἰυπηρὶ 8] ῬΓΟΌΙΘμλδ ἀ8, Τίβο  γ9γ8 ΠΟῊ 

ῬΟΘΒΟΠῸ ἰογηΐΡΘ 50 πὸῃ αη8 ἴπ09 ἱπαϊτοὐϊα δα ἱποουία 6 ἰαγοιθα ἅποῦθ ἰησϑηπδύνοθ. 

Μὰ αυδ]9 β8τὲν, ροβῦθ απθϑῦθ ρύθιηθθβθο, ἰὼ παύανϑ ἄ6 11 ποτοῦ Οθτῦο πὸ ΘΟηΒΙ- 

οὐθυὰ Π6] 5010. ΘΟΓΡῸ 66 ποη πᾶ ἔβοο! θὰ ἀἱ ΘΟ ΠΟΘΡΙΓΘ Τ᾿ υπΐνογβδίθ, πὸ 6118. 5018. δ 1Πη18, 

ρογομὸ 11 βᾷο πϑίανδ!θ ΒυΠαρρο τίβαϊθα ἰὰ Ραρίθ 4811, βα8 πηΐοηθ 001 οοτΡο. ΟΠΘ ὁοβᾶ 

ὃ ἄσπααθ Τ᾿ ποπιο απ οοπιροβίο ἀϊ ἄπο παίατθ ἱπιρορίθυθθ απῖθθ ἰμβίθμιθ ἴῃ απ πιοᾶο 

ὁοβϑὶ ἰμὐίπηο ἅα ἰπύθρυδιθὶ 6. ΘΟΠΙΡΙ ΓΒ] Π᾿ππᾶ 6011|᾿ ΔΙ Ρα, 6. 6110 Π6118 ΙΟΓῸ ἀπΙΟηΘ 6 ῬΘ6᾽ 

οϑ88ι, πϑηπο ἀπϑ δζίοπθ ππᾶ 6 Θοπιρ!ούδ. 5. ΤΌΙηπ80. ΠηΡΡηδ Τ᾿ ορίπίοπθ ἀϊ Ῥ]δίοῃθ 

οἴθ ἀοβηῖνα Τ᾿ ἀοτιο ἀπϑὶ ἰπ ο]Πρθησα βουνιθα ἀδ ΟΘΡΪ οὐρϑηὶ (15 Αἰοϊδίαάο, Λυτόγε τό 

τοῦ σώματος ἄρχου ὡμολογόσαμε ἄνθρωπου εἶναι), οοτηθ. Δ ΤΘΡΡΘ οοιηραῦξαξο Οδνίθβιο, 

6Π6 ἴδοονϑ, οοπβίβθονο 1᾿ ϑββοηζᾶ 461 ἼΟΠΙΟ ΠΟΙ ρϑηβίθρο, δβύγαχίου. [αύθα, ἄδ ορτιὶ 9]6- 

τπϑηΐο παύου ϊδ]6, 6 ἴ8. τᾶρίομθ ομθ ϑᾶδιιοθ ὃ 616 [811 βίβύθιηϊ αἰβοοποόβοοῦο ὉΠῸ ἃθρῚΙ 

αἰξειθαθ οϑϑθηχία!! 4611 πόπιο, οἱοὸ 1ὰ βϑηϑιθ νὰ, ἰὰ ααᾶ]0 πηρονύδ οθγῦθ οοπμαϊΖίομΐ 

οὐρϑηΐοιθ. Γ᾿ ἼΟΤΠΟ. ὭῸΠ ῬΘηΒ8 βοϊαπηθηῦθ τὴ 5θηῦθ ῬΡΌΓΘ 6 1᾿ δῃϊπιδ γίοθνο 1᾿ ἸΠΊΡ  ΘΘΒΙ0 0 



τῇ ἘΘΑΜῈ ΘΤΟΒΙΟΟΞΟΕΙΤΙΟΟ ῬΈΠΤΑ ΤΈΘΒΙΑ ῬΈΠ1Ε ΤΡΕΕΞΙΜΜΑΘΙΝΙῚ 11ὅ 

ἀθρ61: οσροὐ οϑέθυπὶ τηθαϊαπίθ ἱ βθηβί. 56. [ἃ βθηβδζίοηθ ἄύθ880 ᾿ποθῸ ἱπα!ρθηάθηϊο- 

τηθαΐο ἀδρῚ: ογρϑηΐ, οϑϑᾶ αἰ θη ΓΘ Ὁ) 6. 6118 ο8580. οὐ ἀἸπατῖα, 4651} ΑὐὉ ῬτΟρΙΙ ἀ91]᾽ ἃ- 

τΐπηδ, Βρί τ θα816, 6. 8]]Ογὰ 5010 ρούγθθρ6 αἰγβὶ οἷ)8 1᾿ δῃίπηα ὃ φαύΐο Ἰθομιο. Μία. ροϊοπὸ 

ὯΠ ῬαγῸ βρίσῖδο ποι ραὸ 5ϑῃθγθ, Ὀἰβοριηϑ ΤἸσΟΠΟΒΟΘΙΘ 6116 Τ᾽ ποΙλῸ 1] 4816 βθῃΐθ ὃ ὰἢ 

ὁοιηροβίο Αἱ ϑρίγιθο 6 αἱ οοῦρο (8., ᾳ. ΩΧΧΥ͂, αὐὸ. 4). Ε΄ ἃ βοβίθβῃο ΑἸ αποϑῦα ἰθϑὶ 

ἦνϑι τη δὶ ΑἸ νὶ ἀΡροιηθηδὶ ἀρρονῖα ἅπομο απθϑίο ἔαύίο ἀϊ Θβρϑυΐθησα, οἱοὸ 6110 πηὰ οΡ6- 

γαζίοπθ 4611 απΐτπα ἀπαπᾶο οϑϑὰ ὃ πηο]ζο ἰηξοηβδ, βοῆοοδ, ῬῸῚ ΟΟΒῚ αἰΡΘ, θὰ ἱπηρθϑάϊβοθ 

δαξία 16. αἰίγθ, 11 ὁ186. ποὴ ρούγθοθθ ἀν θη 6 56. 1] ργΙποῖρῖο 46116 ποβύῦγϑθ ἃΖίοῃὶ ΠΟῸῚ 

ἔοββθ ϑββϑθῃζίδηθηΐθ ἀπὸ (8., 4. ΩΧΧΥ͂Ι, ἀνῦ. 8). 

Μᾷ οομηθ δυνίοπο ομθ ἱ ἄϊνϑιβὶ δὐὐὶ 4611 υἱδα, 18. παῤνϊσίοηθ, 11 τηονϊτηθηῦο, 18, 

ΒΘΠΒΙ ΙΠ ὰ, 18, Θοποβόθηζα 5' ροβϑδπο ὑσόνδιθ πη ὶ ὑαῦ!] ἴῃ ἀἢ ΠηΘαθβίμηο ΡΥ ΠΟΙ ρΙο ἢ 

5. Τοιηηαβθο νἱ τἰβρόμᾶθ 60116. ῬΆΓῸ16 αἱ Αὐίβύοὐθίθ: οἷιθ ἃυνίθηθ 4611 ΔῃΪΠα ῬΡΘΒ50 ἃ 

Ῥοθο 416] τηθἄθβίμηο ὁπ6. 6116 ἤρτνο αἱ ρϑοιηθίσία αἱ οαἱ 1᾿πδι ὃ ΘΟΙΏΡΓΘΒα, ΠΘ]]1᾿ ΔΙύτα, 

ὮΙ ἐνιδῃρΌ]ο πο] χαϑάταϊο, ἢ ααϑᾶγαθο Π6] ρϑηίθβΌμο ; ΟΟΞὶ 10 γ8116 ἔογπηθ 46}] οβἰβύθηζα, 

ΘΟΙΙΡΟΠΡΌΠΟ ἀπ8ι 5618. Π6118 ἀα816. 1] ὑουιηΐηθ Ρἱὰ οἱοναῦο ΘΟ ρΡΘπάθ δαὐιϊ ΡἹ1 αἰυτὶ ; 

Τ᾿ δηΐμηα νϑρϑίϑ]θ ἄθα ρἰδηΐα ὃ Θοπιργθθα Π6]} δηΐτηδ 5Θηβι να 46] ΔΠΙΠ1810, ΘΟΠῚΘ 

ἀπθοῦα, ραββδ δα ῥα Π611᾿ δηΐπηδ τϑισίοπδ]6 ἀ6]]Π ̓ποτηο ; 11 ἀπ1816 βοὐςοπιοὶῦθ 8 βὸ δα ϊ φαθϑῦϊ 

Θἰθιηθηθὶ δα πηρυῖπη8 δα θϑϑὶ 60118 βιδι ρρορυῖδ ἕοντηδ 11 ὁαναῦίθυθ 4911 απ θὰ (ΛΕΙΒΤΟΤΕΙ,Β, 

Π6 Απίμια, ΤΠ, ο. 89, πα. 6; 5., ᾳ. ἸΙΧΧΥ͂Ι, ἀτῦ. 8). Νούϊδηιο ρϑυὸ 689 3. ΤΟΤΩ ΠΙΆ 50, ΘΟΤηΘ 

ὮΙ βὰο τπδϑϑίτο ΑἸθουίο Νίϑρπο, ποη 5] Ππηϊΐδπο ἃ ἕοπᾶάθυθ μ6118 ρούθῃθ πηϊδὰ τ ἀ1ο8}0 

4611 δῃεῖτηε 16. ἐπησίουϊ νϑρϑὑα να 6 βϑηβι θῖν οοιη8 ἔθοθ Αὐιβοὐθίθ, τηᾶ ἃπ0η68 18 ἴῃ- 

ἰρ!]οὐἐῖνθ, οουσθοθσϑθηᾶο οοβὶ ἀπ61 ἀπδ]βηιο ὁΠ8 1οὸ ϑὐδρινιθα Ῥο58. ἐγ 16 ἔπηζίοηὶ 56η- 

δἰθῖνϑ 6 ᾿πἰϑ!ϑἐθνο. ἘΠ Παμΐθ τἰρϑὺθ 10 βδύθϑβϑο δοποϑῦζο ροθὑϊοδιηθηῦθ βοῦν ϑπάο: 

ν᾿ ΒῚ ὕοβῦο οοσῖθ ἃ] ἔθίο 

Γαγύϊοοϊαν 46] οουθῦσο ὃ Ῥϑυξοίίο; 

Το Μοῖου ρῥτῖταθο ἃ 1ὰ] 8ἱ γοϊρθ Ποΐο, 

Θοντα ἐπί ατῦο αἱ παΐατα, 6 βρῖτα 

Βρίτιθο πῦονο αἱ νἱσθὰ υϑρ]θῦο, 

ΟἾ6 οἷὸ ομθ ὑσοναὰ αὐῤίνο ψαϊνὶ, ὑἶγα 

Τὴ 888 5βοβίδηζα, 6 ἴαββὶ ἀπ᾿ ΔΙτηα 8018 

ΟἿ νίνθ 6 βϑηΐβ, 6 88 ἴῃ β8ὸ υἱρῖνο. 

(Ριινᾳ., ΧΧΥ). 

Τιδοπᾶθ 11 ΥἰπηργΟΥΘΡῸ Βρ65850 ἰαὐδο 8611 ΒΟ] ΔΒΌΪοὶ Αἱ αὐὐϑι ΔΙΉΤΏΘ550 ὑϑηδὶ ῬΓΊΠΟΙΡΙΪ 

αἀὐδηξο βοηὸ 16 ἄϊγθυβθ ἴουτιθ 4611 νἱδα απιδηδ, ἴου86. ΘϑαβΡΠ0 Θϑρυθβϑίοηὶ ἀπ Ρο᾽ 

γΑΡΊΘ: ἰ]6 Εἰ ΠΙΡΡΟΥ ΘΟ πὸ ραὸ ὑοσοοᾶῦο πὸ ὅ. ΤΌΙΏΠΠΔΒΟ πὸ {Π β0 τηϑοβίγο, ρϑῃομὸ 

Ὅθη ἸμηρῚ ὅδ] ἀἰνίάονο ἱ ρυϊποῖρι! 6118 νἱδω, πᾶπηο ἀναῦο πιπδι ῬΘΙΒυιδιβίΟΠ6 ΟΟΒῚ ῬΓῸ- 

ἔοηα, ἃ6118. Ἰοτο απἰξὰ, ὁΠ6 βοὐύξψο αιθϑῦο ἀβρϑύδο Ῥ91 ΠΟῊ 561 πᾶ} 1᾿ ΘΒΒΘηΖϑ 4611 ᾿ ποτηο 

δι. Τοιηηδβο ΒΡΘοίϑ] θη Ιου ῖθ06. 8110 ϑύθϑϑο ὈυΙποῖριο, 8118 βύθϑϑα σϑιβῶ ΠΟῚ 8010 

Ὦ ρϑηβίθιο ὁ [ἃ γοϊομθὰα, ποη 5010 11 ἀθβίἀθυίο 6 1ὼ 5θηΒδΖίοΠΘ, Π]8 16. ΟΡΘυ Ζίοηὶ νἱ- 

ἰδ} οᾷ οΥρϑηΐοΠ6, οοϑὶ 6.6 11 τηϑάθβίπιο 5088} ποπ ὃ ϑηάαῦο οἷὰ ᾿πηρ]. 

ὅϑηζε, τἰρϑῦθυθ οἱἷὸ ὁμ6 δ ίδιμο Ἰδυρϑηηθηΐθ θβροϑίο αἰύγονθ: “Τὰ ἀοὐτϊπα 46] νοῦς 

ποιητικός 9 παθητικός ἴῃ Ατἰδύοῦθ!θ 6 πϑὶ 501 Ρ᾽ὰ ΘΘΙΘΌΡῚ φοιητηθηθδθουϊ . τίσιν αο 8118 

ἰθονῖα ἄθ11α οοποροθηζα ἀθὶ οομαπιδηΐαίουὶ ΑΥΘΡὶ 6 ἱπ ραυ οο]αγθ αἱ Ανϑυτοὺ, τἱ ἀποίδηηο 

ὯΪ Ῥαηδ βοραθηθ 1ὰ πιϑάθβίπια: 19. 406110 οπ0 Αὐἰϑύοῦθ!θ ἀθῃοιηΐπδ 1ηξο!Π]οὐῦο δρθηΐθ, 

ῬθΡ Ανουγτοὸ ὃ, π6118,. σϑγαυομία 6110 ἰη 6] Πρ θηΖθ, 1᾿ αἰδϊπιδ, οἱοὸ ἰδ φῬἱὰ Ἰοηΐαηδ 4411 

ΒαΡΓΘιηδ, 6 ἃ ρὲϊ νἱοίηδ 811 ποπιο; 29 οἢ9 ϑβίβίθ ἕπου ἀ6] βορρϑύθο ρϑηβϑηῦθ ὉΠΊ8ΠΟ ; 
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20 89. 0Π6 5] απΐθοθ δοοἀϑηξα θηῦθ 811 Ἰη 61] ϑυῦο ῬΟββ1 0116 ἀ6 11 θοπῖο; 459 οἢ6 ὃ ἅπῸ Ρ6} 

ῥα θυϊ ΟἹ] ποιηϊηΐ ; ὅ9 ὁΠ6. 4118 τποῦΐϑ 46] σοῦρο 1᾿ 1Ἰη}6]]ουῦο ῬΟ5510116, ὁἢ8. ρθι Ανθιγοὸ 

ὃ ἀπ8. 5ΘΙΏΡ|100 ἀἰδροβίχίοηθ οἰθ νίθηθ αὐὐύαδῦδ 4811 τηὐθ]]ϑῦῦο ἀρϑηΐθ, ρϑυϊβοθ 60] θουΡο. 

ΝΟΙΠ ΘΒΘΙΠΙΠΘΡΘΙΙΟ ααἱ 56 Τ᾿ ΟΡΙΠΙοηΘ ἀϊ Αυγθυγοὸ ποὴ ὑτον] δηὐθοθάθηθὶ ἴῃ 8] ΘΙ ΠΙ 

Θομητηθηαθου! ϑυθοὶ ὁ 56 1ὰ ὑθογία αἱ Αὐἰβύοίθθ βοργδ 1᾿ 1Ἰηὐθ]θυδο ἀρθηῦθ, ρΡΟβ51}0116 6 

Ῥαβθῖνο ποὸη ϑὈΡία ρούαθο Ὁ ΠΙΓΘ ἃΥΡΟΙ ΘΗ ΡῸΓ σΊθΠΡΘΓΘ 8116 ΘΟποΙ 8101 αἱ Ανουτοὸ; 

οἷὸ οἢ6 ποὶ ἀοθθίϑιημο ὑἼ]θναρο ὃ ἴῃ ααδ] τποᾶο 5. Τοιμμᾶθο ᾿ππηραρηὶ ἀϊρουθαμηθηὐθ 

[811 σοποϊαβίοηῖ. Απησίθαϊνο 1] ᾿ϑηβῖθιο ὃ ἀπ ἑαῦδο ὁ 6 51 ργοάιοθ Ῥυθββοὸ ὑαύθ! 511 πο- 

τηΐηΐ 6 46] αὐδ16 1 Π]ΟΒΟΗ͂ πο δἱ ΒγΡΘΌΡΘΓΟ οὐοαραῦ! 56 ΠῸΠ 1᾿ΥΘΒΒΘΙῸ οββουναῦο ἴῃ 

βὸ βύθϑϑί. Μὰ ὁοῖηθ ρούγθθῦθ 1᾿ Ομ] ρΘηθδ 6 56 ἴδ, ἔβοοϊὰ 46] ρϑηβίθρο 6 1᾿1ηὐθ]]θῦο, 

ΘΟΙη6 ρῥγθίθπαάθ Ανθυγοὸ, ὃ ἔὉΟΥῚ 46118. 58 πϑύαγα ἢ Εὶ α8}]6 ΒΘΙΘΡΌΘ ἴῃ ααθϑῦο οᾶβο 

1ὼ το δχίομθ ἃᾷ ϑβϑθῃιρίο 4611 1ηἀἰνάσο οοναῦθ ο ῬΙαύομθ 601 ρυϊποῖρίο 6] ρϑῃβίθροῦ 

Νοη ὃ 6611 ουϊάθηῦθ οἢθ ορῃΐὶ ὁομοβοθηζδ, αἰ Ρ ΓΘ 6. ἸΠΠΡΟΒ510116. 6 1ΠΘΒΡΙ10Ά0116. ἴῃ 

αὐϑηῦο οϑβῶ ὃ ἱηἀίν  ἀσα]6 9 Ιηνϑηο 18 Πρ θϑϑίομὶ ἀ0611 ορρϑὺθ ϑϑύθι πὶ ΒΆΡΘΉΠΟ 1106- 

γαΐθ ἀαὶ βϑηβὶ, ροϊομὸ ποῖ ἄνϑηᾶο 1᾿δμΪη1ἃ 061 Βὸ ἀπ ροῦθιϑ αὔδίνο Ρ61 ᾿ΙϑνΌΡ ΑΝ] ΒΟΡΙΘ, 

6556. ΠΟῚ ῬΟΙΓΘΌΡΘΙῸ πιδὶ ἀϊνθηὶνο ποΖζίοηὶ 1η}611101}11]; Θηχὶ 1᾿ ΘΏΪΤη δι ΠῚ 51 ΘΘΟΟΓΡΘΡΘΌΌΘ 

ΠΘΙΏΙΩΘΠΟ Αἱ ἀνϑῦῖθ, ἃ 6556 γϑΒΒΟΙ ΙΒ] ]ΘΡΘΌΡΘΡΟ ἃ 416116 πη] ηὶ αἸρΙηὔθ βοργῶ ἃἢ 

τσγΟ, οἷ6 11 τγῸ ποη γϑᾶθ, Ῥθημοπὸ οδᾶδηο βούδο Ρ]1 οὐοῦὶ ἀ6511 βρϑύψαθουι. τὰ 1Ὸὸ 

βρϑύϊαϊονθ βδγθ 6 1᾽ Τη 6 ]]οὐῦο, 11 αὐ8]6, βθοοπᾶο Ανθιγοὸ, ὃ [07] 461} τόπο (126 {ὔη!. 

Ναί., οαϊΐα. ἀ6 Βα θοῖβ, ρᾶρ. 258). 

Μία οἷὸ ποὴῃ Ὀαβίδ: 1 ρθῃβίθιῸ ὃ βγϑύψαμπηιθηῦθ ἰθραῦο 8118 νοϊοηὐὰ, 18. α18}6. ποὴ 

Ῥούγθθ6 οβίβύθυθ βθηζᾶ αἱ θϑ80, αἱ ρυϊδὰ ὁΠη86. 56 1] ῬγΪποῖρὶο 46] ρθηβίθυο πο ἴϑοθθβθ 

Ῥατύθ ἱπθργδηύθ ἀ611ἃὰ ποβύγα πϑύαρδ, 56. 1᾿ 1πύθ ρθη, ἈΡΡΔΙΒ86. 5010. Π6]} ᾿πάϊνί το, 

τηϑ, ΠΟΙ. 511 Δρρδυύθηθϑθθ ΘΟΙη6 οοϑᾶ Ῥγορυϊδ, 11 ρυϊποῖρῖο 4611 ποβῦνϑ νοϊομ ὰ ἀονγθ 00 

ΘΒΒΘΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑϑιηθηΐθ ἔπουὶ αἱ ποὶ. 56. ποῃ οἢθ 8]]οτἃ γΘΥ ΘΌ0Θ. ΤΊΘΠῸ 1] γΟ]ΘΡῸ ΘΟΠῚῸ 

1] ΘΟΠΟΒΟΘΡΘ, οἷο ΠΟῚ ΒΒ ΘΠΊΠΠΟ ΡΪὴ Ρδάγομὶ ἀθὶ ποβίνὶ δῦ], ΠΟΙ ΠΘ ΒΒΡΘΙΏΠ]Ο ΤΘΘΡΟῺ- 

ΒΘΌΠῚ ὁ. ΒαΡΘΡΌΘ ἀπ ΟἸϊτηθῦα ΠῸΠ 8010 ἴϑ τιοταϊθ ἀοὶ Π]οβοῆ, πῶ α.0118 δύθϑϑδ α6]- 

1 Ἐνϑδηρθῖο αἀἰδύγαθθα, 48118. Ὀα86 (ἰδία., ρα. 261). Βϑοοπᾶο 1 ρυ ρθίδπὶ αἱ Ανϑυροὺ 56 

51 πηραρπδ ἰἃ ϑυῶ ἀούγ!ηδ ὃ 5010 6 1᾿ΔΙηο "6 8116 ἔθϑάθ; τη ποίδ 5. Του μιδβο, ΠῸῚ 

5010 ὃ οοπύγανα, 8118 ἔθαθ, τηῶ ὃ ρᾳγθ ἴῃ δρουῦα ΟΡΡοβίζίοῃθ 60] 5θ1850 ὀομαιηθ 6 6011ἃ 

γοργὰ (ἰδὲά., ἐδὶάὰ.). 

8. Τομλμαθο. ΘΘΡΟΠΘ Π1010]1 Δ ὑγἱ ιροιηθηῦ ὑγαῦθ ἀὰ δοαῦθ Οββθυυ ἃ ΖΊΟΩΙ Ρ510010- 

σίομο οομίμο ἴὰ ὑθϑὶ δνϑυγοϊβυϊοθ, ἰὼ οαΐ ὀοηβοραθηζα Ὁ] πὰ θα, Θ0116. ΘΒ] ϑιηο πο- 

ταῦο, ἴὼ τηορ α! δὰ 4611 Δτηϑ. 

Ῥα ὑτορρο βοριϑ ααθϑῦο ραηῦο ἱπηρογύθηὐββίμηο 1 ορίπΐοπθ αἱ Αὐϊβύοθθ ὃ αββδὶ 

ἱποουύδ, Ρ61 πο αἷτ6 οἢ6 Ῥγορθῃᾶθ ρθὶ ἰὰ πιογῥα! δὲν, Θα 1 501 ᾿Ἰη οι ρ θυ δα οΠϊ Β0πῸ 

αἰν δὶ Ἰηὔουηο 81 5θη80 4611 βαὰ ἀούτίπα. Νὰ 5. Τ᾽οιημηαβο ὁΠ6 τἱραδνράδνδ 1 ΤᾺ ΡΊΟηΘ 

6 1ἴὰ νοϊοπίὰ ὁοπιθ ργορυϊθυβ θβϑβϑθη χα} 461] Δηΐτηδ, ομ6. δοοαιαὐαπηθηΐθ ἀἰδύϊηρτθνδ ἀ8] 

ΘΟΙ͂ΡΟ ΡὰΓ τἱθοημοβοόθπᾶο 16 γϑ]χίομὶ ο6 ἃ απθϑῦο 1᾿ απίβοομο, σοι Ασϊβύοῦθθ 6 ὁοη Ὁ 

ΑἹ 6550 6 ἀθρ]1 Αυνϑυγοϊβυϊ, πθ οοτηθαύνθν 1]. τηϑύθυ δ] ΐθυηο ἴῃ ΠΟΤῚΘ Βῦθ550 46118, Π]οβοῆδ. 

ἘΔ ὃ ρϑιοϊὸ οῃ8. π6118, ϑογηνα οορέγο ἡ (ἰογυάδ ἀἰδοαῦθ ἀπὸ δ ἀπὸ 511 δυβοϊῃηθηθὶ ὁοπύτῸ 

16, σία ἑπύανα, 6 τἱρογύϑπαο!! 4118. Ἰουο βουρϑηΐύθ οἱοὸ 81] ᾿Ἰρούθϑί ἅ6118 γϑρίοπθ υὑπίοα 

Θα ἱπιρθύβοηϑίθ, αἰπιοβύσα, οἿ19 ϑϑϑὶ ΠῸῚ 5070 Ῥ]ὰ 50114] ἀ6118,. Ἰρούθϑὶ ἃ οΐ 5 δρροβ- 

αἰδπὸ. (Π1;, ὁ. ὩΧΧΊΧ, ΤΣΧ ΧΟ ΤΥ ΧΥ; 1. .5....α. ΤΟΧΧ, αὐ 6: Ουδαΐ,, Χι αὐῦν. 6). :Θ] 

Τπηἰ απο δα δἰοαηὶ. Δ. ΟὨΪ ορρουῦθαβθθ ὁ16. θββθηᾶο 1] οοῦρο [δὰ δια 46118 ἱπάϊν ἀπ8- 
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ζίοπθ 4611᾿ δηΐπιδ, Ὀδορπῶ ὁπ6. ααθϑῦδ ρον ἃ 58 ᾿παϊν! ἀπ] ἃ, ΒΘρΘΡ πα οβὶ 48] οορρο, 

5. Τοπηδ50 νἱ ΟΡρομΘ ἰὰ 588 ριορτὶᾶ ὑθοῦῖα ἀ6118 ἱπαϊν! ἀπαχίοηθ. 106. οἢ6. ααδπᾶο 

8Ποὴ6 1 ̓ πἀ! ν] ἀπ! ἃ ἀϊρθπάθββθο ἅ8116 τ ζίοηὶ 461190 ἀλθ βοβύϑῃηζθ, σούθϑθθ ὑϑίδζίοηὶ 

ῬοΟύΡΘΌΡΘΓΟ βΒοργαυυίνθιθ 8118) ΙΟΓῸ Βθρδιῦαζίομθ, 6 1᾿δηϊπιδ, ῬοΟύΓΘ 6. ΟΟΠΒΘΡ ΓΘ ΟΥ̓ΡΔηΪ 

ΘΠΟΙ6 ἄορο 1ὰ τπηοτῦθ, πο 606 ἀἰβροβίχιοπὶ, τηοαϊ αἱ ϑββθῦθ, δ᾿ ὑπ ϊη], 19 α8}}1 βομο ]ὰ 

ἱπηργοηΐα ἀαγθνοῖθ 46] 50 ΘΟμΠΠΘΡΟΪο 6011 πιδύθυϊα 6. οθ Ῥαβύδηο ἃ δι θυ ΖΖα 8 

ὮΙ βᾷο θββϑῦθ (ἐδίά., Π|, ὁ. ΧΧΧΉ. 

Μὰ ἀ811 ἰϑύϊηθο 4611 αοπλο ὑτ8θ ἀπ ϑιρομιθηῦο ῥἱὰι αἰ ΡΘὐῦο, οἱοὃ ἀὰ 410] ργϑρούθηϊθ 

Ῥίβορπο ἀϊ ργοϊαηρσανθ ἰὰ ργορυῖα ϑβἰβύθηζα, ἄἀδι 416118 βϑῦθ ἀ᾽ πηπιον δ ὃν Θμ6. Τἰβίθαθ 

ἴῃ δαθοϊ 1 ουουΐ Θά ὃ ρθι οοβὶ ἀἰγθ 10 βἰδποῖο 4611 παύτνϑ ἀπιϑηδ γΘ|80 1] 8110 ἀθβθϊπο 

(ἐδία., ς. ΠΧ ΧΙΧ). Οοπιθ ϑβθιηρίο ροὶ 4911 ὐὐϊν:υὰ ργορνῖα 46] βορρθϑύθο ᾿η θ}]]ρθηΐθ 6 

ἀθ116 σὺ8 νἱύω ἀϊδυϊπύα. 6 ἱπαϊροπάθηθθ, ἰηνοοῦ ἱ βορῃηΐ, 1᾿ ϑϑύδϑί 8. 4116118 β'ῃρΌ Αγ 9 

νἱνϑοϊ μὰ 4 ρϑηβίθρο οἷ 81 τηϑηϊοβύῦα ἴῃ ὑπυθ! 461} 6η 6. βᾶπηο σομηΒηἀ}6. 8116 ρ88- 

Βοηΐ, αϑύγαγϑὶ ἀ8] οοῦρο, νίγϑυθ ρϑν [δὰ βοίθηζϑ 6 ἰὰ νἱγιλι, παὐυ 51, ΡΘ1 σΟΒὶ αἴτθ, 46116 

γον δὰ, ἱπητηδίθν 811, 6 αὐθϑύα πὸπ ὃ ἴογ56 1᾿ Θϑἰβύθηζα ρἰὰ ρϑυξοῦθα ρὸν 1᾿δηΐπηὰ ὃ (ὉΠ18 

ἀἄσπαιιθ ρούγθορθ 1] 510 ϑββθῦθ θη ΘηΠαΠαῦο ἀ811ἃ πιορίθ, 1ὰ απδ]6 ΠΠρθτὰ 1 Δμϊ πὰ 

8118, βουνιθι ἀθὶ βϑηβὶ, ὁ 1᾿ αυνίοῖμδ ἃ 161 θυ τη] Π6. ΒΌΡΥΘΙΊΟ ΟΠ6. Ρ6Ρ 161 Τρργθβθηΐδ 

8 Ῥουξθίομϑϑ (ἰδίά., 11, ὁ. 1 ΧΧΉ. 

Οἷὸ᾽ ργθηιθββο Ὑϑηΐδιηο 8] ρῬγΟ Ιθπια 4611 οοποβοθηζα. Βἰβρθὺθο 8] παπιθυῸ (0110 

ἔδοο!μὰ ἀ611᾽ απίτηα, 5. Τομπᾶ50 5θριθ σπου πηϑηῦθ Αὐἰβύοῦθὶ, τηδ πΘ βρθοίῆοα π6Ρ110 

18. παύατα. Δησίδαθθο 16. ἕβοοϊδὰ ποῖ βοπὸ ἰἀθηθίομθ 8118. βαδι Θββθῆζᾶ, ρϑιοΠὸ ἴῃ απιθϑίο 

ΟΆ80 1᾿ Δ πη, 5ΒΆΓΘΌΡΘ, οοῖαθ Πῖο, αὐύο ραρο; ὑαύθανίδ ΠῸΠ 5010 ΠΙΘΡῚ δοοΙ θη, ΡϑΡσΠὸ 

1] ἤριηδ αἰ δοοίδοπίθ σομνίθηθ 5010 ἃ ἀ061}10 οἢ6. ποὸπ ἀουῖνα ἀδὶ ὈυΊΠΟΙΡῚΪ ΘΒΒΘΏΖΙΔ]] 

ἀ9118, βρθοῖθ. Εἶθβϑθ ροιοίὸ υἰὐγαρροπο ἀ6118 παύαρα 46] Δοοϊἀθηΐθ ἴῃ ἀαδηῦο ΠῸῚ 50Π0 

βοβύδηζσθ, 6 ἄ6|1 παύυτα ἅ6118 ἔογπιδ βοβύδηζίβ!]θ ἴῃ απδηΐο οἿ16 0550 Π6 ἀθυῖναπο 9 16 

8010 ΡΙΌρΕΪΘ; ααϊπαϊ ροββομο ἀθἤ ἰνβὶ 16 ργοργϊϑυδ παῦαγα!}} ἀ9}}᾿ διϊπηδ (1. 5.., α. ΤΧΧΥΙΠ, 

Ρ ΊΘ0]ο 15). 

Π ραπίο ἀϊ ραγύθηζα, 46 118. ὁοποβόθηζα ἀπϑηδ ΡΘ᾽ 5. ΤΌΠΙΠΊΔΒΟ Θ0Π160 Ρ61 Ατίβίο- 

ἰθ6 ὃ 1 Ῥϑιοθζίομθ 56 }51}}16. 1.8 ρϑγοθΖίομθ πϑ ᾿ποθῸ 61 πθΖΖοὸ ἀϊ οἶπαιθ ἕδοοὰ, 

οἷοὸ: 1 βοηβϑὶ θϑύθυπὶ, {1 56η850. οοιαηθ, 11 β᾽αάϊχίο, 1 ππππδρὶ πδζίομθ, ἰὰ πηθιμονῖδ. 1 

5ΘΠ51 Θϑύθγηϊ ὙΘΟΘΟΙΡΌΠΟ 16 ἱπηργθββίοηὶ 661] ορϑϑυθ ἰβοϊαῦ τὴὰ βθηζῶ ἰδ τηϑύθυῖδ, δα 

Ορηΐ βθη8ὸ πὶ 11 500 ἀοιηϊπῖο ραγυϊοοϊαρθ. [ἃ υἱβύδ ΡΘΙΌΘΡίβοΘ ἱ ΘΟΙΟΥ 6 16 ἤρυγθ, 

Τά ϊθο 1 βαοηὶ, ἢ σαθίο ἱ βαρουῦῖ, τπῷ πὸ ἰὰ νἱβύδ, πὸ 1] ραβίο ῬούγθοθΘΡο ἀἰβοθυπθῦθ 

αιθβίο 1ὰ θἰαπομθΖΖα, 4.6118 Τ᾿ διπδτο. 8. 5018. [ϑοο! δὰ Ο.8 ἀἰϊδυύίπραθ 16 ρυορυϊοὰ ἀοὶ 

ΘΟΥΡΪ ὃ 1] 5680 Θοιμμπθ, Π6] αα816 51 ΥἱΠιΠίβοο πο ΘΟΠ1Θ ΠΘΙ ἰΟΓῸ Οθηὐο 56ηΖδ Θοηΐοη- 

ἀθυβὶ 16. γϑυὶθ ῬΘΙΡοΘΖίοηΐ; 6580. 16. αἰβύϊπριιθ 6 1Θ ρῬϑΡἈΡΌΠϑ. Τπο]γ6 11 σθη8ὸ οομη6. ἢ 

8Π0}16 1᾿ αἱ ἢοῖο αἱ γἱἢθύθθυθ 51.116 ορθγδΖίοηϊ ἀϑὶ βθηβϑὶ ϑβίθυ]: ΟΟΒῚ, δα ϑβϑιηρίο, αυϑπᾶο 

ἴὰ ἰδία, ΒΟΟΡΡΘ ἢ 60]016, 6580 ΓΙ ἤθυθθ 6 ὁοπο5806 1᾿ αὐδο βύθβϑο 4611, νἰβίοῃηθ. 1 Ἰπηπηδ- 

διίηδιχίομθ υἰξίθπθ 6 οοπβουνῶ ὑδ]1 ρϑγοθχίομὶ ααδϑὶ ἴοβ59 1] ὕθθοῸ ἴῃ σαΐ ὙΘηρΌΠΟ ἀ6- 

Ῥοβίθ ἃ. τηΐβιισαι ὁῃ8 πᾶππο ἱπορο. 11 οἰπάϊσίο ροὶ ρθ1 τῆθζσο αἱ αιθϑῦθ Ῥυΐπηθ. ποΖίοηΐ, 

0Π6. 880 ΒνΟΪσΘ 68 οομθίηδ, ἀἴβοοῦρθ 1 αὐϑ! δὰ ρῥἱὰ υἱροβύθ ἀθρ]: ορρϑυμ, οἱὸ 66 ὃ 

{16 ὁ ποοῖνο, οἷὸ οῃθ Ὀίβορπα ὀθροαρο ὁ ἔπρρῖνθ. Οὐδὶ ἕαρρθ ἴὰ ρθοορὰ 81] ἀβρϑύθο 

46] Ἰὰρο, πο ροιτομὸ 1᾿ ἀϑροίῦῥο 46] ἴπρο ΔρΡία ἴπι βὸ δΙσυποιὸ 4ἱ τἰναὐῥαπύο, πιᾶ ῬΘΡΟΪΙὸ 
Θθ88, υἱθοποβοθ ἰπ [αἱ 11 810 ποπιῖοο παίατα!θ. 386. ΠΟ ὁμ6. τηθηΐτθ Π611᾿ ϑῃΐμπηαθ ἢ] 

Βιπαϊχίο, ποπ ὃ 66 Τ᾽ ̓ ϑυϊαΐο, π611᾿ ἀοιηο 6580 ἀϊνίθηθ ἀπ βρθοῖθ αἱ νϑβῖοπθ ΠΡΟ ΣΌΣ 
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υἱβύγουῦθα 4118 ὁΘομοβοθηζᾶ 46] ραν οοϊατθ. [μὰ τηθιηουΐα ροὶ τἱραδγᾶο ἃ] β᾽παϊζῖο ὃ 416110 

οἷ6 Τ᾿ πππιδρὶ πασίοπο τἰθρϑύὺθο δἱ βθηβὶ θβύθγηὶ, ρϑυομὸ θϑϑὰ ποίδι Θ οηβθυνα ἱ ΓΆΡΊΟ- 

πϑιιθηδὶ [ουτηδῦ 48] οἰπαϊσίο 6 11 τἱργοᾶποθ οτὰ βροηύδηθδιηθηῦθ οὔ τηθαϊδηῦθ ὑπῸ 

ϑἴουζο 46116 υἰΠθοβίοπο. 5. Τουιπιθβο αρϑίπηρθ οἢ6 Αν]οθηηδ, ΟἸΓΘ 16 Τϑοο] δὰ ΘπαμηθΡαῦθ, 

ανϑνα διηηθβϑο, ΟοΠ16 ΔΟΡίδιπο νϑάσίο, 60] ποιηθ ἀἱ ἔϑηύαβία ἀπὸ ἔβοο!θὰ ᾿ηὐθυ θα] ]8, 

τα 1 πυππαρὶ πασίομθ δα 11 σ᾽ ααϊσίο, ομ86. ἄνϑνὰ Ρ6} αἰβοῖο βρθοῖβ!θ ἀϊ ἀϊν! θυ 6 ὁοπι- 

Ῥίηδιθ 16 ἱπηπηδρίηΐ 5ΘΠ510111, Θ0116, 8 ΘΒΘΙΊΡ]0, [᾿14θ8. αἱ οΓῸ ἃ 41.611 αἱ τηοηῦθ; τπηϑ 

ΘΡῚ οσϑοῦνα Ὀαβύθιθ 1᾿ ἱπηπ] Δ Ρ  ΠΔΖίΟΠ6. ῬΡΘ1 βρίθβδνθ απιθϑὺο Ἰαγουο ἀἱ σομηροβίζίομθ 6 

αϑίγαζίομθ (1. 8., ᾳ. ἈΧΧΎΤΙ, αγῦ. 8.6 4). 

Οτὰ νίθμθ ἴα ἀπθϑύϊομθ 56. 5. Τοιημηδβο ΔΡΌΪα ΘΠ] Π6550. Οἢ6 18 ῬΘΙΟΘΖΙΟῚΘ θϑύθιμϑ 

ΘΌΡΙα ἴαορο αϊτουθαμπηθηῦθ ρον οἰϊούδο πδύμλα!θ ἅ6] ὁομμΠΊΘΡΟΪ0 ἱτηπηθάϊαῦο 4811 ΔΗΪΠη8, 

ΘΟΡῚΙ ορρϑίθί, οννθῦο, 59 ΠῸῚ ΒΌρΡΡοηρα 48116 ἱπηπηδρίηΐ, ἕοστηθ, Βρ6 616. ἰη θυ τη θαἸγῖθ. 

Θαρϑῦ αἸ πα ορίπίομο ὃ βὐαύα ἀρροβία ἃ 5. Τοιημιᾶβο. Ὅσα ὃ ἀπ ἰαὐδο οἰθ 5. Τοτη- 

τη880 Θοποβοθνα 1 ἱρούθθὶ 46116 βρθοὶθ τϑρργθϑθπῥαθινο θα ὥνϑνα ἃ ΠΟΠ6 ΔΡΡΓΘΒΟ 1] ΠΟΙΏΘ 

αἰ οο]αὶ ομθ 1’αγονα ἱππαρίπαύδ, ἄα Αὐἰβδούθιθ 6 ἄα 5. ἀροβίϊο: ρθ1 ὑββυππηοπίϑηζδ 

αὶ 5. Αρορύϊπο, ἄϊοθθ 6611, ᾿ϑιιοοῦῖδο ΒΌΡΡΟΠΘ 6116 ἰὸς Θοποβόθηζ ἀπιϑηδι ΠῚ ἢδ, ΔΙ Γδ, 

οὐἱοῖπθ 6Π6 16 ἱπητηδρηὶ 16. 4181 ῬΓΟΥΘΩΡΌΠΟ δ] ΘΟΥΡΙ Θ Ῥθηθύγϑῃο 6118 ποβῦτδ δηΐμηδ 

αυδηᾶο ποὶ ρϑηβίδιηο. Αὐϊβύοίθιθ ἄϊσθ ρα ὁ06 βθοοηᾶο Πϑιηοουῦο ἰὼ σομοβοθηζα ὃ 

φροδούνα, ἀ8116 ἱπηπιδρὶπὶ 16. 418}1} 851 βύδοοδηο 4861: ορϑϑύν, μόν" ἑάοία οἱ ἀοηηιαϊοη68 --- 

αὶ 5. Τοιηηδβο τἱρθύθ 16 βύθθβθ ρ81019 δι πο ἃ 810 ἰποβὸ του 4611. ὑπ Ζίοηθ 

1οὐθθυϑ!]9 46] ὑθϑύο σγϑοο (1. 8., ᾳ. ΧΧΧΙΨ, αὐῦ. 6). τὰ 6611 ὃ ἰδηῦο Ἰοπίδπο ἀἅ8]- 

Τ᾽ ϑοοούξαγθ αιοϑῦθ, ορίπίοπθ οἷ6 ἴὰ τἰρϑὺθα οοη ἀἰβριθσζο βουῦϊνθηᾶο; Πϑηιοουο ὁ 5}1 

ΔΙῚ ΠΙοβοῦ παδαγα ἰθὺ οοπίοπάθναπο 1 βθηβὶ ὁ 1᾿ Ἰηδθη] πηϑηΐο..... Ασιϑυοὐθ!θ διητηθῦϊθ 

οι Ποιποοῦίίο ὁμ6. 16 ορϑιδχίομί 4611 βϑηβὶ ὈΠ1ὰ ΠδηηΟ Ρ6Ρ οδιιβδ 16 ἱπιρυθββίοηὶ ἀ0611 

οαϑϑῦθ! τπϑύθυϊ]}} σαϊ βθηβὶ, τηᾶ ἰπβθρηδ ΟΠ6 αὐθδύδ ἱπρ Θβϑίοηθ ὃ Ὀγοἀούϊα ἀα πηϑ, 

ορογδζίοηθ ἀϊτούδα 461] οσροίξο, ροὺὺ φιαηάαην ορογαύίοηθηι, 6. ΟῚ. ΡΘΡ νἷα ἀϊ ϑιηδηδ- 

“ἴομθ, ρϑι ηιοάιηι ἀοηιαϊονῖς (ἰδὶά., ἐὐϊά.). ΑἸίτον 6 5. Τοιητηδβο ἀὰ ἀπὸ ἀθἢπίζίοπθ 6] 

5650 016 Θβοϊιᾶθ ορηϊ ἰᾶθα αἱ ἱπηπιαρῖπθ ἱπὐθυ θα! δ. 1 5ΘΠ81 ΒΟΠῸ ρούθῃζθ ρδβϑίνθ 

οἢ6. γϑηρομπο τηοαϊοαῦθ ἀδρ11 ορρϑυν 56}51}01}1 θὰ ϑβύθυηϊ. ορϑϑῦθο ϑϑύῦθυπο ὃ ἰῷ οοβῷ 

Ρογοθρίθα ἴῃ βὸ ϑύθβθα ρ61 ὃ τηθαϊδηῦθ 11 5θη8ο. “ ἘΙχύθυΒ ΘΡΡῸ ἱπητη αὔθ α1η ϑϑῦ 

“ (πο Ρ6Γ 88 ἃ 56η511 ρογοΙρ δι", ([ο6ο οἰξαίο). 1) οἱὸ τἰβα]ῦα ϑνυϊἀϑηῦθ ομ6 5. ΤοπητηδβῸ 

ποη διηπιθύῦο 1 Ἰρούθϑὶ 46116 1466-ητηδιρίηϊ 6] 5θη80 αἱ Τοπιοοῦῖῦο. Ταύῥανῖδ, Ῥοϊομὸ 

5. Τοιηπίδθο ϑἄορογα βρθϑϑθὸ ἰἃ ρᾶγοΐᾷ 8ρθοῖϊ6 Ὀίβορπδ νϑᾶθγθ ἴπ 18] 56η80. 66]] 

Ῥγθπάθ απθϑίδ ρϑιοἾδ. ἃ Βρθοῖθ βΘῃβῚ 0116 ποη ὃ ραπίο Τ᾿ ορρϑύνο 66 51] Θοιηργοπᾶο, 

τὴ ὈΘηΒῚ 11 Π|6ΖΖ0 ρ6} ου 11 6]]οὐδο οομηργοπᾶθ (8., ᾳ. ΩΧΧΧΥ, τ΄. 2). “ Βρϑοῖθβ 

Φ ρΘΏΒΙΡἢΠ15. πο οϑὺ {Ππῶ4 αποα ϑϑηθιθι, 56 τηϑρὴβ 14 απὸ 5θηβι5 βϑηθῦ. ΕἰρρῸ ΒΡΘοῖθα 

4 ΔΉ 6 1 ΠΡ Ὶ 0 1Π15 πο οϑὺ 14 «πο πο Π]ρΡΊ δι" 564 14 40 ἰπὑθ]] οὔτ. π 6111510..,,ὄ [Τα ο 1] ἴο, 

ἄϊθο ἰπ αἰῦγο Ἰπορὸ, ΠΟ ΘΟΠΟΒῸΘ ἱ ΘΟΙΡῚ ἴῃ βὸ βύθϑϑί, πὸ Ῥ6Γ ΠΊΘΖΖ0 4] ἸπηΠΠ ΡΠ] Πη8- 

θυ} 181} 6. ΘΟΥροῦθ6, τηϑ 8ὶ θ6η6 τηθαϊαηῦθ βρϑοίθ ἱπιπιδύθσ 81} ὁ Ἰπῦ6}Π16101}1 (ἐδίώ,, τὸ. 1 

δα 1). Εἰ ἀποογα 18. βρϑοὶθ ἰηὐ6}]Π 10] 0116 ὃ 11 πιθῶχο ἅ6118 θοποόβόθηζε ἃρραηδο ο0π16 ἰδ 

ΒΡΘοῖθ οοϊογαῦα 616 51 ΠΏΡΓΠη6. Π6]]᾿ Οσὐοἶῖο ποι ὃ Τ᾿ ορβοῦϊο τὴ 11 πηοᾶο 6118, ν᾽ βίοηθ. 

«“ Ἠδθοῦ 56 βρθοῖθϑ ἱπύθ Πρ 1115. ϑἰοαῦ ἃ απο 1π 6 ]ΠρΊδαγ, δισαὺ ϑῦ ΒρΘΟῖΘ5. Θ010 115 ἴῃ οοα]0 

ποη οϑὺ απο νἱάοία», 568 14 ἀπὸ νἱἄθιπθβ,, ((. 6΄., Π, ὁ. ΤΥΧΥ]). Ἐ Ἰὰ ταρίοπθ Ρ6 

οαϊ 5. ΤομηπΊθ50. βοβῦθηθ οἷὸ ὃ οἷ Ὡ81] Ἰρούθϑὶ σοῃύμαυῖδ, οἰοὸ 86. 10. βρθοῖθ 5Θῃβ ΠῚ 

6. ἰπ0θ ΠΡ Ὶ 0111} ἔοσθθυο 11 ὑθγηηΐηθ 4011ἃ ῬΘΙΟΘΖΙΟΠΘ, ὰ βοίθηζε, ἘπΊδη8, ΠῚ ΘΥΥΘΌΡΘ Ρ6Ρ 
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οσϑοίδο 16. οο86 ἴῃ βὸ βύθ856, ἰδ. σϑυϊϑὰ οβύθγπδ, 81} ΔΟΠΊΟ, τηϑὶ 5ὶ ΘΡΘΊΓΘΓΘΟΡΘ 5010 ἰῃηΐουηο 

8116 1466, 6 ὑγαυψθυθ θθϑὶ 8010 αἱ τίσθγοαγθ απ8]9 ὃ ἴὰ παύισϑ 6 1 τηοᾶο αἱ οβιβύθηζσε 

ἀϊ «αθοίο βρϑοῖθ τδρρυθδθηθαίνθ 6 ἰμ.61}Π1610}}} (0. Ο.., ΤΠ, ὁ. ΤὩ ΧΧΥ). 

ΤΉ δι οι ἴῃ απ ἐρδιησηθηΐο 601 ἰϊΐοϊο Τοογία ἀοίϊα ρμογοθφίοηθ: “ Ἡθια 6 ΒιΌῃ , 

μα τἰδοξίο ὑαῤέθ 16 ἴουπιθ ροββί δ} 4611 ἱροῦθδὶ γὰρρνυθδθηὐαθινα 8116 ὑγθ βθριθηζ : 

15 Τ᾿ορσοῦνο τϑρργοβθηύαθινο πὸ ὃ ὑπϑ τη] ΠοἈ ΖίΟηΘ ἄ611ο βρίγῖῦο; 29 Ἰ᾽ορϑϑῦϊο τ8ρ- 

Ῥγοβοηξαύίνο ὃ πᾶ πιοἀϊβοαχίοπθ 46110 βρίγῦο ἀϊροπάθηΐθ Ρ61 1ὰ. 5118} ΘΟΠΟΒΟΘηΖϑ ΠΊ8, 

ποῇ ρθὺ ἴδ βιὰ οβἰϑύθηζθ, 481] αὐδο 1 οοβοίθηζδ; 80 Ἰ᾿ορροϑίνο γϑρρυθδθηΐαῦνο ὃ ὑη8 

τποαβοισίοπο ἅ6110 βρίοἶδο βθηζα ϑβίβύθηζα τθᾶ]9 ἔπιον! ἀ9118 σοβοίθηζα, --- Τ᾿ 1ᾶθϑ 6 δ 

518, ῬΘΓΟΘΖΙΟμΘ ΠΟ 50Π0 066 ΤᾺΡΡΟΥΕ ἀἰθρθηδὶ αἱ ἀπ αὐΐο (ϑἰδῦο) τθαϊπιθηΐθ ἰἀθηθοο 

(Γγασηιοηίβ ἀθ ρ]οϑορἼῖο ραν Παριίοη, ἐτϑάαϊθ ραν Ῥοίββθ, ρᾶρρ. 88-84). 

Οτὰ ἀδὶ ραβδὶ γἰΐϑυιῖ αἱ 5. ΤοΙηπηΆ80. ΒΘΙΏΌΡα Ἰοριδίπια ἰὰ βαρροβίζίομθ ὁἢ6 668}} 

τἰθθηρα, 16 βρθοῖθ θοπιθ Β6 Πρ] οἱ τηοα! ΠοαΖίοηἹ 461 δῃίπιδ, βἰδοολιὸ 18 Βρθοῖθ ΒΘΠΒ10116 

ποπ ὃ Τ᾿ορρούνο οἷ8 δὶ Θοιηργθπάθ τηϑ {ΠῚ ΠΊΘΖΖΟ Ῥ61 οἱ 1᾽ Ἰῃ 6 ]1ουῦο ΘΟΙΏΡΡΘπαθ. ἘῚ οἱ 

Θοπβδνιηΐδιιο ἰπ ααθβία Ορὶπίοπθ Ρ6] ρᾶᾷβ880 βἱὰ τϑοῦθο. 86. 16. βρθοῖθ ΒΘη81}}}} ὁ 1η061- 

ΠΙΡΊΒΠΙ ἔοσθθρο ἢ ἐθυιηΐπθ 6 πὸῃ ἢ] ΠηθΖ20 6118, ρϑγοθζίοηθ “ ϑοφιθ) θέν" φιιο δοϊθηδϊαο 

« ϑῃληι65. ἨΟῊ ὁ880η 46 τοθαΒ αα89 ϑπηὺ Θχύτϑ δηίμηθπι, 564 ΒΟ] απ 46 ΒρΘΟΙ ΘΒ 1ηύ6}}1- 

“ ρΙΠθα5. αὐδ8 ϑαπῦ ἴῃ δηΐπηδ » (1. 8., α. ΠΧΧΧΥ͂, αν. 2). 

ΜΝ 81] ἀϊβοργῷ 6118. ρϑυοθζίομθ 50 η510110, 5. ΤΟυηπηθ80. ΘΟ1ηΘ Ανιϑύοῦθιθ ροπθ ὑἢ 

τηοᾶο ρἱὴ οἰϑναίο ἅ611α οοποβοθηζδ, οἱοὸ 4118110 4611 ̓ Ἰπὐϑπαϊτηθηῦο. [8 ΒΘ 5 ΖΙΟηΘ. ὁ 

Ῥθυοθζίομθ 56 η510 116 τηϑἀϊαηθθ οἱ 1] 56 η80 τίοθνϑ ἴδ ἕουπιὰ 461] οβιϑϑύὺθο ΒΘΏΒΙ116. τὴ8 

βθηζο, ἴὰ πιδίουίθ, ὃ οοταππθ ἃ δα υϊ1 61] Δηΐπη8}1, τὴϑ 1᾿ Τα θπμαϊπηθηΐο ὃ ῬΓΟρυῖο ἀ6]- 

Ἰ᾿ποτπο: 6118. ΠῸΠ οἱ ἴδ ΘΟΠΟΒΘΘΙΒ 6116 ἱ 60}, Ἰϑάᾷονθ αιθϑῦο Θοποθρίβοθ 1 ἸΠΘΟΥῬΟΙ͂ΘΟ 

Θοπιθ ἴὰ νου ὰ, 16 τοί ασίοηὶ ὁ υἷα ἀἰβοογυθπᾶο. ΠῸ 5θη80. ῬθΓα0 ἔϑοιπηϑηΐθ 18 δι βαα]-- 

βἰδθσχα, 6 ΡῈ ροθὺ 006 16 ἱπιρι βϑίοηὶ βίδπο ἔουίϊ, οββίδι ΠῸῚ ΔΌΡΙδπο ἀπᾶ οονύδ ῬΓῸ- 

Ῥονχίομθ 601] ουσᾶπο 616 τίσουθ 1 Ἱπιργθββίομθ, βὶ 8 ΘΓ, Ἰαᾶδονο 11α}6]1ϑὑὐο 5] ἠουυϊῆοθα 

8 5] σίουθα ἱπύθπᾶθηο 11 ρονρξθυθο ἰπὑ6 1119 10 116 (0. α΄, Ἡ, ὁ. 1ΧΤ1Ν}. 

Τ᾽ Ἰαῤϑ!]ϑύνο πῶ ρϑῖ ορϑϑῦδο ϑββϑθῃχία!θ: 15. 1᾽ΘΒ8616 ἴῃ ΘΘΠΘΡΘ16, 1] 6 ΘΟΙαρΡΘμθ 

ΒθηΖα, ϑοοθχζίουθ ὑαῦθὶ οἿΪ ἴθ! ΠΡ Ί}}} ἀρραμπῦο ὁοτὴθ ὑαθϊ 1 ῬΑΡ ΙΟΟΙΑΡῚ ΟΟΙΟΡῚ 5010 

ΘοΙηρΓοϑὶ Π611 ἰΙᾶθα σϑηθνα!θ ΑἹ ΘΟ]ο Θ ; 39 ἱ Ῥυϊπηὶ ῬΓΪποῖρι! 6. αϑϑίομη, οοπ]8 1] φτὶη- 

οἰρίο ἀϊ οοηἰναδαϊσίοπο, νουϊ δὰ ομ6. πίαπο ἱρπονὰ --- ἀἴοθ 5. Τοιημηδβο, 9 οι δα 651] 

Ὀοταΐηΐ οοποόβοομο παϑαταϊαθηΐο (ἐδἰά., Π, ὁ. ΩΧΧΧΙΠ); 89 1 βθηθὶ 6 16 βρθοῖθ. Μἃ 

Τ Ἰηβο!]ϑὐῦο πο δὶ οἷονα ἃ απϑϑῦ οοποθῦνι οἷθ βυδααύδηηθηΐθ σἰογδηᾶοβι ἀθὶ τηδῦθυ δ] 

ἔν! ρ]] 4116 Ῥογοθζίομθ βΘηΒ 116. ΤΠ νοῦο ὁπ 1᾿θββοῦθ 46 δῃΐτηδ πο ἀἰρθπαθ ἀδ] 

ΘοΡΡο, ἐαῤῥανία, ααθδῦο ὃ πθοθϑβαρῖο 8] δῃΐπηδ ΡΟ Ῥοβθδ ΘοΠηρίθυθ ἴα ῬΡΟΡυΐδ ορθ- 

ταχίοποθ οη6 ὃ 1᾽ Ἰαξοπᾶοτθ (1. 8., α. ΠΧΧΧΙΥ͂, τὸ. 4). 1 βϑηβὶ ἴῃ ἔδυθο ποῃ Β0ῖ0 ἀ6- 

βίδηο 1᾽ 1Ἰη 61] ρθη Ζδι πηδι 16. ΒοΙη ΠΝ Ὠἰδύγαμο ἱ ῬΓΠῺΪ ΘΙΘΠΙΘΠΕΙ 46118. σοποβοθηζϑ, 6 ατιθϑύδ 

α816. 66 5ἷω 1] ουδᾶο ἃ οαἱ ραυὸ Θ᾽θνδυϑὶ πὸ Ῥυὸ ΘΙ ΠπηΪΠΔΓΘ 1θ τ ἱαχίοπὶ οἢ 6 8 6011 

ΒΘΗΒΙ ἰὼ. ΑΠᾺ ἀοπιαπᾶα ομ6 ρἷὰ ΔρΡίδπιο νϑᾶσίο ἔαυθὶ Αὐϊϑυοῦθθ, οἱοὃ 50 Τ᾽ 1π06111- 

βθηζδ, ποβίτα ρυὸ οἰθυδιδὶ 8118 ΘΟΠΙρΡΡθηβίομθ δύψιιδ!θ 6 Ῥουξοῦνα ΡῸ ταθΖΖο 46110 βΒρθοῖθ 

ἴῃ 6]Π ΟἹ ὉΠ] 5ΘηΖδ, ΤΙΘΟΡΓΘΙΘ 8116 5ρθοὶθ ΒΘΠΒΙΌΠΙ, 5. Τοιητηδβο Εἰβροηθ 0116 Ατὶβύο- 

ἴθ819 ἡθραὐι γαπιθηΐθ, ρογοπὸ οἷδγο 818. τϑρίομθ βθῃθυα]6, ὑγαύῦθδ ἄδ8118 ππίοπϑ 4611 ΔηΪΠη8 

60] ὁογρο, ἀροίαπρο ἄπο ρροπιθηθὶ αἱ ἑαύθο ὑγδυυ! ϑραδ!τηθηΐθ δ ΑὐἹβύουοίθ. ΤΠ Ρυἴπιο 

8. 6616 18, ποδύῦγι ἰπ θ]Προηζα ΒΟ ΒΘ ἅΠΟΠ6 6588 Ρ61 1᾿ ἸΠἀ 9001 1πιθηΐο ἀοὶ ϑϑηβὶ, Θ 666 86, 

δα φβοιηρῖο, 1᾿ ἱπιηδρ πϑζίομθ 6 ἴδ τηθπιουΐδ, 5᾽ ἱπἀ ΘΒ. ῬΘΙ 08] 58 τ ΡΊΟΠΘ, 5] 
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Ἰπ4θὈ0]Π1566. Ῥαγο Τ᾽ Ἰη 6 ]]Π]!1ρθηζα ὑδαῦο οἢ6 1 ἀοτηο ραὸ θυ θυ 1ἃ ΘΟΙΠΡΡΘΏΒΙΟΠΘ. ΘΠΟὮΘ 

ΑἸ οἷὸ οι πιθρ]ο οοποόβοθνα. ΠΠ ΘΘΟΟΠὺ 6] ὃ 0ἢ6. ΠΟ ῬοΟΒϑίϑιη0. ἴθ} 6. ΙΟΠΟ Β[ΌΥΖΟ 

ΒΟΡΓὰ ποὶ τηθαθϑίηη! ΡΘ1 ΘΟΙΏΡΙΘΠΑ͂ΘΡΘ πΠπ8, οΘο88 αΠΒΙΆΠ1Θ 5ΘηΖδι ὁ.6 Π6] ΠΟΒΙῸ ΒΡ ]ῦο 

ΠΟΙ 51 ἐουτηΐπο ἱπιπιθαϊα αηηθηῦθ οθυῦθ γϑρρυθϑθηὐαζίομὶ τηϑαϊϑηΐθ 106 4118}} 1 ϑριτ]ύο 

γϑᾶθ 'ἰπ ὁουίο απ8] τηοᾶο οἷὸ ο6 51] βυπαϊδ, αἱ θόπόβοθρθ. Εἰ αἱ αὶ ῬΡΟνΊΘΠΘ 1᾿τι80 ἃ 6116 

τηθύθ ον 6 ἄθὶ ραῦδροη ἃ. οαἱ ΥἹΘΟΥΙδτηο ἀπδηο νορ]δηη0 ἔα 6 ΘΟΤΊΡΥ ΘΠ 4618 8 Δ] 

πη8 νον θὰ (1. ᾳ. ΠΧΧΧΙ͂Ν, τὺ. ἡ). 

Μὰ δοηθ 5] οροῖϑ 11 ραβϑδρρίο ἀ8118, ὁοηοθοθηζα 56}51}0110 4118 ἰη 61}191}0}116 Ὁ ἘΘοῸ 

1 γϑῦο ΡΟ Ια 6118 σποβθοϊορία βοοϊαβύϊοδ. Τ᾿ ορρϑύθο ρϑγοθρὶῦο ἃδὶ βϑηδὶ ἄθροῃθ 

Π61]᾿ δηΐτηα ἀπ ἑαπύδβιηδ, πηῶ ἔοντηδ, τὰ βρθοῖθ ἃ 611 οσριϑύδο τὴ βθηζᾷ 18 τηϑύθγϊδ, 

Θ0π16 ὑθϑὑυπθτηθηΐθ αἴθ Αὐἰβύοῦθθ, Ιὰ 4816 ὃ [ὰ ὁοηἀϊσίομθ 6118, ᾿πηυ]8 ΟΊ ΒΘ ΖΙ0Π6. 6 

6114 τηϑιηουῖῷ. Γι Ἰη ο! !οὑδο ἀρϑηΐθ 5᾽ πηρϑάγοη!βοθ ΑἸ οἰδαύνα βρθοῖθ δᾶ ἴῃ νἱγῦϊ 46118 

518, ῬΓΟρυΙα [βοοϊ δὰ ἀϑῦραθ ἀα οϑδαὶ βρθοῖθ αὐ 16. ὁπ] Ζίοη] τηϑύθυ 811 6 απϑηΐο θϑθδ 

Ἰπορῖπᾶθ αἱ ραγθϊοοϊαγθ, αἱ Ἰοο8]6, πθ βέϑοοδ, [ἃ ϑρθοῖθ ἰπ0θ111010110 616 νἹ ογᾶ οοπίθ- 

παύα, ἰὼ 4816 τϑρρυύθϑθηΐδ, 16. ποθ σϑηθυα}] } 461} ορσϑύθο, [ἃ δὰ ἔου πᾶ ππίν υθ8} 6 610 

Ὑ 

ὃ ΠῚ ὑϑγπηπθ 46116 ἀοῆπίσίοπθ. [ἃ βρϑοῖθ 1ηὐ61110101160 οοϑὶ ρυθραγαῦα 4811 τη ϑ]]οῦδο 

ἀρθηΐθ οροῦϑ 5}} ᾿Ἰπὐθ]ϑὑΐο ῬΟΒβ10116, φοτὴθ 1 οσρϑῦβο ανϑνὰ ὀρϑγαῦο 8] βθηβὶ, [0 Ρ6- 

πορίσαι ῬΡ6 οοβὶ ἀἶτθ, 1 Ἰπέουτηδ 6 ἀθίθυμηπα ἀπ ππόνο αὐΐο ἅ6110 Βρ τ]ὸ 6116 ὃ ἀρραηΐο 

1ὼ. οσοποβοθηζδ ἰπἰθ]] οὐ ἐϊνϑ. 

ΟΥὔδ 56 ΡΟ] ϑηαηηο οἷὸ οἢθ ΔΡΡίαπιο τἰρτοδούθο ὑθϑυπδὶπιθηΐο ἄα Αὐὶβίουθθ ἰῃ- 

ἴοῦΠο 8] πιοο 5θοοηο οαϊ 51] ρθῶ 1] ραβϑϑᾶρϑῖο 8118, ΘΟΠΟΒΟΘηΖθ, 56Π51}0110. 8118. ἰπ- 

6 1ΠΡῚ 0116. 6 1. Ῥϑυδροηΐδηηο ὁ0η 416110 αἱ Κ΄. ΤΟΠΊΠΊα 50 ΔρΡαΙ τὸ, τη ϑϑῦο οΠ16 αι 501 

ΠῸΠ ἔθοθ δ] ῦγο οἢ16 ΤἹρυοάπη16 ἰὼ ἐθουῖα 41 Αὐϊβέοίθθ πη] ροββίϑηιο οοη {πύλαι ὁ61- 

ἰθΖΖϑ, δἰ θυυηθυθ οἢ6 18. οὐἸδϊοα, τηοσϑδ, 441] Ἡϑατόδιι 8118 σποβθοϊορῖα αἱ 5. Τοιητηδβο 

ὃ 46] ὑπίίο ἱπέοηδεαϊα. Μία 5ϊοθοπιθ 1 ϑαύοῦθ δοΟθηηδ, 8116 ΘΒΡΓΘΒΒΙΟΠΙ 8ρθοῖ6 ἰηιργ 6886, 

ϑροοῖθ θβργ 6886. 6 ὍΘΙ [αἰ ΠῸΠ 5070 Οἢ6. ῬΆ]Ὸ]9 νυοῦθ αἰ 5θη80, ρϑῦομὸ ταρρυθβθηΐθϑηο 

ΟΡΙπΙομὶ Θἢ6. ΠῸΠ 501Π0 μἱὰ γἱοθνοῦθ, οϑυ ΟΠ ΡΘΙΟ αἱ Ππχοϑῦγα: 6 Οἢ1.6 08} ΘΒΡΥΘΒΒΊΟΠΙ ἤϑηΠηΟ 

τη 56η80 6 ΤᾺΡρΥυΘδβθηΐϑῃο πιῆ ἀοὐίυϊηδ, ὁΠ6. 8001 ρυὸ- τἱραᾶϊαγθ, πῖϑὶ 6.16 18, σῥουῖδ ποη 

Ῥαὸ αἰπηΘη ΠΟ8 8. 

Απηχίδαϊίο 5. Τομητηδβο ἰηβϑρηδ ὁ 6. οστΐ ὁομοϑοθηζα ΡΙΌνθη6 ἅδ᾽ οἷὸ 6Π6 Π6] 60- 

ποβϑοθηΐθ σῖθπθ βϑπθοίδύα, τηϑι ΒρΘοῖθ 46] οοποβοίαξο Ῥθῖ' Τ᾿ αζίοπθ σοτητηθ ἀϊ Θη γδ Ὁ] 

(“ οππηΐβ οορηϊθῖο ἢ βϑουπάστη 5 πη] 1 πα ]Π61 ΘΟρ ΤΟ] ἴῃ ὁορποβοθηΐθ.,, Ο΄. 6'., 1, 2, ο. 77). 

Ασιβϑίοῦθθ ἄϊοθονα οἢ6. Π6118 βϑηϑδΖίοηθ 51 στίοθνθ 1] ἐϑηύδϑηιδ, 461] ορϑιϑύζο βϑηθῦο τηϑ 

βϑηζᾷ ἰῷ τηϑθυϊα, 6 οΠ6 1] βϑηχίθηθ 8]|1οτὰ ἢ βϑηύδο νϑυϑιηθηΐθ, αὐϑηᾶο ἴῃ οοεΐο 

τηοᾶο 51 ὃ δββι τ] αῦο ἃ] σϑηθϊδο. Τῃ ΔἸΟΡῚ ὑθρηη]] οἱὸ οὁἢ.6 ποὶ οοποβοίδηηο, 1᾿ ΘΟΘΟΡΊΙ ΠΟ 

ἴῃ οοτίδ ριίθα ἀθηΐγο Αἱ ΠΟΪ 6 ἷο ροββϑϑάϊδιηο τηϑαϊδηΐθ 1 ἕβοοϊ δὰ, Θοποβοθηΐθ: “ ΟΠΊΠΘ 

“ Ἰηφξο!]θούππι, ἴῃ ααδηύπτι ἰπὐθ!]θοῦππι, ορογθθί 586. ἴῃ ἰπἰθ]]Π]ρϑηΐθ: βδἰρπϊῆοαῦ Θηΐτη 

4 Ἰρβατῃ 1 6 ]Πρ 0 γ6 ΔΡΡΥ ΘΠ θηβίοπθιη οἷπβ αποά 1η}6]Πρ᾽ὅπιν ΡΥ ἱπ ϑ!]ϑούπμι., (ἰδὲά., 1, 4, 

οαΡ. 11). 

ΟἿΙ β'οοϊαβύϊοὶ αηθιοι! ομϊαπιδναηο 1᾿αῦῦο οοποβοιϊθινο ἐρέθρἐο, ααϊπα! ὑπῦθο οἢ 6 5ἱ 

γἱουῖνα 8118. Θοποβοθηζο δἱ ἀθποιηηίπονα ἅδ ϑϑϑὶ 6011 ἀρρϑύθνο αἱ ἐγιέθγιἐϊοραἴέβ. ὯΙ] ααΐ, 

16. 5 τη Πα]. 96] οαΪ τηθΖΖοὸ 51 σοποβοθ ογα ἀούξα ἑγμύθηφίοηαϊθ 6 ἃ Ορροπθναπο 8118 

γοαῖΐο οϑϑῖδ ἃ 4.6118. ο6. ϑϑίβῦθ ὑγὰ 16. 6058 τῃηθἄθβίπηθ, αἀαϊπαᾶϊ ἰηὐθηζίοπα]θ ἴῃ αἀπδηΐο 

Θρρδνίίθηθ 81 οὐ ἀϊπθ 4611. ὁοποβοθηζᾶ. 

ΟἿΙ ϑοοϊαβύϊοὶ τἰθθηθνϑηο ἱπ σθηθγα]9 ἰὼ βοηύθηζϑ, αἱ 5. Α σοβύϊπο, βθοοπᾶο 18 ατιδ 10 
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“80 αὐτοῦπθ πούϊἐϊα ραν δαΡ, ὃ σορποβοθηΐθ ϑὺ οορηϊδο., (1)6 Τγίῃ. 1, 9, 9. 29). (οπ 
οἷὸ ᾿πέθηάθναπο ἀϊ αὐὐεϊθαῖγο ἃ] οοποβοθηΐθ ἀπ᾿ αὐὐϊνὰ. Μὰ 856. ποι ροββίαπηο ἄνθυθ 
ὰ Θοποβοόθηζα ἀ ππ8, οο88 56 ΠῸῚ ἴπ αὐϑηΐο ΑἹ οϑϑὰ ζουΙἴδηηο ἴῃ ποὶ ππδ ΤΆΡΡΙΘβθη- 
ὑδΖίοηθ τηθηΐα]θ, βθρῖιθ ΟΠ6 ἴὰ ΘΟπΟβΟθηΖδ, ΒΌΡΡΟΠΘ ἴπ ποὶ ᾿ΠπΠ8 Ῥαββίοη6 δᾶ π᾿ ϑσίομθ. 

ΟΡ Ῥἰβορμα τ βθίξθυθ ομ6 γὶ μὰ ἀπὲ ἀορρία χίοπθ; π6]᾿ 1πᾶ, 1᾿αρθηΐθ ορθῦα βΞοργα 
ὋΠ ΑἸΓΤῸ ὁ ΒΟρΙἃ βὸ βύθββο οδρίοηδηᾶο ἀπ8] 006 τηαῤαζίοηθ ; 1] ὕγῶ 'ὸ π᾿ ἀρθηξθ ΘΟ 16 
ὉΠ, 518, ῬΘΙΓΘΖΙΟΠΘ. 5θηζ ῬΙΡΟδΌΤΙΘ ἴῃ Ἰαἱ Ο ἴῃ Δ]01Ὸ πηιϊαζίοηθ αἱ βουΐα θοπομὸ 1᾽8- 
Ζἴοῃιθ βύθεβδ βἷδ θοῃβθριθηζα αἱ ἀηδ' πηι αζίοπο ορογαΐα Π6] βοσροῦδο ἀρϑηΐθ. Οὐβὶ 1] 
ΥἹΒΡΙΘπάθγθ ἀΐ τὰ ΘΟΓΡῸ ΟΠ6 ὃ 6550 βύθββϑο 1ππηΐποθὸ ὃ ἀϊγθυβο 81] αὐδο ΠΠῸμἰπαὐνο 
ῬΘΡ οἱ ΠΠῸΗΐπα, ἢ ΑἸΓΟ ΘΟΡΡΟ. ΟΥ̓Δ, ΘΟΠ1Θ τπ ΘΟΥΡΟ ὃ ᾿ποθηΐθ Ρ61 οἷὸ 8010 ὁῃ6 18 

ἴὰθθ ὃ ἴῃ 1α], οοϑὶ 1] δοποβοθηθθ ΘΌποϑ66 ϑοϊξαμπξο 60 οἷὸ ομθ 0 θ880 ὃ απηϊΐο, 518 
βοβύθη Ζ] πιθηΐθ, βἰδ Ῥ6Ρ 5ρθοῖθ δοποβοϊἐϊνα, Τ᾿οροϑίλο. [πη νἱροὶ αἱ [816 πηΐοπθ ἴὰ οοπο- 
βϑοθῆζα ῬγΟΟΘαθ. 48] σοποβοθηΐθ 6 ἅ8] οοῃοβοίαξο Θ0116 ἀδ τπιῃ 5010 ρΥΪποϊρῖο (5. ΤΌ ΑβΟ, 
6 ογίξ,,, ᾳ. 88, τὸ. 6). 

ϑθοοηᾶο Ατιϑίοὐθίθ ορηὶ Ζίομθ ΘΊΡΡΟΠΘ τ ὈΥΪΠοΙρίο αὐξῖνο οἱύγθ ἰὼ ροίθηξα: 
ΡΡαηΐο Ῥϑυοῃὸ απθϑύδ οοπιθ ἐ16, ποῃ ἱπομίπαθ ἴῃ βὸ 1᾿ αὐδο, νιο]6. ααϑίοῃ 6 αἰύγο 616- 

Ἰηθηὐο ῬΘ᾽ οἷα θββῶ ρούθῃζϑ, σίθηθ ἀθίθν πη παΐδ, 811 αὐῦο. Οὐαὶ ἃ οδπδα 461] αὐΐο οοπο- 
Βοῖδίνο, βθοοπᾶο 11 οἷὰ ἀθίθο, δοπδίβίβθ ἱπ οἷὸ ὁῃθ 1᾿οριϑσοῦϊο νἱϑῆθ πηΐξο 811 Ἰηφο]] θέ ΐο, 
ΠΟ ἴπ απϑηΐο 8118. στιὰ βοβύδηζε, πᾶ ὈΘηΘῚ ἴῃ ἀαδηΐο 8116 5818 ἔογιιδ. ΟΥα 511 Κοο]α- 
5610] ἀθποπηϊπαροπο απδϑῦα ἔρυμα 8ρθοῖθβ, 18, 4686 ῬΆΓΟΙα ΠΟΙ 5010 5 ρὩΪΠοδ, ΘΒΘΙΊΡΙΒΓΘ, 
Τὴ ΘΠΟΠΘ ἱπη Δ ΡΊΠη6. 1.8, Βρθοῖθ απἰπαϊ πὸ ὃ 8]ῦΡο, 6168 πιῆδὶ φαδ] δὰ, πὸ αἰ Βροσί Ζίομθ 
46118, ἑϑοο! δὰ οοποβοϊῥίνα, ρ6ὺ οαἱΐ ἀυνίθηθ οῃ6 18 βέθϑβϑϑ {βοοϊ δ, π6118. σαι αὐὑποζίοπθ 
ἀϊνϑηΐα, 1 Ἰπηπηδρῖπθ 6] ὀοποβοίαθο. Τῃ αὐδηῦο ἀπ ῥ8]6 απϑ] δὰ ὃ ᾿πουθηΐθ 8110 βρίυῖζο 
οὐ ἀθύε, 8ροοΐθβ ἱρργοϑϑα; ἴθ αἀαϑηΐο ἀθύθυπηῖπα 1 δὐΐο 46] σοπόβοθῦθ δἰ οῃϊδιηδνϑ, 

ϑρθοῖοβ ὀωργοδθϑα. Ἐῖθθα αἰ πα] πο ὃ 1ὰ Θοπμοβοθηζα οὐ 1] οοποθύθο βύθϑϑο, πηᾶ ἴδ βιι8, 
Οδαδδ, ΤΌ ΠΙ]8, 6 δϊ αὐξίθηθ 81] οοῃοθῦδο οοπηθ 18. Βουη!ρ]ϑησα οἢ6 Τ᾿ τη] ρΊη 6 Πᾶ 60118 
058, 5] αὐδίθηθ 81] ̓ Ἰτητηδρῖηθ βύθοθα (6. 6Ο΄., 1,1, ο. 88). 

8. οἷὸ βθριιθ ἀοψθυϑὶ οοπδί θαυ 1ὼ ζογθία ἐμέοηὐϊομαἴὲβ οβϑῖθ, 18 βρθοῖοβ βοϊξο τὰ 

ἀαρ]166 δϑρθϑίϊο. Θυδηΐο ἃ] βορρϑῦθο ᾿ἰηὐθΠ ]ρθηῦθ οϑϑα ὃ 4] ρυϊποῖρίο Ρ6ὺ οαἱ νίϑηθ αὖ- 
δααῦα, 18, ἑᾳοο! δὲν 6. ὁ0η ααθδδ ἄθνθ Θββθῦθ πηϊΐα ἴῃ πιοᾶο, 616 Τ᾿ αὐδο ργοοθᾶβδ, δ, ϑθβϑ 

8. 411. Τποο! δὰ οοπη6 ἄδ ππῖοο ῬΥΪποΙρίο σιδα]θ. Ἐ ρθγοπμὸ δ8ι ΘΟΒῚ ὃ ΠΘΟΘββαυΟ 66 

ΟΡ ΙΒροπᾶδ, 8116 παίατα 461 δπΐτηδ, οἰ ϑοοῃμὸ απθϑῦδ πῸπ ρὸ ΤίοΘν ΓΘ ἴῃ βὸ ἴῃ [δ] δυΐδα 
π᾿ Θη τὰ, ϑὕθρορθῃθα. Θιδηΐο 41] οσροῦθο, [ἃ 8ροοῖθ8, ὃ οἷὸ ὁΠ86 ἀθίθυτηϊηδ, 1᾿ Ἰη θ]]οὐΐο 

δα ἈΡΡυθηᾶθυθ 161} ορϑιϑῦϊο 6 ἤθη ΑἸΓΤῸ; θββθηᾶο ἰῷ ἕογτηδ οοποβοϊ γα αἱ απθϑῦο 6 

Ποη αἱ το ορροίϊο. 

Μὰ βἰδθοῖηθ πῃ ορϑϑῦδο ῥἱϊ πΟΡ1]16 ρα ἀϊνθηΐρθ βοιηθδησα αἱ ἀπ ἰπίθυϊουθ 6 
ὍΟΠ ααθαίο αἱ 6110, ααἰπαϊ ποη ὃ πϑοθϑϑαῦῖο, σῃ6 ἴδ ΤΌΡΠΙ8, ῬΡΘΓ Θαΐ δὶ ΘΟΠΌ506 ππ8 
088, οἷϑι Π611 1π 6116 θηὐθ π6110 δύθϑθϑο ποὺ ΘΟΠ16 δὶ ὑγόνᾷ 2611 ὁ δροίδο, τηϑ Ῥαβύδ 
6Π9 ΘΟΥΤΙΒροπ 8. 8118, παύατα, 4617᾿ Ἰη 6 1Π1ρθηῦθ 601. 4816 οοβεϊαϊθοθ τπ 5010. ρυϊποῖρίο 
Ὑ]ΐα]6. ἘΔ ὃ ῬΘΡ απθϑίθ γΙἤθββίοπὶ ὁΠ6. 5. Τοιητηδ8ο ῥγόνα 616 ἐΐ ὀοηοϑβοϊμίο ἄουθ 68- 
δθη6 ηρῖ, ὁομοβοοηίο βθοοπᾶο {Π τηοᾶο 46] οοποβοθηξθ (1)6 Τορί., ἀ 0 τ αἱ 

Τπο]δρθ 56. σοπβί ἀθυίαπαο 1᾿ αὐΐο οοποβοϊεἶνο, οββία ἢ] Θοποθίθο, ὑγονυίϑη]ο ὁἢ6 6580 
ἢ πο] αχίοπο ὑδηΐο 6011 φηΐπηδι ᾿ἰη 6 Πρϑηΐθ ααδηῦο 601] ορρϑῦδο οοποβοίαθο. Α1] Δ ΠΙΤηδ, 
5 Ὑἰἔθυῖθοθ θοπιθ Τ᾿ ἀροϊἄθηδθ 811 βοϑύδηζθ, ααϊηαϊ! ἄθνθ θββθῦθ 46118. βύθϑϑα βουδᾶ 01. 

θ888. ΜῈ ἢ] οοποδέξο ἄθνϑ Ῥὰγθ ἴῃ οϑρῦο τη 040 ΟΟΥΙΒΡΟη ἄθυθ 81] οσϑϑῦθο, αἰτϊπηθητὶ 

ϑππτε Πν Τομ. 11, 16 
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«αθδίο. ποῃ ρούγθὈ 6 Θοποϑοθιϑὶ Ρ6 5110 Πη0Ζ20, Θἃ ὃ ρογοϊὸ ο[16 1] οοποοίθο ἰὰ ονῥα 

4 αἰθηϊςὰ 6011 απίτηϑ, Θοποβοθηΐθ 6 60118 οοϑᾶ 606 νίθμθ οοποβοίυία. Μὰ ἰ816. αἰδηϊὰ ὃ 

ἯΙ, αἱ ἀϊνθυβα πδίυσϑ; δἰδοοὸ α86 118. 616. Πᾶ 601] απΐπηδ, ΘΟην θη 8. 60 θΘἱ Π6118, βὑθϑδϑᾶ 

βρθϑοῖθ ἀΪ θββοῦθ, αὐὐθβοομὸ 19 Ῥτορυίϑυὰ θϑβθηζίδ!! 491] Δηΐπιδ 51 ὑγούϑηο ΘΟΠῚΘ 8611 

ρούθηζδ, ὁοβὶ ριιγθ π01}᾿ δὐΐο ἅ6] ὁοποβοθῦθ, {᾿ δέβηϊ δ, ἴῃνθοθ 6119 1 οοποοῦθο πᾶ ὁ011ἃ 

τ οοβᾶ οοποβοίαξα, οοηδίδῦθ πο 11Ὁ ἰπηϊδαιζίομθ ὁ π6118. ἱπηπηδρίηθ (ἰδία,., ᾳ. 2", τῇ. ὅ): 

Εἰ} ΟἿ᾽ ϑοοϊαβύϊοὶ ἀἰβεϊπραθναπο δπθονδὶ ὑγθ τηοαϊ αἱ οοριίχίοπθ. ΠΠ ῬΡΪπιο τιοᾶο ἃν- 

᾿ γίοπθ αυδπᾶο 1᾿οραούθο βθοοπᾶο ἃ διὰ βοβύϑηζθ ὃ ὁοηρίπηΐο 00] βορθθϑῦθο, 6 αὐθϑῖο 

Ἷ τπιοᾶο οὐδ ἀθυύψο : σοηοβοθγ6 Ρ67' ὁ88θηἐἼαη1 οβδβῖϑι ρ67᾽ }᾽)᾽ωθ8θΉ Ἴαη!,; Θοβὶ ΤΙηὐθ!]οῦθο θοπο568 

Ἠ ἢ 5ιὸ δὐΐο οοποβοίψῖνο. Ουδπᾷο μοὶ 1᾿ ορροῦνο πὸῃ ρυὸ Θ58006. ἴογτηδ οοποβοί νᾶ 86- 

ἣν οοπᾶο ἴα. 518 ϑοβίύδηζθ, ρᾳὃ Ῥθ1 Θ550}10 βθοοῃᾶο ἃ βιιὰ 51Π|16]18Ζϑ, οϑϑία τηθαϊϑηΐθ 

Ϊ 1ὼ βρϑοῖθ. Τὰ 16 βρϑοῖθ ροββίϑιιο τἱοθνουΐα ἱπηπηθαϊαὐθιηθηΐθ ἀ811 οσρθέο βθϑϑο, ΘΟΙῚΘ 

ἢ ἀπδπᾶο ρογοορίδηηο ἱ ΘοΡρὶ Θ΄. 50π0 ἱπύογῃο ἃ ποῖ, 6}6 ὀϑάομο βούίο ἱ ΠΟΒΟΡΙ ΒΘηΒΙ, 

᾿ 8 ἀπθδίο βθοοπᾶο πιοᾶο δὰ ἀθίθο 26) ργοργίαμι 8ρθοϊθην ΘΟφΉ)ΟΒ0676. ΤΠ ὕθυζσο τηοᾶο Π8 

ε Ϊ Ἰυορο αὐδηᾶο 1ὰ τῶρργθβθηθαίομθ ποη οἱ νίθηθ 481} οββοῦθο βῦθϑϑο τηϑ «(αὶ αἰύμο, δὰ 

"ἡ Θβθιηρίο ααδπᾶο οοποβοίδηηο ἀπᾶ οοδᾶ τηθαϊαπῦθ 19 ΒΡΘοΟΒΐο, οὐ πἀπϑ ρἰἀτϑ: 6 αὐθϑῦο 

πιοᾶο ἱπάϊοδνθμπο 60116 ρᾶτοΐθ: ΘΟ η 806 γ0 ΠΟΉ, 061 ϑροοῖθιη. ργΟργἼαηι 896, αἰτοπανη (5. Τομ- 

ΜΑΒΟΙ Θπ ΡθαΝ, ἀκ εῦ θ5 Βα ρὐθὴν 

(οἱ ἅπθ ρυίπηΐ τποαϊ δἰ ὁομοβοθ Ἰ᾿ορρούϊο θοῦ ϑὸ βύθθβο οϑϑίδ ἱπηπιθα!αὐδιηθηΐθ ; 

Ρογομὸ Δ]ΠΟΡα 5010 5] 4106 ὁΠ6 θοποϑβοίϑιπο πᾶ ο088, ΠΟΠ Ρ61" 8ὃ, πη8. Ῥ6} αἰύν, ἀυδηᾶο ἢ 

ἣ οοποβοίδηηο ργίπια ἀπθοῦ ΔΙτα 6 ροὶ πιθάϊδηΐο ααθϑύδ, ἰἴὰ Ὀεΐπιδ. Οὐδ οἷὸ ΠΟ) ΔΥΨΊΘΠΘ 

Π 86] ϑθοοπᾶο πιοᾶο βοργᾶ ἱπάϊοαθο, ρϑγροῃὸ 560 616 6880 51 οὐὔθηρθ, πιοἀϊδηΐθ ἃ ΒΡΘΟΙΘ, 

' ταξίαγία ποη οοποδοίδηιο Ῥυίπιδ [8 Βρθοῖθ 6 ῬΡ6} οϑϑὰ "οδϑϑίϊο, ρϑγοπὸ αἱ ἴὰ Βρθοὶθ 

" Ἶ οοποδοϊξίνα ὃ ἴα οαδθα ἀθυθυιαϊπϑηΐθ οϑϑία ΤΟΥ 1816 46] ΘΟΠΟΒΟΘΓΘ, θα οβ88 βύθδϑδ 08 

νίθπο οοποϑοίαία αϑαίίο, οὔ “ΔΙπιθπο ποθ ἰὰ ρτίπιδ. Οοιηθ Τ᾿ ΟΘΘμἶο Ρ6 γϑᾶθγθ ὑπ ἃ] - 

ἡ Ῥόῖὸ ποη πᾶ ῬὈίβορῃο Αἱ γϑᾶθι ρυΐπια [᾿πητπδρίπθ ρθ᾽ οἱ 10 γϑᾶθ; οοϑὶ 1᾿ Ἰη θοῦ Ρ61 

Θοποορῖγθ 1 ΔΙΌΘΡΟ ΠΟ ἰδ ὈΙΒοσ ΠΟ ῬΓΤη8. αἱ σΟΠοβοθΡΘ ἴδ ῬΆΡΡΙοβθη δ ΖίοηΘ. ῬῸΡ οαϊ ἴὸ 

ΘΟΠΟΘΡΙΒ50Θ; ῬΘ1᾽ ΘΟΠΟΒΟΘΙῈ απθδύδ ὃ ΠΘΟΘΒΒΒ11Ο οΠ6. τἱβοῦϊα, Βορτδ 1ᾳ οοποβοθηζα δὰ 

᾿ ϑγιτῦδ. 

( ΟἹ τοϑία 8 ρϑιΐανο 46] ρβββδροῖο 4811. φοποβοθῆζδὶ 56η810116. 811ἃ ἰηἰο!]ϑὐσαδ!θ απ 

Ὶ Ῥοοο ρἷλ Ἰατραπιθηῦθ ρον βρίθρανθ οθυύθ 4106. θϑρυθββίοηὶ Βοοϊαϑύϊομθ ὁπ ἃ ἰδίαπὶ 

ἡ ῬΑΓΨΟΙῸ ὁ Ῥΐομο ϑῃϊβτηὶ ὁ ῬΡΙ͂νΘ ἀϊ βθῃ8ο. ΑἸ ζίζυϊίο ΘΟΗΥΪΘΠ6 ἀἰβυϊ προ γΘ ἴὰ ΘΟΠΟΒΟΘΗΖ 

᾿ αὐήμιαῖο 4811. αἰξμαῖε οἃ οηύγϑιαρθ ἅ8118. [μοο!ὰ οοποβοϊ γᾶ. 56. ἀἰοίδημο οἷιθ ΔΌ ΙΔ πιῸ 

' βοίθηχα 4ϊ ἀπ ὁοθθ, ΠΟΙ ΟΡ] ΠΟ ΒΘΠΙΡΙῸ ἀϊο 608 1᾿ ΔΟΌίδπιο Ῥυθϑθηῦθ 8110 Βριγιῦο 

αὐδαδ!πηθηΐθ, πιὸ 666. ροββίδμιο τοηάθγοϑὶα ρυθβθηΐθ απϑηᾶο γορ]δηιο. ῬοΙ" οἱὸ 1ὼ ποϑύτϑ 

βοίθηζδ, ριιὺ οϑύθπαθιβί 84 ἱπηιπηθυθνο  ορρουθί, ααϑηο Ρα}6 ορηΐ οοηῃοθῦθο οῃ06 ἀδ 

οβ5δι ΒΟΓΡῸ ΠΟ ΘΟμΒΙ 4θι8. 606 τπ ορροῦθο 8010. Θαθϑία βοίθηζδ Ῥ61 ΟΟΒὶ ἄϊνθ Ἰαύθηΐθ 

Ϊ Π6110 ϑρίγιο ποῆ ἄθνο οοῃΐοηαθιθὶ 60118,. ἔδοο] θὰ, οοποβοϊ ῖνδ, ρϑιομὸ 1 βοίθηζ, 51 ρυὸ 

᾿ δοααίθθανο 6 ρου άθγθ, τηθπέρο [ἃ ἐϑοοϊ ὰ οοποβοί ναι ὃ ἰῃβθραυ 0110 4110 βρίτῖθο ποὶ 

απδ16 ὃ ταάϊοαία, Θαϊπαϊ 5οῦθθπθ [ βοίθηζα τἰϑρϑῦνο ἃ] Ῥθηϑδνθ ἄρρθα ὀομϑ ἀθυυϑὶ 

᾿ Θ0Π16 ῥοίθηδα, Ῥ61 τίραδγᾶο 8116 [Δ οο!ὰ οοποβοϊυνα ὃ αὐΐο, ῬΘΡΟ ὃ Ρ61 πηθζζο (6118 

Ἢ βοίθηζε, [8 ἑβοο!θὰ ροββϑίθθ ρἱὰ α10110 689 ον οᾶρδοθ ἀϊ δοααϊδίανθ, Ῥϑροὶὸ 1ὰ αυδ] 

Ὶ ρον οαἱ ππ ῥτϊποῖρίο ὃ ἔονπῖθο ἀϊ ὑαῦθο οἱὸ οἷ) 5ὶ τἱομϊοᾶθ δᾶ ἀπ αὐθ νὰ ἀοίθτμηΐ- 

παῦδ, 5ρ06550 νίθηθ ἀθύθα αούμϑ ργΐμιι8, 6 Τ᾿ αὐὐο βύθβϑο, αούμβ βροιιμαῖνδ, Ῥγθοϊβαπιθηΐθ 

οοπιθ οἷὰ ἀΐοονα Αὐ]βίοίθιθ (126 ἀηῶμα, ΤΙ, Τιϑούϊο ΠῚ. 
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1,8 βοίθῃζα Ἰϑύθηθθ π6110 βρὶνῦο, ρ61 οὰ] ὃ ἴῃ ρυϑᾶο αἱ ὑϑηᾶθυβὶ ἀπηὰ οο88, ῬΓ6- 

Βθηΐθ ἃ] Ῥθηβίθιο, ὃ 1 σοποβοόθηζα ΔὈϊύπδ]6 ; 1ἃ ΤἈΡΡΡΘβθη δ οηθ βύθββϑ ἰὰ ΘΟ ποβοθηζβ, 

δὐδαδ]6. 58. ποι οἷι6 αἰῸ ὃ ροΐθγοὶ Ὑδρρυθθθηύδιθ τπ ορροῦθο, Αἰΐσο 1] ἔα}10 ὁπ ἔδ- 

οἰΠὰ; Ῥϑγοϊὸ 9011. ρϑγοϊα ἠαῤίξιιξ βρθϑθθὸ δὶ ἰπᾶϊοα ρᾷσ ααθϑία ἔβο Πδὰ ; ΘΘΌΡΘπθ ἴῃ 
βύγϑυῦθο 5Θη80 ΠῸῚ 5ἰρη ἢ] οἢ6 18 ἀἰθροβίσίομθ 46118,. ἔϑοοι δὰ Ῥ6᾽ σαὶ ὃ δρὶΠὐαύα δὰ 
ὌΒΟΙΡ6 ἴῃ δὐδο. 

Οἷὸ ργϑίηθββο, 1ὰ ααθδύϊοηθ ἱπύου πο 81] Οὐ ρΊη6 4161160 ΘΟῃΟΒΌΘηΖ6 δὶ υἹ θυ ῖβοθ 4118 

σορηϊχίοπθ δθἰδαδ]6, ρϑυομὸ ἀα ααθϑῦα 1 αὔθ] 6. 51 σου ρ Θμ46. Θ0116 8118 5118, ΤΡ ΊΟΠΘ. 

αϊπαϊ Ια. βύθϑϑα ριὸ ὑγδάθγϑὶ ἴῃ ααθϑῦ αἰύσα: ἴῃ 408] τηοᾶο 1] ποβύτο ᾿πἰθι]ουξο ὃ ροβίο 

ἴῃ ρυϑᾶο ἀϊ γϑρργθβθηΐαγβὶ 186 ἀΐνθιυβθ 6086. 116 ριιὺ ΘΟΠΟΒΘΘΙ. 

Απηχίθαῤδο 5. Τομιτηδθο βοβύϊθηθ οἢ8 1ὸ βριῦο ἀπηϑηο ΠΟ ΘΟΠΟΒ66. 18 6086. 1η6- 

ἀϊδηΐθ 18. δ ργορυΐω θϑϑθηῆζᾶ. 838. 18. ὁοποβοθηζᾶ δ διι8]6 ὃ 1ὰ ἀἰβροβίζίομθ 6118 ἴὰ- 
οο]δὰ οοποδοϊξίνα Ρ6Ὶ οαἱ ὃ ΔΟΠΠαύα ἃ ΓΑΡρυθβθηΐαιθ 19 6056. 26] ῬΘΗΒΙΘΙῸ δὐθαδ]θ, 

Ὥδβοθ ἴα αιθϑύϊομθ 856 11 ποϑῦ!ο [ηὐθ]θυῦο τἰοθνὰ ἰδ]6 αἰβροβιζίοπθ ἄἀδ ὀθυΐθ ἔυυΊὴ8 

(ϑροοῖοβ ἐμιργοϑϑιθ), ο 58 βἰὰ 16 ροββϑοθα ἴῃ νἱμθὶι 611. σα Θββθηζα ΒΡ θα816. π᾿ οαΐ 

ὃ γϑαϊοαῖο. ΑΒΡίδιηο οἷὰ νϑᾶπθο οθ ἴδ ὁοβ ΪΖίομΘ ΡῈ’ ΠΟΙ ὃ 5010 ΡΟΒ510116 ἴῃ ἀαδηΐο 

θ᾽ σοβθ. θοποβοίαῦθ 50πῸ Π6Ϊ σοποβοθηΐθ ἴῃ Πἢ τποο ἱπηπιδίουἰ]θ, οὐαὶ ρΘΡο ὸ 1᾿ ἰη6]- 

Ἰϑυθο ποὴ ΟΡ βορηδβθθ αἱ α116116 ἔουτη6 οοποβοϊ ῖγθ, τη ἀ811ἃ θββθπζᾶ βύθδβα 46110 

ΒΡ υ1ῦο ἴοββθ ρ᾽ὰ δοΠαῦο 4118 σορπἰΖίοπθ βιι8 ριορεῖα, ἀν θῦρ9 ὕδ]6 θββθηζα σομὔθη 19 

Βἰὰ ἴῃ ἀαδ] οι τποᾶο ἴῃ δὰ ὑαύθο οἷὸ 16. θ880 ρᾳὸ βϑρθιύθ. Πηρϑγοϊοοομὸ ἀνϑμᾶο 11π- 

ἰθ!]θύθο ρϑὲ 50 ορρϑῦδο ριόρυϊο 1 θββθῦθ ἰηὐθ Πρ 1 0116, Θὰ θββθηᾶο ἰηὐ6 1110 1}}16 δαύίο οἷὸ 
ὁ᾽6. ρᾳὸ 6556 6, δαύῦθ 16. ῬΟββ101}1 βρθοὶθ 6 αἰ θυθηΖθ 461] θβββθῦθ β0πὸ ορρϑίξο 611} 1π- 

ἰθ]οίϊο. Οτα, πίαπα βοβύδηζε, οὐθαῦα ΘΟΠ6. 4.6118 66 ὃ ἴῃ ἀπᾶ ἀθὑθυτηϊηεύδ, βρϑοῖθ αἱ 

ΘΕΒΘΙΘ, π18, 5010 18 βοβύδηζῃ ἰηῆηϊία ἃ αα8]6 ΠῸΠ ΔΡΡαυ θηθπαο πὸ δα 8] ΘΘΠΉΘΡΘ, 

πὸ δᾷ δοίη 5ρθοῖθ, ὃ ρυϊποὶρίο 6 οϑιβα αἱ ὑαύδο Τ᾿ 655616, ρᾳ. σοηΐθηθυϑ ἱχημηδίθυ 8}- 

Ἰηθηὐθ ἴῃ βὸ δαῤίο 1᾿Θββθ 8 6 απἰπαϊ ῬΟΥρΌΡΘ αἱ βὸ τηϑάθβί μηδ, Θ0Π16 ΔΡομϑίϊρο αἱ ὑαὐδο 

9. Αἱ ορμὶ θββοῦθ ῬδΡ ΙΘΟΔγ6, 11 Π]ΘΖΖῸ ῬΘῚ ΟὐΪ 51 σοῃόβοοηο ὑαθυ! 6. 5]ΠΡῸ}} 611 ϑηΐ. 

θ8 οἷὸ βθθῖιθ, οθ πὸ 1᾿ ἀοτηο, πὸ ἰ᾽ϑῆρθῖο, τὰ Ὅ]Ὸ 5010 οοπόβοθ ὑπύθθ ἴθ 0856 116- 

αἰδιαΐθ Ἰὰς ργορυῖα ϑϑβθηζα (8., 1, ᾳ. 845, αὐ, 2). 

Νοὶ ἄππαᾳὰᾷθ ἀοθθίδηιο δοᾳαϊδύαγθ 18 βοίθηζα ἃ Ῥοῦὺ ἃ ροθὸ πὸ ὑαύέο ᾳ 6110 69 

ϑδρρίϑιηο δὈ θίαπιο σοβύθηὐομηιθηῦθ ργθβθηῦθ, θα ὃ ρϑγοὶὸ ὁμ6. 1᾿ αὐδαβϑ]θ σοβηϊζίοπθ τὶ- 

Οἰἶθᾷθ. Π611᾽ 1π θΠθὑῦο ἀπια]ομ6. οοθὰ 9Π6 πὸη ὃ 4611 θββθιζα 46110 βρίυἱδο 6. οἷο ἤηϊδα 

Τ᾿ αὔδα! δοποβοθηζα αποβία τἰπιαπο ῥα νανία οομιθ δ ϊδια]θ: θθοοὺ οἷὸ 6. ἄθάποθ ὅδῃ 

Τοιηπιαβο 8118 Ῥτοροβίζίομθ ἀἰπποβύναϊα, αἱ βορτᾶ. [ἢ ἔαδῦο ἀπὰ οομοβοθηζᾶ Ῥϑβϑαῦα 

ΘΠ μι 6556: ρυϊποίρίο αἱ αἰΐγα οοποβόθηζα 586 πὸπ ἴπ απδηΐο ἰαβοῖθ Π6110 ΒΡ 1γ10 

ἀαΔΙΟῃ 9 ὑγδοοῖα αἱ βὸ, ρϑι σαὶ ᾳαθϑῦο σίθπο ρ Πὐαῦο ἃ ΕΟ Ἰδιλδυ]α, 6 απθϑῦο αα810}16 

ὅοδδ, ἰᾳβοίαίο Π6110 βριυῖύο ἄδ11α οοποβόθηζα, δὐθαθϊθ, ὃ ἰὼ ὁοποβόθηζα δ ύπ8}6, ὁΠ6 ὅ8ῃ. 

Τοιημπιδβο δὰ ἱπ ΒΘΏΘΡαΪΘ ἰὰ. ϑοθοϊα ἀθηοχηΐπαηο 8ρθοϊθδ ἱρηργθ88ω. 

Μὰ ἴῃ ἀπ8] πιοᾶο ἴα οΘοποβοθηζα ἰηὐθ] θυ] ραὺ ΡΓον  ηΐγθ 8118. Θοποβοθηζει 56η- 
Βιδινα» 5, Τοχητιᾶθο τἰβούδθ δησίθαῤδο οθ Αὐἱϑθοίθιθ βομίνὸ ἄπθ θυγουὶ ἰηβθρηϑθ ἀδ 

ΒΟΙ δηῤθοθρθβουῖ. ΕΡῚῚ πο διημἶδθ ααϑηΐο ἔπ ἰπβϑρηδίο ἃ Πϑιηοουίο, βρίθθανϑὶ οἱοὸ 1 

“ΟΠΟΒΟΘΉΖαι πιθαϊαηΐθ οἹΪ ἑάοϊα ϑμηδηθϑηῦ! ἀαὶ ΘΟΥΡῚ 6 τἱσθναῦ ἀδὶ βθηβὶ, ρϑυοὶὸ Θββθτθ 

Ἰυιϊξαξα ἃ ἀ6110 5010 οῃ6 ὃ νϑρίϑ 116. π6 116. ὁο56, πιὰ δἰθυμηὸ οου ΡΙαύομθ οπθ οἱ ἔτ 

ἰὰ δροΙδὰ αἱ ρογοθρίθθ 11 5Θη510116, ροβϑθάϊδημο ὑπὸ ἔβοο] δ, Βα ρουΐονο ἰὼ 4816 ΘβΒθη 0 
αἱ παξανα βρίσἰδαδ]θ, ορθῦὰ Ρ6 8ὸ 68 πο0ῃ ρἱὰ τηϑαϊδηθ πιὰ ΟὐθαΠΟ ΟΟΥΡΟΓΘΟ, 6 Ῥϑὸ 

ΘΕ Ψ 
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οἱ ἴδ Θομποβοθυθ ΠΟ 5010 1 γΡ8}01}}1 δοοΙ ἀθηὔ, τη ΔΠΟΪ6 16 ΘΘΒΘΠΖΘ ρϑΡπιϑηθηὐὶ. 1) αἰ τα 

᾽" Ρᾶρῦο πο δημἾ8θ. ὁ0η ΡΙαύοπθ οἷι6 18 Θοποβοθηζθ βθηβί να 5ΘΡΨ 556. 5010 8 Θοοί δ Ὁ 

11 ποβύτο βριυῦο 8118 οοβοίθηζα αἱ α10118 βοίθηζα, ἰἴὰ αὐ8]9 σ᾽ὰ 51 ὑγονὰ ἴῃ [ἃ] Ρθι 

ορογῶ αἱ οονῦϊ αὐ! ἰ49811. ϑϑοομάο Αὐιβϑύούθιθ 1᾿1ηὐθ]]ουῦο ἄθνθ δοααυϊβύαγθ 1 βαοὶ οοη- 

οθυθὶ, πὸ ρούγθοθθ ϑοααϊβύαυ! 86. ἴῃ ἰὰ] ποη ἴοβϑθ ὑπ νἱρῦϊ βριγιθαθ οθ ὀρθοῦ ἴπ- 

ἀϊροπαθηφοθιηθηῦθ 48] οορρο, ΒΘΌθ6η6 ἴῃ απθϑύδι ΟρθγΡϑΖίομθ ΔΡ Ιβορπὶ αἱ ἀ616110 6116 511 

ξογηΐθοθ ἴὰ βϑηβιΠὐὰ, 6α. ὃ ρϑγοὶὸ οἢ6 16 γϑρργθβθηθαζίοηὶ ἰη θ!]ϑ δα} πᾶβοοπο Π6]- 

ἡ Τ᾿ αοπιο ἀ811ὦ βἰπηα]ύθηθδ, ΟρορΡϑΖίοπθ ἀ6118 ϑοοϊ δὰ βϑηβιθνα 6 4118 1ηὐθ!]ουθαδ]θ. 

56. μοὶ Κ΄. Τοιηπιᾶθο ϑρρίιηρθ 616 1] ΘΟΠΟΟΥΒΟ ἀθὶ βθηϑὶ 51 Ππηϊῦα ἃ ρυθϑύθθ ἃ]- 

1᾿1πὐϑ]Ποὐΐο 1ἃ τπηδίουϊα 461109 519 ΘΟ ΠΙ Ζίομὶ, οἷ πὸ ἄθνθ ἱπύθηθιθὶ, ασδ8ὶ ὁΠ9 18 γτὰρ- 

Ῥγθβϑηξαζίομθ βθπβιύϊνα, πιθαϊϑηῦθ ἀπ ἰϑγοιὶο σϑηρα ὑραβίοντηθύε, ἴῃ ἰηὐθ!]θὑδαδ]9, ὈΘηβὶ 

γ001 βρη] ἤοαγθ οἢ6. 1᾿1ηὐθ]]οὑδο ποπ ρούγθ 9 ῥιοοδοοίανβὶ ἱ οοποθύθι, ναοὶ 4101} 4616 

ΒΡΘοῖθ ἀθίθυιηϊηαύθ 46110 0056, νὰ] 511 ἀΠΙνΘΓΒ8Π οοπ]θ 461] Θββογθ, 46118. πιὰ, 46]18 

βοβύδηζθ, Θ06.,) 586. ὉΘΙ Π1ΘΖΖΟ 416] 56Θη80 Θβύθυ πο θα ἰῃύθυῃηο πὸ 511 ἴοβϑβθ ρυθϑθηΐαίο 

ὑπ ορσθϑῦνο ποῖ απ816 ρούθϑϑθ σοῃύθιηρίδνθ οἷὸ ο᾽.6 ρϑηβδ, οἱοὸ [᾽Θ556Γ6, 1᾿ υπϊδὰ, [ἃ νἱὔα 

6 νἱδ ἀἰβοογγθπᾶο. 
ἘΣ βἰοοοίὴθ ααἱ ἀϊοθ ομ6 ἰῷ ΘΟρ ΪΖίΟηΘ 5ΘΠΒ101196 πὸ ὃ ἰὰ οὐβα τηδι Ρἰαὐνοσύο ἃ 

τηϑύογία 4611 οορηϊσίομθ ᾿πὐθὶ]ϑυθαδ!ο (8., 1, ᾳ. 843, ανῦ. 6), Θοβὶ ἴῃ δ!ῦρο ἸὰορῸ δβθυτηδ 

66 ἴὰ βθῃβι ἃ ποη νίθηθ οἰϊδιηαύα οϑιδα 6118 ΟΟρΡΉΪΖΙΟηΘ. 856. ΠΟ 6] 56η80 ἀϊ 

οδυβδι ἰδυγαμηθηΐα!θ (126 ΚΓ ογ1., 4. 195, αὐ. 6 δα 7). Πηρογοοοπὸ 611 Θη 1011 ΟΠ Δ ΓΟΙῸ 

οδιδδ, ἐδύγηθηέαϊς α16118, Οἢ 0. Ῥγθρδιδ 6 [ὈΓΉΪΒ66. οἱἷὸ αἱ οαἱ ἃ οϑιθδ ῬΕΪΠΟΙρΆ16 Δ Ρ}1- 

Βορηδ, ῬΘΓ ῬΓΟΔΌΤΙΘ 1] 810 οἤουζο. 

Μᾷ 56 5] ἀοιηιϑηᾶε ρϑγοῃὸ 5. Τοιημηδβο ἔπ ἱπάοϊϊο ἃ ἀδι6 51.118 οὐὔἱρίπθ ἀ6118 

ΘΟπΟβόθηΖβι, ΒΟρ’δι ὑαύίθ 16. αἰῦΓ6 ἱροῦθϑὶ, ἰὼ ρυϑίθγθηζα 4118 ὑθογία Αὐὶϑυούθι θα, 66}1 

ἣ" τἰβροπᾶθ, οἷθ Αγίϑύοῦθιθ θα ὑίθοῦβο 811 Θβρθυίθηζθ βθοομᾶο ἴὰ 4816 τὰ ἀοτηο ἃ οαΪ 

ἢ τιϑηοῶ ἢ 56η850, ΒΘΡΌΘηΘ ΔΡΡὶδ ἢ Ἰη 61] ϑὑϊο ρϑυβρίοδοθ 6 οοϊῦο, πο ριαὺ τηδ] ΤΟΥ δ 51 

1 δοποοῦθὶ αἱ ἀ6110 ὁ050 ὁ 6 βοπὺ ορρϑύθο ῬΙΌΡΙ]Ο αἱ α16] 5θη80 αἱ αἱ ὃ ρῥγῖνο. δὰ ὗ 

' ᾿πο]ῦγ6, ὁΠ6. ἰπβίθιηθ ο0118. ΤΘρΌΪ ΓΘ ἀζίομθ ἀθ6118 [ϑοο! ἃ οοηποβοιθίνα 46] βθηβο, ρϑγαϊϑηηο 

Ραγθ ἴὰ ἔδοοϊὰ ἀϊ 8800 ἀϊ αἰιοὶ οοποθϑῦ βύθβϑὶ, ὁπ 6 ἀσόνϑηιο ἀοαυϊδύαξι ; μηδ 51 ἰηϊθπθ 

ἀδ, δ5ὸ, 616 απθϑύο ν8]6 ποὴ ρἱὰ ρϑὶ 501η81 ϑϑῦθι ηἱ, τηϑ᾽ 06] 80Θη80 ἰηΐθι πο, 6] α08]}0 

ΤΠπΔΠΡΌΠΟ τϑοοοϊῦρ ΔΟΙ αδΙτπηθηῦθ 16 ρϑγοθχίομὶ τἱοθναῦθ τηθαϊδηΐθ ἱ βθηβδὶ ἰηὐθιηὶ, [ἢ 

ξαϊῦο ρϑν ἱπιρϑαϊτο 1᾿ αὐὐιν!ὰ Ἰα ο!]ϑυθι8}9. 6 ὑσγραγθ 18ο. ἀ6118 ταρίοπο βδβύδ, ο.9 Ῥ6} 

αυδ] 6119 Ἰοβίομθ π99]1 ογρϑῃὶ 46] 56η80 ᾿πύϑιῃο, σϑηρϑ ἱπηροαϊδδ 1᾿ αὐὐϊντὐὰ 4618, ΠΙΘΙΠΟΓΪ8 

' 6. 4611 ἱπηπιδρί πασίοπθ. ΟΠ ΡοῸΪ ἃ] ποβύσο βρὶυὔο βἰα παῦαγϑ!θ 1] ῬΘΡνθη16 τηθαϊδηΐθ 

16. ῬΘΡοθΖίοηὶ 5Θη5101}}1} 4116 ἰηὐθ]!Πϑὑθα!}} 5. Τουημηαβο ἰἴο σοπΐθγτηδ, οββουνϑηᾶο 001 

Αὐϊϑυούθὶθ, οἷιθ ορῃὶ απδίνοιύα, ρθηβδηᾶο. δὰ πᾶ ὁοϑᾶ οἱ δβοιζίδιηηο 41 οομηρΡθπθι]ἃ 

Ἷ 1αἰο!]οὐδαδ!πηθηΐθ, οἱ ἰογηΐαπηο ἰηνο]οηὐδυδμηθηῦθ Ταρρυ θη αζίοηϊ 56ΘΠη510111 Ρθι' ὁ0η- 

ὴ ὑθιηρίαν ἴῃ 6558 511 ορρϑῦθ αὐδδὶ ἴῃ ἀπ ἴοτο οορία δα ἴῃ πῶ βἰ πη πα 6, 6. ΡΘΙ 

18. βὔθθθδ γϑρίοηθ τιϑίθηιο ἀθρ]1 θβϑθιηρὶ ΡῸΡ ἔδι ΘοΙηρυΘηἄθγθ ἀπῶ οοθα δα ΑἸ] (ἰῤ]ά,, 

ἐν] 4.). 
{π᾿ ΟΡ ἰθσίοπθ ραὺ [διϑὶ ἀϊοθηᾶο : ροβϑίδπιο ποὶ ὀοηβί ἀοῦᾶ ΓΘ. ἀηδ ΤΗΒΒΒΙΠΊ8 Τη0- 

' ΤΆ]6 Π6]]᾿ ἃζίοπθ ἱπάϊνϊπιαι, βϑηζὸ ανθιο δη θοθαθηὐθπιθηῦθ δίσαθηθ ἰῴ66. Δρρδιύθηθηῦὶ 

Ἷ 411 οναϊηθ πιογϑ]9 ἢ Οδυδιηθηΐθ πο. Μὰ οι6 οοϑᾶ 81 00] ῬΓΟΥΆΓΘ ὁ0η οἰἷὸ 51 νιοὶ] 

᾽ ἱπἀαθθἰαπιθηῦθ ῬΓΌναΘ. ΟἢΘ. 6 ἰΒΟΟΡΓΙΓΘ Π6]] ορρϑῦνο ργοϑθηΐαϊο ἄδὶ βϑῃηβὶ 1᾿ θββϑῃζθ 

Ὶ γοίαία ἴὰ ἀἰἼΟρΟ 6168 1’ ἰπ ο!]ουῦο οἰὰ ροββορβα ἱ οοῃοθίθ ἀϊ γαῦὶθ οοβθ. 1] ὁ86 5] 



ἡ 

[Ὡ] -: ἘΒΑΜῈ ΒΤἹΟΒΙΟΟΞΟΒΙΤΙΟΟ ΘΕΊΑ ΤΈΟΒΙΑ ὈΕ.1Ὲ ΙΡΕΕ-ΙΜΜΑΘΙΝΙ 12ὅ 

ΟΟῃΟΘά9, ἴῃ αὐϑηΐο 1] οοποθῦθο 061 ἀ018]6 ὀοποβοίδπιο ἰὰ ὁοβᾶ Θοοπ6 ἀρρτύοπθηξθ δᾶ 
ἀηδι ἀοῥουτηϊηδύδ, ΒρΘοῖθ, 6. Θβθιηρῖο, ΘΟ 118. ΔΟΠΊΟ, ΒΊΊΡΡΟΠΘ Ἀ] υ] Θοποθῦθ! ρἱϊι σΘμοΡΆ ,, 
418}} 4116}}] ἀἱ βοβύϑηχε, ἀἱ νἱΐδ, 00. Π)ἃ οἷὸ ΠῸΠ 5θριιθ ὁΠ8 αἀπθϑὺθ ἰᾷάθθ 6 απθϑίϊ 
ΟΟΠΟΘῦΙ ῬΥ ΠΝ] 1ν] βίδηο ἰῃηδῦϊ, ὁ ᾽ αἰὑγοπᾶθ υἱοθναῦϊ. βϑοοημᾶο 5. Τομημηδβο Ραβύδ [6 
Ῥδηΐμιδ, οἹδτθ 811 ἑβοοϊτὰ βοπβι γα βίοι ουπῖνα ἅποθ 4618. ἰπἰο!]οὐἐἶνϑ; Ῥοϑγοβὸ οἱὸ 
6ἢ6. ἀπθὶ οοπορίθὶ ΘΒΡΓΙΠΊΟΠΟ Αἱ Θ556Γ6, αἱ νἱύδ, αἱ απἰ ὰ, ἀϊ βοβύδηζα, ἀϊ οϑιθα, ἀἱ 
ἔονζα, 8ἱ υἱύρονα βρἰδ η6}} ορρϑίνο. ΕἸ βἰσθοπιθ Ῥ61" πιθΖο αἱ οἰδβοιπ 56η80 ῬΘΡΟΘΡΙ8 ΠΟ 
ἱ ἔθῃοπηθηΐ υἰβρομ θην 8] 56Π50, ΟΟΒῚ 6110 βύθϑϑο ορρϑύϊο, 6011 1ηὐθ]]οὐδο οοηοβοίβπηο 
οἷὸ 6η6. ποῃ Ῥαὸ ΘΟΠΟΒΟΘΙΒῚ 8586. ΠῸΠ πηθαϊδηΐθ 1᾿Ἰη 6]]θϑὑύο. Οὐηη6, δ ϑβϑιηρίο, 1 Ὁσομο 
γϑᾶθ τὰ ορρούίο Ῥίαποο, τούομαο.....,ὄ 11 ριιβίο 1οὸ βϑῃΐθ ὁ01|6 ἀ0166 οὐ διηΔΓΟ, οοβὶ 

ΤΩ ο!]οὐΐο 1ο ΘΟΠΟΘΡΙ806 απ8]6 Θηὖθ, α1816 ἀπο, α11816 βοβύϑηζα οὐ δοοίἀθηΐθ, 6. θὺῃ 
οἷὸ ἔουτηδ, 11 οοποθύθο 4611. 58 θββϑϑηζὰ (ἰφίά., ἰὀϊά.). 

5. ΤΟΙΉΠη850. ἄορο ἃνθν ρυοναῦο ὁΠ6 1 ορρϑὺύθο ργοββίπιο 4611 1πύθ]]οὐξο ποβέγο βἰδ 
ἰὼ ααϊϑάϊ ὰ, 1 Θββθηζα 6116 οοβϑὸ τηδύθίδ!!, ἀρρίπηρθ 6556 ῬΓΟΡΙΙΟ 46] τηθαάθβίτηο 1] 

ῬΡΟΟΔΟΟΙΔΡΒΙ ἱ οοποθῦθ 48116 ταρργθβθηθαζίοηὶ 5Θη51}01}1, ἀδὶ ἐδηθαβιηϊ ὁἢ.8. 50Πη0. ΤὈΓΠῚΘ 
βθηζ, πηϑύθυ δι ΘΟ16 ἀ169 Ανίβύουθὶθ, β6ὺ αϑίγαφίοηο. Ἰτηρθιοοομὸ [ἃ ααἱἀα!  ὰν 46116 ο056 
ΤἈδύΘΙ14}1 ἀὰ ποὶ οοποβοί αὔθ, ϑϑίβῦθ βθηβὶ 161} οσσϑύνο ἰημάίνίάσο, τηᾶ πϑὶ [ΟΡ ΠΙΔΓΟΘΠΘ 

ἴδ σαρρυϑδθηναζίοπθ ἰπἐθ]οδξπα!θ. πὸμ ἃ ῬΘΡΟΘρΡίθπηο 4086 οβίϑῦθ Π6]} ορϑϑύνο, νϑϑυϊθα 
αἰοὸ 49116 ργορυϊϑίὰ ἀθοϊἀθηθα!! 4611 ἱπάϊνίάπο. Οὐαὶ 1] οοποβόθρο ἅπᾶὶ οοβα Π61]πᾶ]- 
ἱάσο ἴῃ απ πιοᾶάο ἀϊνουβο ἄδ' 4116110 οπάθ ϑββὲ ϑβϑίβίθ δὶ ομίδιηδ αϑέγανγο. “ Οὐρπο- 
“ Β0θ16 ἃ, απο οδὺ ἴῃ [811 τηδύθυϊα, ἱπαϊν!ἀπ81}, ποι Ῥγουῦ οϑῦ ἴῃ 0811 τηδύονϊθ, ϑϑὺ 
“ αὐϑίναϊονο ἔουταθιη ἃ τηδύουϊα ἱπαάὶν ἀπα]1, ἀαδπι τϑρυδθβϑηαῦ Ῥπϑηΐαβηιδ,, (8.,1, ᾳ. 855, 
ἃγὺ, 10), 

Τηβίβύϊθπιο βὰ ααθϑῦο ραηύο ἔοπαάθπιθηὐα!θ 6118, σῃηοβθοϊορία Τομιβῦϊοα, ἔρορρο 

Ἔὅθθβ80 βῆριγαίο ὁ π|ὰ]9 ἰηΐθβο. ὅ51᾽ ρούγορθθ, ἃρρρίαπρθ 5. Τοπημηδβο, ΟὈ οἰ θύθωτθ, ο11.6 ρϑν 

ΘΟΠΟΒΟΘΙΘ 16. 0056 Θϑίβύθηθι ὃ ἱπα!βρθηβθ 0 }}] 6. ΘΟμΟΘρ 6. 60110 ποϑῦγθ βαρρυθδθαξαζίοηὶ 
ἰῃ θύρα}! α 6110 ὁΠ6 ὃ ΓΙπαϊνιάσο, 6 ρϑῦὸ 80 ἴὰ αὐἱααϊδὰ 51 υἰύσονα πϑὶ οοποθὺθὶ 
ἸΟΠ Π6110 βδέθϑβο τηοᾶο ἴπ οἵ ϑϑίβῦβ 611 Ἰηα] νι άπο, 1. ποβῦτει ΘΟρ Ἰ ΖίοΠΘ ΠῚ ρα ΘΒ 6.0 

οΡα, ϑύγαγ "6, ΤἸΒΡΟμ 6. 6671, ΡΓΘ80 Π6] 56η80 6118. ρᾷγοΐδ, νι] ἀϊτ8 βϑρᾶγαιθ; οὐ π6] 

ΘΘΡΟΘΡΙΤΘ ἢ ορρϑῦθο ροββίϑηπιο ἴῃ ἄπθ πιοᾶϊ βθρᾶταῦθ ἀΌΆ]016. οὐαὶ 8] μπηϑαθβίμιο, 

οἷοὸ ο οἰιάίοδηάο ὁπ6 ϑβϑα βἷα δ, 1αΐ Βθρᾶγϑῦδ τϑϑ]σηθηὐθ ὁ σοηβίἀθραπᾶο ὑγδ 16 πο] 0 

ὍΟ50, 66 9550. ἱποιιῖπᾶθ,. ὑπ βθηζα 16 αἰΐνθ. ᾿ϑοπᾶθ 56 β᾽υἀϊοαηᾶο βορϑγίδηιο 48]- 

Ῥορροῦξο οἷὸ 6116 τϑαϊτηθηῦθ ἣὶ 6880 ὃ ΤΘΟΟΙΙα50, ἰὼ ποβῦγα ῬΘΡΟΘΖΙΟΠΘ βϑγὰ σου ϑηθηίθ 
ἴλ]58. Νὰ ἤθη ΟΟ58], 56. ΘΟΠΒΙ ΘΙ π0. οἷὸ 610. Π6]} ορϑϑῦθο ὃ απῖΐο Θ0η Ὁ] ΌγΘ 6058, 5ΘηΖδ, 

αὶ ἀαθβύθ, οβϑίἃ ργθβοϊηἀθηάοπθ. Οὐ ἰὰ οοηδί θυ χίοηθ ὁΠ86 βϑρᾶγδ ἴῃ ααθβίο τποᾶο ὃ 
Τ᾿ αϑέγαφίοηο, 18 αὐ816 ὃ ἀπὲ θοηθθραθηζξ, 46118. ΠἸπηϊδαχίομθ (6118, ποδύγα ἰβοοϊὰ οοπο- 

δοῖξῖνα, 1Ὁ, ἀιὰ]6. ποῃ δἱ γουϊῆθα, 5010 π6|1ἃ Ῥϑγοθζίοηθ ἱπὑθ!]ϑύθαα!θ τὴϑι Θμ6ἢΠ 6. πΠ6]18 
ΒΘΏΒΙ0116. ἘΣ ἃ νϑῖοὸ ἱ βϑηβὶ ῬΘΡΟΘΡίβοουμΟ Π6110 βύθαβο ορϑϑύθνο αἴγθιβθὶ ϑοοίἀϑηὐὶ, οἷδ- 
ϑόη0. 4861} οἢ 6 ΘΟΡΡΙΒΡοπάοπο 811ἃ ϑιι8 παύθσθ, βθηζδ 511 δ] ρὶ. ΤῃΟ] ΓΘ θϑϑὶ πο Ρ61- 
ΟΘρίβοοηο Τορβϑύθο βθηζα οἷὸ 616 511 νὰ πηϊδο φαϑηΐο ἃΡῚΪ ἀρρίαπηθ αἱ Ιυὰοθο 6 ἀϊ 
ἴθπιρο. Τα. ἐβηξαδία ἴηνϑοθ βθρανᾶ 1᾿Ἦὀβϑϑῦνο ἀδ απθβύθ οἰροοβύδηζθ 6 αυϊηαϊ αἱ τᾶρρυθ- 
δϑηῦδ, ΔΠΘΠ6 οἷὸ 686 ὃ ἀβϑθηῦθ ὁ ραϑϑαύο. Οὐβὶ 8ποῖθ 1 1πῤο]]ϑέξο ἔογιπα ἱ βαοὶ οοποοῦϊ 
ἈΡΡνυθηάθηδο ΠΘ]]᾽ οσρϑύθο οἷὸ ὁῃ6 5010 6880 ριᾳ΄) ΘΟΠΟΒΟΘΓΘ, βθηζα 11] γηηδπθηΐθ, οἱοὸ 
ΟΒΒΘΉΖΙΔ]Ο 5θηΖϑι 1᾿ Δοοϊἀθηΐα]θ. ΜΝ 56. ποὶ ρϑῃβδββίῃηο [᾿θββθῆζα, Θ0Π10 ὈυΪμοΙρίο ἀ6]- 
ἩἸπαϊνίάυο ΟΟΏ]Θ 86 β:155]θῦθαθβθ ἴῃ βὸ 6 ἔπουὶ Ἃἀἱ 6850 ἃ ποβύγϑ δϑύγαζίοηθ. ΒΔΓΘΌΡ6 
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Θυτομθῶ; θα ὃ ρογοϊὸ ομθ ἴὰ ρϑῃβίδιηο οβίβύθηθθ ποὴ ἔχου τὴᾶ Π0]] ἸπαἸ ν]άνθιο ΘΟ 110 

Ῥυϊποὶρίο ἀουθγιαϊπαηῦθ 1] 500. Θ55θγθ, ααϊπαϊ 18 ῬΘΡΟΘΖίοηΘ 4611 1Ἰπάϊνι πο τηϑαϊϑηῦθ 1] 

δοποοίίο ραὸ θθπ ἀἰνβὶ ἱποοιηριθῦδ τηδι ἱπ πίῃ πιοᾶο ἔα]58 (8., 1, ᾳ. 855, ἀνῇ. 14ῃ 

Οὐρὶ παραυηθηῦθ ἄππαιθ 1ὰ σορηϊζίοπθ ἰηἰθ]]οὐύαα]9. ὃ ρυθοθάαῦα ἄ8118, 5θῃβίθ116; 

τὴϑ 956 οοπμδίἀουίδιπο [ππῶ 6 1 αἰτῶ ἴῃ βὸ, δὶ βοουρϑγὰ ἔϑοι]πηθηΐθ ὁπ ὑαῤΐθ ἀπθ 56- 

οοπᾶο ἴὰ Ἰογὸ παίαγα οοιπίποίαπο 48] ρθπθνα] (ἰδία., αὐῦ. 2). Πιπροροθομὸ 1᾿1Ἰηθ]]ϑὑῦο 

ΠῸΠ ροββθάθμο δ ρυϊποίρίο 16. ὁοπόβοθηζο τη8. ϑοηιδέδη 4016 νἷα νἱδ ρϑβδθᾶ 8116 ρο- 

ἐθηζία!ὐὰ 81 αὐὐο, αὐ ροϊογμεδα ἐγαγιδὶέ αἀ ἀοένινι. δι οβαὶ νἱρυϊι 669 51 5ν 0186 ὁοβὶ ρθῖ- 

γίθηθ ἅα ρυίπηα δ ἀἢ αὐΐο ἱποογηρίπθο οἷ6 ὑγαμηπιθζΖα, ὑΓᾶ ἃ Ῥούθῃζδ 9 Τ᾽ αὐῦο Ῥῖθμο. 

Ουΐπαϊ 1ὰ οορηϊσίομθ οοπιρίθπάοσὶ απδπᾶο 1 ορβοίδο νίθηθ ἰηῦθβο 00 ὑπ ὲθ 16 5110 46- 

τογτηϊπαχίομὶ, 5θθῖιθ 6Π6 θϑθ8 ἄθυϑ ἱποοιηϊποῖαγθ 481 οοηοθύθ! ΡῬϑὶ α8}1 1᾿οββϑίΐο γΊ6ΠΘ 

ἜΡΡΥΘΒΟ 60. ΠΙΪΠΟΙΡ ἀθύθυτηϊ πα ζίομθ, 6 απθϑῦϊ 50Π0 ϑρραπίο 1 οοπορύνί ρἱϊι σΘΠΘΙΆ]]. 

Οοβὶ, δᾷ ϑϑϑηιρίο, οἱ ἐογῃμηίδπιο 1! οοποθύθο ἀ911᾿ ἄοπιο Ῥθηβδπάοῖο ῬΥΪπιὰ ΟΟΠ16 Θηΐθ ὁ 

βοβέδηζε, Ῥοὶ ὁοπιθ νινθηΐθ, μοὶ Θ0ΠῚ0 βθηβιθίνο, 6 ἀδ ὉἸ ΘΟ ὁ0π16 βοβύδηζε, 5θηβ υϊνϑ 

6 τϑρίομθυοθ (ἰδίά., τὺ. 9). 

Νὰ ὁοπιθ ὃ ροββί θ116. σΠ6 1᾿πηῖνϑυβ8 16. 5], θοποβοδ Ρυπηδ, ἀ0] Ρδυϑοο δι, αὐδηᾶο 

μοη δἰ ραὸ ὑγόναῦθ 1᾿ ππΐγϑυϑα] 6. ὁ. 6. 601 οοπίγοηθο ἀθὶ Ῥδυυσο τὶ ὕτα ἸΟΡῸ 6 ααἰπαϊ 

τϑοοορ]θπᾶο ἴῃ απ οΘοποθύῦθο ἀπδηΐο ἴπ 6581 αΥνὶ αἱ ὁουηαπθ ἢ Θαθβῦα ΟὈΡΙΘΖίομθ 51 Τοπα8 

5.118, σοπίιβίομο 4611 αϑύταζίομθ αἱ οἱ ΟΡ ίδηιο ἤπ ααἱ ρᾶι]αῦο 6011 αἱτα 6110 48] Τοοῖκθ 

ἰπ ροΐ 5 θὰ ἀαἱ πηοάοτηϊ. ϑϑοοπᾶο Τιοοῖκο Π1πἰθ]]οὐδο δοχαϊθία, ἱ δποὶ σοποθίμ 60] 

τίνοισθυθ [ἃ 58, αὐῤθηζίομθ 8110 γαρρυθβθηξδζίομὶ βΒθηβ. 8}}} δὰ ϑἱϊπϊπδηᾶο ἀαδηΐο ἴῃ 

6558 ὃ ἀἰββίτη!]θ. 6 τϑοθορ!θηάο απο ἴῃ Θ5856. ὃ ΘοΙηη6, ἴον τη8 60] ρᾶτ ροπθ-απαϊὶ δὲ 

6. 60118 οοπρίπησίοπο- βὐμέθδὲ 11 οοποθῦξο πηΐνθυβα!θ. ΟἿ᾽ ῬΘΠ6 [816 Βρί θβ:Ζίοπμθ ΟἿ16 ΒΘΙΏ ΤΕ, 

ΘοΞὶ ομΐαρα πὸπ δρίθοα οὐθυυϊ ναμιθηῦθ π118, ρϑυοὸ 1 ὁοποθϑῦθ! ἔουτηδῦϊ ἴῃ απθδῦο τηοᾶο 

ΠῸΠ 50ΠῸ Θββϑθηζίδ ππθηῦθ ἀϊνουθὶ 48116 ΤαρρυθβθηθαΖίομὶ ΒΘ η51}0}}1 πὸ αὐϑηΐο 8]]᾿ οραϑὺϊο 

πὸ «αϑηΐο 8] ἴοτοὸ ρυϊποῖρίο. [πῃ νθῸ 568. 1] οοποθῦθο πᾶβοθ 48] οοπέροηϊο ΑἸ οἷὸ ο.θ 

ῬΘΙοθρίβοομο ἱ βθηβὶ πὸ ριιὸ σΟπθθπΘΙΘ ΔΠΠῸ 50. Ποὴ οἷὸ 6118 ὁδ 40 βούϊο 1 5618] 6 

ααϊπαϊ ποὴ Ῥαδ Θβρεϊπιθνο αἰρο ὁ Τ᾿ ππίνϑιβ8 16 ἀϑὶ ἔϑποιηθηΐ. ΤΠ] 018 Ῥ61 Π|6220 4618 

ξαοο! δὰ οοποβοί δῖναι ΒΌΡΘΡΙΟΤΘ. πο ροβδίδιηο ἰβυϊναϊγθ δοαμ οοπίγοπίο ὑγὰ (6110 616 

ΟΠ ΔΡΡΙΘΠ ΠΟ 666 ῬΘΙ ΠΠ6220 5110, πᾶ 5010 πιθαϊδηΐθ ἃ ἔδοο]ὰ οοποβοῖϊ γα ἰπἴδ- 

τίου. Οαϊπαὶ τἰρογοβδιηθηΐο ραυθηο. Π6118, ἀοὐξεῖπα αἱ Τιοοῖκο 1 1πὐθ]]οῦδο 5ἱ ἀἰβυίηριθ 

ἀαὶ ϑΘθηδὶ βοῖο ποιηϊπϑπθηΐθ, οἱοὸ ἴα βύθϑϑα βοοϊ δὰ δἰ ομίαπια βθηβιθῖνα ἤπομὸδ πὸπ 

ῬΘΙΟΘρίβοθ οπ6 ἱ ἔδυ! ρϑυυϊοο]δυῖ ; απδπᾶο Ροὶ πηϑαϊδηῦθ 1] ῬΆΓΒΆΘΌΠΘ αἱ οϑϑὶ ὕγονδ οἱὸ 

686 δἱ τηοἱἱ ὃ οοπηιηο σίοονθ 11 ποῖηθ ἃ ̓προ!]θυθο. ΑἹ οοπύγαν!ο 56. 1 1η6}16ὑ 0. ΠῸΠ 

Θοπο506 ἱ 5011 ἔϑμοιηθηὶ θϑυθγηὶ τηϑ ρου οθρίβ09 ρὲ 1᾿ ̓ πύθγ πα ϑββθηζδ, 46110 0050, ὃ πΘόθ8- 

Βαρίο ὁἢ6. 6880 ργίπηδ ἴὰ ρϑηβὶ Π6] ρϑυ! 0186, Ῥ6᾽ ἀνθ ροβοῖδ, πηϑάϊαηῦθ 1] οοπίγοπίο, 

τϑρρυθοθηαζίοπί ἀηΐγθ 58} δία 6118, οβϑθηχα ὁοηὴθ ἀθὶ ἔθπομιθηΐ.  νϑῦὸ ο[ι6 586- 

ὁοπᾶο Τοῦ 16 ὈΥΪΠ16 τϑρριθϑθη αζίοηὶ ἰηὐθ]]ϑ δι ἢ 80η0 ὈΘΠΒῚ ΘΘΠΘΙΆ]Ι, τη 5000 16 

ΠΊΘΠΟ 6 ἅδ᾽ 6586 δἰ δβοθπᾶθ σοηξίπυδπᾶο 1᾿8181151 816 βἰπύθδι ρίὰῃ οἰϑναῦθ. ΑἸ Ὸρ- 

Ροβίο, βθοομᾶο 3. Τοιηπηαβο, ἱ οοποθύῦν ρἱϊ ἀηΐν ΡΒ 8} ὁ. Ρἱὶ ΒΘΙΊΡΠΙΟΙ ΒΟΠῸ δρραμπίο 

ΦΌΘΙΗ οἢ8. ποὶ ἐογπιίαπηο ρυίπια ἀϊ ὑαθυϊ Ρ1Ὶ αἰ τ], ϑᾶ ὃ Ῥογοὸ ὁΠ6. βδγθΌθ6 ἴῃ 60π- 

ἐδ ἀαϊίοηθ ὁ0Π 8ὸ ϑίθϑϑθο 856 ὥνϑββθθ βρίθραθο 1᾿ ουἱρίηθ ἀθὶ σοποθῦῦ πιθάϊαηΐθ 11 ῥτο- 

οοαϊμιθηίο βθρυΐῦο ἀδ Τιοοῖκθ 6 ἀδ δἰθνὶ τηο] δ. 1)91 τοϑῦο 911 ϑδοοϊαδίϊοὶ πο Ἰρπονᾶς- 

τόπο {1 ργοοθαϊμηθηῦο 16. θβῖρθ 1] Ῥαυαροηθ ἀΐ τη ]ῦθ ὁ086. ΡΘ᾽ βίσηρθνο ἃ] ΒΘΉΘΙΆΪΘ, 

τὴῦ ϑοϑίθμποιο ὁΠ6 ποὴ ὃ 1᾿ηΐοο. Αννουθίνθηο 606 1ἃ 50] β]απΖα, 4611 Θββθῆζα 680 

πος 
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51 ὑγονἃ 6110 6056. 4911 τηϑάοβίπια βρθοῖὶθ ποῃ ὑβηΐο ὃ ἴὰ ταρίομθ αὐδηΐο ἴὰ οοη- 
ΒΘΡΌΘηΖα, 6 ἴα ποίδι 4611. Ιοσὸ πηϊνθυβα! δὰ. Τὰ ὁη6. ἀσπαπθ οοπβίθίθ απθβῦδ ταρίομθἢ 
Τὴ οἷὸ 6118 ἀπᾶ οβϑθηζᾶ ὃ [δ]θ 16 ρυὸ θδἰβύθγθ βθηζϑ 8] οπϑ πιαθδΖίοπθ ἵπ πιο] ἰπ41- 
νἱἀαὶ, οἷοὸ 616 Ῥιαὸ θββϑϑῦθ τηο] Πρ! οαῦα; 6 51 ἀρροβϑίανϑμῃο δ Ατσίβθοίθὶθ ρ6] ατιαῖθ 1᾿ἃ- 
Ὠΐνοιθ8.16 νίθηθ ἀθῆπίθο πορ ζμηι0 οἾν6 οβϊϑέο ἰη ηνοϊέλ θα Τ᾿ χθλο οἶνο ὃ αἰξο ααὶ οδἰδίογ6 ἰγὶ 

γιοί δ; βἰϑομὸ Τ᾿ πη νουβα  ὰ, ραὺ οββϑιο ἀθάοίία ἃ ργίογὶ οἷοὸ 4811. παύατα αἱ οἷὸ οῃθ 
Ῥθϑηβίϑιηο. Οὐϑὶ 11 οοποθῦθο αἱ ποπο ΘΘΓΟΡΡ6 ππίνουβα!θ ὉΠΟΠΘ. 56. ΠῸΠ οϑίϑῦθθθθ οἢθ 

ἊΠ 801 ὉΟΠΊΟ ; ὈΘποπὸ ἴῃ δ] 80. ΠῸΠ ρούθϑϑθ θ55016 ΘΟῃΟβο αῦο (1816 ὉΠ ΘΙΒΒΙ6 Ρ6] 

ῬδΡαΘΟΠΘ6, πιδ Ρ6 ἰὼ τ] Πθβϑίοηθ 58] σο οοηθθπαῦο, οββουνϑηαο ΠΟ ΤΙΡΌΡΉΒΓΘ. 8118. η8- 

αν αἱ ἀοπιο 6Π6 γἱ βίδπο ρίϊ ποιῃϊηΐ. 

18 Θομοϑοόθηζθ ΠῸΠ ΘΘΒΘΠ60 ρΟβϑ 116 56 πο ρϑγοπὸ 11ηὐ6]]οὐδο πηϑαϊϑηΐθ [δ ουτηδ, 

Θοποβοϊ{ίνδ, 8} 60ΐ65, διΘΟ0Ρ]16 ἴῃ δὸ 1᾿θβ56 06. ἰ46819 46] οοποβοίαῦο 6 ὁ0η οἷὸ νίθηθ θοῃ- 

Βίαηθο ἴῃ ἀπ ΘΟΠῚΘ ἱπηΠΊ ρηθ 46] ΠΙΘἀθΒΠ|0. βθβῖιθ 606. 6011 ἀθποηιϊπαζίοπθ ἀ᾽ ἐη- 

ἐοϊοίέο μοσϑἰδίϊε νἴθηθ βἱϑπίβοαύο 46 118, ὐθυπαϊπο 4611 1 6]]οὐδο, ΡῈ οἷ ὃ ὀαρϑοθ αἱ 

ΒΟΘΟΡΊΙΘΓΡΘ ἴῃ 5ὸ 1᾿6ββθῦθ 146816 46110 ὁο886. 6 αϊνθηΐαγο οοβὶ πὶ ἀπ8]0Π 6 τηοᾶο ὑα{ 16 

0080 (Αγϊβύοὐθὶθ, ὧδ αγίηια, ΠΠ, οαρ. 45 6 δ). Εὰ ὃ ρϑγοϊὸ οἢθ 86. 18. οορῃηϊζίοπθ ἴῃ β6- 

ὮΘΓΘ ἱπηρ]1ο8 ἀπὰ οθύδ, ραβδί νι δὰ ἴῃ απϑηΐο 1] βορϑοϑῦῦο οοποβοθηῦθ νῖθπ6 ρου οζίομαῦο 

88] οοποβοίαθο, ὑπεανία. ὃ ρυ16. ὙΘΙῸ 666 1] ΘΟΠΟΒΟΘΙ ὃ ὯΠ ΟΡΘΡΘΙΘ, 8ηΖὶ Τ᾿ αχίοπθ νἱῦα]9 

δαῤίαι ῥγορτγίαι 6110 βρίγίδο. Οὐ βἰσοοπιθ {1 ποθῦγο ϑρίυἷδο δἱ ὕγονβ ῬΘΙ οοβὶ ἀἰγρθ ἴῃ 

ὍὯΠῸ βαϊο ρϑββϑίνο ΠῸΠ 5010 ἵπ αυϑηΐο γἴοθνθ 16 ἴον πη [4681] π18, Θη6Π6 ρογομὸ δοααΐ- 

βύδῃη 016 υἴοονθ ἀπϑὶ πτααζίομθ Π6] 56η80 46] 50 Β0ΠΠΘνϑηηθηΐο, ΘοΙη6 ἦἰοθ Ασίβϑύοίοθ, 

οἷοὸ πῃ ροΡ[οζίομθιηθηῦο, Θοϑὶ ἴῃ 6550. 8᾿ αὐυἱν δὰ, Θοποβοίὀἶνϑ ργθοθάθ ΠῚ ΟΡΟΡΆΓΘ 016 

Ῥιοάποο ἰα]6 τηυὐασίοηθ δα 1] βὰο ρυϊποῖρίο ὃ 1᾿Ἰηο!]ϑῦθο ἀρϑηΐθ νοῦς ποιητικός. 

18 ταρίοῃθ ρϑι οαἱϊ 911 ϑοοϊδβῦϊοι, Θομηρυθθο ον! ἀθηὐθιηθηΐθ Κ΄. ΤΟΤΉ 880, ΔΗ] 1- 

ΒΘΙῸ ἀη8 [816 νἱρῦϊ, 5ῦϑι ἰη οἷὸ ὁΠ6 τἱρυάίαπᾶο 16 1466 ρ]ύοη! 6, 16 α8}1 ρούγΘΡΌΘΓῸ 
ἸΠΡΘΠΟΙΑΡΘ Π6Ϊ ποδίτο ἱπξο!]οῦδο ἱ οοποοῦθι; ποὴ υἰνθποπᾶο ΠΘΡΡΌΓΘ 6Π6 16 1466 ἀϊνπθ 

51 τηϑη  οϑυϊπο ἰπηπιοαϊα απηθηΐο 8118. ποβίτ ΘηΠηθ; ἰπῆπηθ τυἱβούθθηο οἢ6. ϑϑϑθᾶ ποῖ 

ὈδΒ6Θ. Θ0ῃ ηϑ8 Βοίθηζθ, ἃ ἰϑὶ οοπογθδῦδ, ἄογθνϑηο πθοθϑϑαυδιηθηῦθ διητηθύθουθ οΠ6 ἴθ 

ΤἈΡΡυθαθηναζίοηϊ ἰπὑθ]]ϑἐθιι8}} ὁοπιθ 16 ΒΘηΒ᾽ ὉΠ οἱ νϑηρΌπο ἅ8110 οο56 τηϑᾶοβίπιθ, ΟΥ̓ 
Παθθίθ οοθθ πὸ Ῥ6} βὸ πὸ Θ0Π16 οβίϑθοῃο Π6118 ΤἈρρυοϑθη αζίομΐ 5ΘΠΒ1 011 ΡΟΒΒΟΠῸ Ρτο- 

ἄσνγο ῬΘΡΡΥ ϑθηθδζίοηὶ 16]}} Ἰη 61] οὐδο, σἰϑοομὸ ἐϑηΐο ἴῃ δὸ ααϑηΐο Π6]18, ΘΟΡΉΪΖΙΟΠΘ 
ϑΘηδΙὀἶνα, Θθ86. ϑϑίβίοπο βθοοπᾶο {Π τηοᾶο τηδύθυἑα]8 6] Ιοῦο θββϑῦθ. Θαϊηαϊ 1ὰ πϑοθβϑί  ὰ 
{ΠῚ ῬΥΪΠοΙρίο Ρ6Ὶ νἱγθϊ 46] αιδ]6 αννίθηθ ὁ 6. 8118 Ῥύθϑθηζα (6118 5ρθο18. 56}51}116 

Τρργοδθηξαηΐθ Τ᾿ ορροϑύνο π6116 50 ἰηαίνίαπ8}} οα θϑύθυηθ ϑΡΡΆΓΘΏΖΘ 51] ΘΘΠΘΓΒΒ556 Π6]- 

Τα οΙ οὐ ο 1ὰ ϑρθοῖθ ἰηύθ]]1ρ 1 0119 1ὼ απι8 16 ϑϑρυΐπηθ Τ᾿ π΄ σου 5816, 11] ΠΘοΘσβδιο, 1658 η- 

Ζ1819, Φαορρύα ἀρραηΐο ὃ Τ᾿ ορϑια 4611 [πη 6 ]]1οὐδο αρϑηὺθ 1] οαἱ αὐβοῖο ργορτῖο ὃ ἃϊ τϑπᾶθγο 
ἸηψθΠΠ]Ρ  Β1Π1 1 ἐαηίαβπι! 4611. 6056 τηϑύθυϊα!; 11 ὁ. Θβρυηθνϑηο ΟῚ] ϑοο βίοι 60116 

ῬᾶΡο]Θ; ἤαοονο ρ]αηίαϑηιαία. αοίι, ἐγ οι Πσίδιϊία. 

ΕΣ βαρθνρῆμπο ἀϊ ποίδνθ ὁῃ8 3. Τομημηδβο ποη᾿ δὐ θυ ΐβοθ [ἃ ρϑπθιδχίομθ 46116 [466 
84 ὅῃ φηΐθ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ὁ 84 πη ἐηέοί δοίνι8 αροηι5 Βθρϑραῦο, τηδι ἃ] 5010 ποβύγο ἰηφοι]οίίο; 
βὸ ΠΟῚ Ο116 ἔτι ἀούθο ῥίϊ νοἱῦθ: 89 1᾿1π06]]1ουἴο οὐ θ᾽ παν δυμθηύθ ἀ8 611 Βοοϊαβίϊοὶ οοπιθ ἀδ 
Αὐίβέοίθ]θ νίϑῃο Ῥᾶγδροηδίο δα ἀπ8 ἐαδηΐα γαβα, οἱοὸ βθηζϑ, βου δδασδ, οἢ1 ὃ 666 5ουῖνθ 
ϑόργτα, ἃ ϑββαῦ ΤΠ ΘΡΡυθηβίομθ 56 η510119, ρἰδοόμὸ ἅδ᾽ θββὰ τἴοονθ ἰἱ ϑιοὶ οοποϑῦθ [1ηὖ6]- 
ἰϑεῖο. Θαϊηάὶ ἰὼ ἑβοοϊθὰ οοποβοίξίν αι, Βα ΡΘΥΙΟΡΘ υἰ ΙΔ 6 ἱπορθυοβδ ὁ ἰπἀϑὑθν μι παύθ ἤποπὸ 
ἸΘῚ Δ δ, υἰοθναΐο ῬΘ1 Ορϑῦα 4611 ἑμοο!ὲν ἰπίθυϊουθ 1 δὺο ορροῦϊο 6 ἴὰ 518. ο πη, 



128 ΒΟΜΌΑΙΠΟ ΒΟΒΒΑ 90 

6. ΠΟῸΠ αἸνΊθη6. ΔΙῦγῸ 616 ἃ τἱοθύψδοοϊο ἅ6118, οορηϊχίομθ βϑηβι 116, ΤᾺ 16 Αἰ ΠοοΙ ὰ, Θοοιη- 

ῬΆΓΘ 56 51 γἱῆρυθθ Ὀ6η6 5.118 ἀοῤίτίηα αἱ Κ΄. Τουησηδβο ᾿πΐουπο 8 υΠΠοῖο 4611} 1πξο]]οὐδο 

ῬΟΒΒΊΡ116 οα ἀρθηΐθ, ο᾽θ 5010 ἅπθ {πη Ζίοηὶ Ὀθηβὶ αἰ Πθυϑηθ τηϑ ἅ6110 βίθϑβο απΐοο ἴη- 
ἰο]]ϑὐῦο ἀτηϑηο. Τῃ ἔθ, ἀρραπῦο Ρ6} 11 ροϑϑ! Ὀ1Π10ἃ, ὁΠ8 1 ἔα αϑιηδ ορϑυὶ ἄδ δὸ βύβθββϑο 

511 1η 6116 0 ῬΟΒΒ1Ό116, 5. ΤΟΙ 50. οοἱ τησρῖου! ΒβοοΙαβυϊοὶ, αὐὐι! θαΐθοθ 811 1π|6]]1οἐΐο 

δρϑηΐθ πη8, σ᾽ ϊ Ῥουτηϑηθηΐθ ΒΡ Ἰῦτπι816. α᾿ ΠΡ ΘΉΘΓΑΤΘ. Π611᾿ 106 ]]1Θὑῦο ροββί 0116 16 βρϑοῖθ 

Ἰη 6110 1116 τΙβροπαθηίθ 81} οσϑϑῦθο οοηθθηπῦο Π6118, ἔουτηα βΘηβ᾽ 0116. Οὐΐπα] 1᾿1πξο]]οὐδο 

ἀονοπᾶο δοαυϊδῦδιθ 16. σῖι8 ΘΟ ΠΟΒΟΘηΖΘ [ἢ ΟΥΙΘΙΠΘ. ὃ οοΡῦο βίγη]θ δα ἀπὰ ἐαδμία γαβα; 

τη ὃ Θ580 5ῦθ580 6 ΠΟ οἱὰ [8 βϑηῃβι γιὰ α16110 ὁΠ.6. βοῦν 51.116 ἰδνοΐδ. 

Μδ ρϑγομῃὸ αἰβεϊπριιθθ 11πἰθ]]οῦδο ροββ1 0118. ἀ811᾿ ἀρϑηΐθ 56 11 Ῥυΐπιο πὸπ ὃ πη 
γψιγθϊ Ῥαγδθηΐθ ραββῖνθ, τη8 806. αὐῤῖνα, ρϑγομὸ ρρΊ ΠηρΟΡΡΙ 1᾿1πἰθ]οῦδο ἀροηΐθϑ 

ἘΠ Ῥϑυσηδ πο ρούγθθθβ αιιθϑίο θ0η16 νἱρθ αὐξίνθ Θαβο τ ὀαρθοθ Αἱ τίοθνογθ 16 τ8ρ- 

ῬΙΘϑθηφαζίοηΐ ὅ8, ἰὰ] ἐογτηαῦθ θα θϑϑθῦθ οοϑὶ 8Π0 16 ἰηὐο᾽]ϑὺδο ροβ510116 Ὁ Αποθ απθϑύδ 

ΟΡ Ζίοηθ ΠπῸΠ ΓΘο56. Π8] τηοϊηθηΐο οἤ6 ΠΟ 51] ἱπιριρηϑ, 6Π6 1] ποβύγο ἰηξο]ουξο οἷα 

οΥΙΡΊ δ ϑπηθηΐθ ριιγα ρούθησδ, ἀΐ σΟπΌϑΟΘ ΓΘ 6 5] θοποθᾶθ 6116 6580 τη θ ἀθβί Π]0 5] ΡΌΠΘΡα 

60118, Ῥγοργῖδ αὐῤινι δὰ 1 οοποθῦδὶ Ῥθ] 408] αϊνίθπθ οοποβοθηΐθ, ρΡοοῸ τἰ]θνα ααϑηΐο 8118 

ἀούίτίπο βύθϑβδ, οπθ δἱ ἀϊβύϊπριιθηο ὁ. ΠῸ 6016 ἄπθ ρούθῃζθ ο π]θΡ]10 ἐπηχίομὶ 6110 

Βίθδβθο πηΐσο Ἰη οι] ουνο 1ὰ νἱγῦϊ αἱ ΤΟΤΙΠΔΓ6 16 ταρργθδθηναζίοηὶ ἰπθι οὑξ} 6 18, οδ- 
Ῥϑοϊδὰ 41 8ΟΘΟΡΊ 6016 ἴῃ βὸ τηθάθβίηιο. 

161] τϑϑῦο 51 σδρίβοθ (δ ]τηθηξθ 16. ταρίοπθ αἰ απ6118. ἀἰβεϊΖίομθ 56 5ἱ υἰἤθίθθ ὁ 6 
Ῥθὺ ΠΊ6ΖΖ0 αἱ πηϑ ἔἐπησίομθ 1 οσρϑῦϊο ἄδ Θοποβοουϑὶ ἀϊνθπία αὐῤιια]θ. 6 ἀϊνθηαΐο ἰα]6 

Ῥύοάποθ ἀπ᾿ ΑΙ ῦΓ ΟΡΘΡ ΖΙΟΠΘ. ὁΠ6. ὃ 10 βέθϑ8ο ἰπύθηαθιθ. Θπθϑία ὃ ἀρραηΐο 18 Αἰ δ θησα 

686. ἰηὐθΡοθᾶθ ἔνα ἴα ἐπηχίοθθ δὐύίνα. 6 1ὰ ραββῖνα ἴῃ ππϑ πηϑαθβίπηβ βοβύϑηζδ. [6 θ080 

ΟΠ 80η0 οροοίδο 461} Ἰη{6]16 000. 56. πο ἴῃ ααδηΐο ἰηψ61110 1011}, τηϑ,. 586. ἀν ΘηΡΌΠΟ 

[811 ρον Ἰ᾽ αὐθιντδὰ 4611 Ἰη ο]]οὐδο οἢ6 5. Τοιησηθϑο ομϊδηηὸ αϑοραζίοπθ: 6 ααδηο 5000 

1656. 1610 1011} Θ0η0 αὐΐθ ἃ ὉΠΙΡΒῚ 81} 1 ο]Πθἐδο, ααδηθο 8] ἸΟΓῸ Θθ55616 ἰπ06 1116 1118. 6 

ῬτοάανγΘ οοϑὶ 1᾿ αὐδο οοποβοϊθῖνο. 
ΤΔΟΤἄθ. 58 8] σοποθᾶθ 0010 Ρ61" ποὶ 18. οοϑθ ἀϊνθῃίαπο ἰπ061ΠΠ6 101} ποη οἱὰ ἴῃ νἱτθϊι 

ἀ6 1} ἀχίοπθ αἱ τῇ ϑηΐθ Βα ΡΘυΟΓΘ βϑραῦαύο, τᾶ τηϑαϊθηΐθ ππ᾿ αὐθν δὰ Ἰηθυθηὐθ Ὁ] ποϑίτο 
Ἰη θ!]ϑῦδο ϑύθθθο, ὃ ρῬιπ8 ἀἼΟΡΟ ΤἱοοποβοοῦΘ πᾶ νἱν ϊ σον Ιβροπάθηξθ ἃ [816 αὐῤἰν ὰ, 
Ῥϑγοϊοοοῃδ, οοπιθ αἴ66 Κ΄, Τοιητηδβο, 56 1 δοῦρὶ [ποτὶ ἃϊ ποὶ ΠΟ [Ό5561Ὸ ἱΠυτηϊπδἐὶ 4818 
1π66. 46] 5016, τὴηδι Τ᾿ ΟΟΟΠΪΟ ποΒΟΤῸ ῬΓΌΡΙΪΟ ΘΡΙ θη ἄθθθθ [166 βοργὰ Αἱ ἴογοὸ χφαδηΐθ νοἱθ 

1ο νορ]ϊαπιο, ἀονυθηηηιο σθησα ἀπ] ὩΠΟΝΘ. Ὧ6] 50η80, οἱδμ 1ἴὰ ἐβοοϊ δὰ ἀϊ νϑᾶθρτγο, 

ΤΊΘΟΠΟΒΟΘΡΘ 6110118. ΑἸ δὶ ἀ᾽᾿ Π]Ὸτηΐπδ 6 (ϑπρο} Βοοίϊιηη, ἀ6 Τυίνί., ᾳ. ἢ). 

Τῃ ΘΟμΒΘρΘηΖδ, απιϑΠ 0 Ρ6Ρ βρη βοανθ 1 αζίοηθ 4611 [πἰϑ]ϑὺδο ἃρθηΐθ 5] ἄϊοθ οῃ6 

6588, σοηβίϑίθ οὐδ 2) αδϑέγαϊιογδ βρθοῖοβ ἐμ οἸ  σὶδίϊο8. α ρ]αηἐαϑηνα δι, οὐαὶ ἴπ ἀπ Καοογο 

»αρηαϑηναία ἀοέν, ἐπ οΠ]Πὐδὶϊδα, α65}1 τηοαϊ αἱ ἀΐγθ ποι ἀθθθοπο ργθπ θυ Π6Ι 56Π80 
οἢι6 1᾽1π ο]]Ποὐῦο ἀροηΐθ ραν βοῦϊ 1ὰ ἔοντηδ βϑπβι 116 Θρορ]]δπάοα, ἀϊ ἐπαῤύο ἀὰ6110 616 
ἴῃ 6588, ὃ ὩΠΟΟΤΆ, ΠΊΔ ΘΓΪΆ1]6. Ρ61 ὑγαβ θυ ἰν]8, Θοϑὶ δι αὔθ, 6 βρ γἰ δα]! σσαῦα, 4818 Γαπύδβδ 
Ὡ6]1 Τπ ο!]θἐῦο Ῥοββίθ116. Ῥϑγοθοϊὸ Τ᾿ αὐΐο δϑίταθηξθ ἰπ βϑηοΡα 16. ΠῸΠ ἰπᾶποθ Ὡ]ΟιΠ, τητ- 

ῥαΖίομθ ΠΘ118. ἔουτηα 5θη5 1116, πηὰ σοπδίβὺθ πηϊοαηηθηῦθ ἴῃ οἷὸ 6ἢ6 1 1πύθ]]θἐδο ἱπροποιᾶ 

ἴῃ δὸ ϑύθϑβο ἴδ βρϑοῖβθ ἰη 6115 1}116. ἀἱ 4116110 ϑέθθϑο οσρούδο, ἅ6] χπθ]6 π6114 ἐβηξαβίθ 

οβίβίθ 18. ἔου τη ΒΘΠ5 1116, οἷὸ νπο] ἄϊγθ “ βρϑοῖθβ ἰπ0601Π|6 10 }165 ἃ Ῥῃαπίαβιηδραβ α05- 
4 ΦΡΆΠΘΓΘ ,, ῬΘΙΌΠὸ ἴῃ νἱτ θὲ αἱ 4161] ἀδύγασίοπθ οἱὸ 68. Ἀρρυθπᾶοπο ἱ βϑηϑδὶ ἤϊνίθπθ 
8ΉΘΠ6. ἰπύθ 119 10110 ρ6υ' Τ᾿ Ἰπ 6] οῦξο. ἘΪ σοϑὶ τ τπθη6. πο 6. οἰϊαγίθο Τ᾿ ΔΙ γὸ τποᾶο αἱ αϊτθ: 
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ζαοογο ρ)αηέαϑηιαία αοέιι ἱη οἰ σὶδιϊία. Τὰ ἤπιθ 56. 5] ρϑυ]α α᾽ΠΠ τη πδυζίοπθ 6116. ξουτηθ 
6114 ἐφηῤαβία, ἐϊοηιίπαγο ρ]ιαηπίαβιηιαία, 60η απθδύδ ΘΘρυ ββίοπθ 5ὶ ΘΙ ΠῚΘ Ἐρυταξαπθηΐθ 
1ο βίθθβο Ῥθῃβίθσο. 

ἜΠθ0Ο π᾿ Ῥᾶ850 Αἱ 5. ΤΟΙΊΠΊΔ50 ἴῃ ΟἿ 51 ΘΟΠΘΠΘΌΠΟ 6 ΒρΡΙΘθθπο ὑπύξθ ατιθϑύθ 

ΘΒΡΙΘΒΒΙΟΙΙ : “ Ῥηθηΐαθιηθία οὐ Πα πϑηθαν 8Ὸ ἱπέθ]θοῦι ἀρϑηθὶ οὖ ᾿δθυτη ΡῸ᾽ σἱτ- 

“ φαύοηι 1 6]]6οὔπθ ρθη 5 Βρθοῖθα 1π6 1116 101165. ἀρδύγαμαηθαν. ΠΙΟτΪπαηΐτη" ααἄογη, 
“ ααῖδ, 5ἰοαῦ ρ8 5. βϑηβί να Θχ σομ]ππούοηθ δα 1ηἐθ]]θούπιπι οποῖξαν υἱνδιοβίου ; ἰδα 
Ῥπδηξαβιηδύα οχ γίγύποθ ᾿η θ]θούαθ ἀρϑηῤῖ5 τϑαδαπῦιν ΠΑΡ Π δ, αὖ 80 οἷβ Τα θηξίοπθα 

ἰη 6 1115 1} 1165. αρϑύσαπαπίαν. ΑἸ ϑύγϑϊθ απύθμι ἰηἐο]]θοῦα5. ἀρθπη5. βρθοῖθβ [πη 6110] 1165 

ἃ ῬΠδη θβιηδ θα5, ἴῃ ἀὐδηδιπ) Ρ6Ρ νἱγὑπιξθηι ἰη 61] 6 οὔτι. ἀσθη θ᾽ ΘΟΟΙρΘΓΘ ῬΟΒΒΊΤΠΙΒ 

ἴῃ ποβύγα σοηβ ἀθυύϊομθ πδύμγαθ Θρθοϊ θυ. δἷπθ ἱπα ᾽ν ἀπ] 8 ΘΟ ΠΟ] 15, 56- 
“ ραπάπμι 4πῶ5 Ἰη 6] θοίιι5. ῬΟΒΘΙ 81Π5. Ἰπίοστηαίαν.,, (8., 1, ᾳ. 855, γῇ. 15). 

« 

« 

« 

« 

[4116 ὁο86 6Π6 βίϑιηο ψϑηυθ! Θβροηθπᾶο ρἱονθϑηᾶοοὶ ΠΡ θγδιηθηΐθ ἀ6ὶ τη] θρ] οἱ 
βύπαϊ 00] ἀα ἀοῦ!! ρϑηβθδίου! Ἰηύουπο 88 ἀούενπα αἱ 5. Τομημηδβο, 6. σοηβα θηᾶο 
Βοργῷ δύο 16. 518 Ορϑῦθ, οϑπαπο ρὸ σἸπάϊοανο απϑηῦο γαῖσϑπο 16 Δ Οοι56. Τη05856 48]- 

ΤΗδαρόδα ἰηύονπο 4118 ἰηΐϑαοιθὰ αἱ 5. Τουηπηθβο Π611᾿ Τα θυ ρυθῦαθ 6 ἴδ δῦ ἴὰ »πο- 
Βθο]ορία Αγίβύοίθιοα, 6 ἀπδηΐο δα Ῥοοο ἴοπᾶδία ἴὰ δα φργϑύθϑα β᾽ αβυϊβοαζίοπο αἱ 
Αὐιβθοίθθ απαπᾶο ἄἴοθ οἷα 11 Ποίᾷ ο]1 αὐξυϊ θαΐβοθ 1ὰ ἀούξυῖπα 6116. 1466- πηππαρὶ πὶ 
ἴοπαδηοβὶ 5.118, ἐοϑυϊπποηίθηζε, αἱ 5. ΤΟΠΊπΙαβο 6 ἀϊ Παπβ ϑοοίθ. 856. ἴπνθοθ αἱ τἱξο- 
ΕΙ͂ΡΒΙ 811’ δυιδον! θὰ οορθο τἰβρθθνα 16. 861] Βδυ πόθον ϑαϊην- ἩΠαΐτο, ἀγϑϑθθ ἀρριο- 

ἴοηαδο 1ὰ 9οποβθοϊορία ἀϊ Αὐἰβϑύοξθθ ϑϑπαϊαπᾶο ἱ ἐθϑοϊ οὐ ϑίηδ], 51 βατοΡΡο ἱπαυθΡία- 
γηθηΐθ δοσουύο ἴῃ 118] 5θη80. Ατ᾽βϑύοίθθ βρίθρϑ 1᾿ουἱρῖπθ 46118, οΘοποβοθηζα 6 4118]6 βἷδ 
Τ᾽ βοῖο οἰ ἴῃ οθϑα ἔϑηπο 16 ἔΟΓΘ. 5ΘΏΒΙΌΙΠ 5ϑῆσα ἴα. πιδίουία, Π6118. ρου θθζίοπο 5θη- 
5Β10116,. 6 ροὶ απ816. αὐβοῖο δἀθιηρίομο τἰβρθῦϊο 4115. οοποβοθηζα ἰηἐθ]]ο να, 6 ἰηῆπθ 
ἉΥΤΘΌΡ6. νϑάπθο οοπ ἀυθηΐα βαρϑοϊ [ἃ 5. ΤΟΙΏΤΊΔ50 ἱπέθρρυϑὺϊ 6 οομηρία [ἃ ΡΠ ΟΘΘΟΪορίδ, 
Αγίἰϑέοξο!οδ. 

Τὐδαΐονυθ ρυθηθ πὴ αἰΐτο ΔΌΌΔΡ]ο ααδηᾶο βουῦῖνθ: " ΘΠ] στη ἄ᾽ Οοκϑμι, 16. ρ]ὰ5 

“ βᾶρξοθ, 16 ῬΙὰ5 γέβομι 4θ ἔοιιβ. 165. Ῥβϑυοβοϊοριιθθ ἄπ Μουθη- ἄρ, ἃ ἴα β]Ἱοῖίσθ ἀθ Τα] 

“ΘΟ ρονξό (ἃ 1ὰ ἀοούνίπθ 65 14 668-τηᾶρ᾽65} 165 ῬΡΘΥΉΪΘΥΒ. ΘΟΌΡΒ; τηδῖθ 6116 ἀοναῖς 
“Ταΐ φαγνίῖννθ. Τ᾽ ό6010. ΤΠοΙηΐδίθ τηδαᾶϊξ 16. ΠΟΙ ἄπ ΟΘΗΒΘΊΙ ᾿ηαἸβορϑὲ, οὖ πέρ] ρθ8, 
“  Ἀρργέοίου 1ὰ γϑῖθαν 46 1ὼ ὀθηβαΡ.», (ρ85. 279). 

ἴῃ Ῥυΐπιο ᾿πορῸ οββουνίϑηηο ὁΠ6. Π6116. τηϊπαΐα τβϑθρηδ ὁἢ6. Δ ίδιηο ἕαίίο ἄ6118, 
ΞΠΟΒΘΟΪορία αἱ 5. ΤΟΠΙΠΊα50. Ῥοββίϑηηο αἰρθ 6ῃ6. θ5858. 60 ῬΟΟΪΘ ἸηοαἸΠοαχίοπὶ ρὲ αἱ 
ἴουτηα ομ6 αἱ βοθύδηζα ὃ σομμαπθ ἃ. δαθ ἱ ΤῊΔΡῬΊΟΥΙ Πούδοῦ! 4611 βοθοϊα, οοσίοομὸ 
οἸδνϑ 1 Τοηγίϑεϊ θη πιο] δὶ δἰ δνὶ ἀολῥοτὶ ϑνσθοροιο ἀοναθο “ τηδιιάϊτ 16 Ποτη ἀ᾽ ΟοἸκαῖη ,. 
ἴῃ βρροῃμᾶο Ἰπορὸ 1 Οοκαμη ποι ἔπ 1] ρυῖπιο ἃ οὐἸδίοαγο 1ὰ ἀούγίπα ἅ6116 1466-᾿πηπ|8- 

Βίηϊ, 1 Ῥυπηο ἔπ Πανδπᾶο αἱ ϑαϊηὐ- Ρουγφαίη, πᾶΐο π6118 βϑοοπᾶδ τηϑίὰ 6] 866. ΧΙΠ. 

ἴῃ ἔμευ! Το και ποπ μα οομποίαῦο ἃ ὈΓΠΠΔΓΘ. Π6110 βοθο]θ αἱ Ῥαγὶρὶ ομ6 νϑῦβο 1] 1820, 

᾿πθηΐγο 11 ΤῬαταπα ἃ 4 6 Π᾿ Θροοα ον οἱὰ βύαθο οἰθυαῖο 8118 ἀϊρηϊ δὰ ορίβοοραὶθ. ἘΡῚΙ 

Ἰλουῖνα, βθοοπᾶο 1᾿ Εοπαρᾷ, πο} 1884 6 ἴὰ ϑι8. ὀρϑγὰ ρυϊποῖραϊθ, απ ΟΟμπιπη θη αρο 58] 

ὅβεια Π. Τομ. [Π|. 
τ 
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Μαρβίγο ἅ6116 ϑϑηΐθηζο, [δον 8οηἐθηίϊαν ιν αἱ Ῥιθῦνο Τοιηραγᾶο, 1᾿νϑνδ ἱποοτηϊποϊύδ, 

8558] ρίονθμθ 6 βηϊδα ἴῃ δὰ] ὑθγιηϊπθ 4618 58 νίϊα. 

Οτὰ Πυΐᾶπᾶο ἱπάϊοα, βθοοπᾶο 1πἱ, δηχίθαθθο 16 τᾶ ρίομὶ οπ6. ἤϑῆπο ροΐαΐο βαρθθ- 

τἶρθ [6 ὑθονγία 6116 ἰᾷάθ6 γαρριθϑθηθαῦνθ βουῖνθηᾶο: απ|61 ΟΠ 6. ἀν Ίθη 6. Π6] 50η80 ἀ6]]8 

νἰβία βϑιαῦτα νον ἄδίο οὐ ϑσίηθ 8118 Ἰῃνϑηζίοπθ 6116 5ρθοΐθ τδρρυθδθηύαθνθ, ΠῸ ΘΟ]0 16 

ΒΘΙΊῦτϑ Ῥτοάμητο ἄδ βδὸ ἅπᾶ ΒΡΘ018. Π6] ΠΊΘΖΖΟ ὑγαβραρθηΐθ 6 Π6]} ΟΓΡΆΠΟ, 60Π16 10 πηο- 

βίσϑμο νἱβ δ] ππθηῦθ 16 ᾿πητηϑ θ᾽] οἷ6 5ἱ υἤθύθψομο Π6Ρ]] ΒΡΘΟΟΙΙ. ὅθηζδ αἱ ααθϑίο αὐΐο 

ΠῸΠ ΒΔΓΘΌΡΘ ο᾽δηιπιθὶ δύαῦθ αθϑύϊοηθ ἅ6116 ᾿πηπηδρὶπὶ ὁΟΠ16. ΟΥἽΡῚΠ6 4611. ΘΟΠΟΒΟΘηΖᾶ. 

Μα ροϊομιὸ βϑοοηᾶο δοιαὶ ἰὰ βϑρϑοῖθ ἅ9] οο]οῦθ ᾿πηρυθϑβθα Π6]]}᾿ ΘΟ 0. Τρργθϑθηΐα 1] 

ΘΟοῦθ 8118 νἱβύα, δἱ ὃ βαρροβῦο ὁἢ8 θϑίϑύθνϑῃο ρϑυ θη] 4161186 Βρθοῖθ Π6] ποβίτο ἴη- 

το!]οὐδο 6 ἴῃ 4.6110 4661] αηΡ6}1 ρ61' Τρ υϑϑθηῦδιθ 16 ο056 (ΤργῸ Π], ἀϊδύϊηχίοπθ 85, α. 170. 

Απχὶ ψαύο ααἱ Πατδηᾶο σαρροπθ ὁἢ6 511] Ἰηνθηθου! 46118. ἱροῦθϑί ργθπάθθθθρο ὁ 

ΠΊΟ556. 48116 οοπδίἀθναχίοπὶ ἄδ 1αἱ αἰϊοραῦθ. ΟΠ6. 911 ἑάοία αἱ Τϑιποουῦῖθο ρόββθπο Θ556γ0 

αὐδδὶ ᾿πητηδρίηϑθ! 4811 οσϑθυνδζίοηθ 46116 ᾿πητη Δ ΡῚ 1] 016 δὶ ῬΙΠΘΌΠΟ Π6]1᾿ ΟΟΟΠ͵Ο, ΠΟΙ 58}0- 

Ῥίδιηο, πιϑ βϑρρίϑηηο οοη ὁθρύθσζα. οἢ6 Αὐίβυοῦθὶθ ἀἸσθη 0 6116 Π6118 ΒΘ ΠΒΆΖΙΟΠΘ 1] 5680 

αἰούθο 4411 οσρούϊο ρυθϑθηΐθ πὸ τίοθυθ [ἃ ἴοστηδ βθῆζα ἰὰ τηϑίθϊθ, οἱοὸ 1] ἔϑηαβη)ᾶ, 

πο ροπβὸ αἰαύθο ἃ οοηβὶ ἀθιΖίομΐ δἰ πΆ}}} ἃ α016110 Ροθύθ ἱπηϑηχὶ ἄἀὰ Ῥυνδπᾶο, ὑδηΐο 

Ρἷὰ οἷ 6611: οϑύθπαθ 11 ἔύθο ἃ ὑαύθὶ! 1 βϑῃβϑί, ἃ] βριιβῦο, 81 τππἀϊῦο, 411 οἀογαῦο, ἃ] ὑβύίο. 

Θυγαπᾶο ἄορο ἅγοι" πιοϑύραθο βϑοοπᾶο [αἱ ἰὰ ἰοπῦθ 461} Ἰροῦθϑι, ἔοηῦθ οἤθ οθγίδ- 

τηθηΐθ ΠῸη ὃ 0611 ἃϊ Αὐ᾽ϑύοίθίθ πὸ αἱ 5. Τοιησῆαϑθο οὔθ βθριιθ Ατιβϑίοίθιθ, ὑγαύϊα 

Βα ΘΟΘΒβ νϑηηθηΐθ 161186 Θρθοῖθ ΒΘ ῃ 51} }}} 6. 46116 1πΐ61ΠΡ1}1}11. Τῃ απϑηΐο 8110 5ΘΠ5101| 

ῬίβορπθΓ 06. ΔΙτηθη0. Ο6. 9556 [055010 ρϑιοθρὶύθ ἀδὶ βϑηβὶ, ρϑυῦομὸ ρούθββορνο δίαῦαυ! 

ἃ ῬΘΡΟΘΡΙΡΘ 511 ορϑϑῦθ ϑϑύθυπὶ, ρου θο ὃ ΠῸΠ ῬΟΒΘΟΠΟ [8 ΘΟΠΟΒΟΘΡΘ οοὐθδο! ορρϑυς 

56 ΟΠ ῬΘΙ ἴα ΤΆΒΒΟΙ  Θ] δηΖα ΟἾ6. ΠϑΠΠΟ 60η 616}1]} 6 ῬΘΙοΟΠὃ ἢ Β0Π0 16 ἱπηπηϑ Ρ]ηΐ. 

Οὐδ 606 ὃ τηϑὶ ἀπ᾿ ἸΠ]]Β ΟἿ ηΘ 86. ΠῸΠ ὃ ρϑιοθρὶ δ 9 Νὰ ἱ 50η51 ΠΟῚ ῬΘΙΌΘΡΙΒΘΟΠΟ ἴθ ΒΡ6010 

ΒΘΠΒΙΡΠΙ; ἰὼ νἰβύα, Ρ61 ϑβϑϑιηρίο, ΠῸη ἢδι. τη8] ῬΘΡΟΘρΙύο Π6]1᾿ λα 18 Βρϑοῖθ οοϊουύδ 6 

56. [8 ΘΘΡΌΒΗ5Θ. ΠΟ γ6 [ἃ ὑγονθρθῦθ6, οοθιθ δα οϊ βδθπο Ρ6 οβροιΐθηζα. Π ἄσπαθο 

Θιϑθι 0. 1] Θοθύθηθθ οἢ6. ποὶ οι απρίδηηο 8118 οοηοβοόθηζε, 41 ἢ ορρθϑῦθο ἀπδ] Πα 110 Ρ61" 

ΠΊΘΖΖΟ Αἱ βρθοῖθ ἃ 4116116 511|1}} ἢ 6 βοῃὸ 8 ποὶ 46] ὑυύϊίο Ἰρπούθ (11. ΤΠ], ἀἰβὺ. 85, ᾳ. Ὑ1). 

ΟΥδ ὁ ποὶ οἸηρϑπηΐίδιηο ρυϑηβοιηθηῦθ ὁ Ὀίβορμδ ΓΪοοπΌβοοῦθ οἢ6. 16 ἰ4Θ6- ΠΤ] Δ ΡΊΗΪ 

06. ααἱ πηραρηδ 1 Πυγδηᾶο 801ηῸ 511 ἑάοϊα 41 Τομηοουῦΐο 6 αἱ Ερίοαστο, 6 Ῥᾷγθ ἴτὴ- 

ῬΟΒΒΙΙ16. οἢι6. ὕδ]6. οοηξαϊαχίομθ ἰδ ϑύθῦδ οοπϑι ἀθυ δα, Θοπ16 ἴδ. οομαύαΖίομθ 46118. ἕο πὰ 

Β6ηΖδ, πηϑύθυϊθ ὁἢ6 5. Τοιηϊηδθο οορίδ ᾿ουνθυ θη ἅἀ Ανὶβύοίθ]θ. 

Θαδηΐο 8116 5ρθοὶθ ᾿πύ01110 1011}, οοπύϊπαδ, Πυταηάο, ἰδ αἰ ΠοοΙ ἃ ὃ ἀρραπῦο δὰ βύθββϑ, 

ῬϑΙοΟμὸὃ ΟΟΙη8 ῬΟΓΘΟΡΘΙῸ 6880 βΊοναΘ 8118 ΘΟΠοΟΒΟθηΖδ 56. ΠῸΠ Οἱ 50Π0 ΘΟΠοβοϊα 69 

ΤΡ Ἰηὐο]]οὐδο ομθ πὰ 1] ρούθγ αἱ γἱῆρυθουθ ὁοηοβθοθ δὸ βύθββο 6 ΘΌηοθοΘ 60ῃ) ΟΘΙΡἔΘΖΖἃ 

οἷὸ ὁπ6 ὑγογϑαβϑὶ ἴῃ [αἱ ὁ ἴπ απ τηοᾶο ἰπ οοΡίδ ουΐῖδα Βρουϊπθηΐδ]θ ; ροϊομὸ ποῖ βϑρρίϑιηο 

ῬΘ᾽ Θβρϑυίθηζε, Ο[6 ποῖ ρϑηβίδϑμηο 6 ὁπ 6 ΔΌΡθίδηιο ἴῃ ποὶ 11 ρυϊμοῖρῖο 46] Ῥθηβῖθρο. 39 

ἄσπαπθ 1] ποϑῦγο [η θ᾽] ουδο οοηύθηθϑϑθ βρθοὶθ ΘΟ Π16 616116 6116 5] ν1 10] ΒΌΡΡΟΓΡΘ, ΒΘ Ρἃ 

Θ.6. ποὶ ρούγθῃημηο οΟποϑοθΡ6 οθγύθιηθηΐα ἴα ΙΟΓῸ ϑϑίϑύθηζε ἀθηθο αἱ ποὶ οΟΠη6 60η0- 

ΒΟΙ8Π10. ΟΡ διηθηῦθ 16 8]0Γ6 0056 οἷ 80π0 ἰῃ ποῖ, 18} 50Ππ0 1 ποϑὺν! δὺ ] 6 16 ποβύγθ 

ΤηΔΪΘΡΘ ΑἹ Θββορο. ΟΥὐα ποὴ ὃ ραηΐο οοβὶ, Θ Ῥϑῦὃ ΠῸΠ ΒΘΠ ΓΕ, 0110 οβίϑύθηο Π6117᾿1π- 

ἰο!Ποὐδο ροἱὰλ οἰιθ. μθὶ βθηβϑὶ βρϑοῖὶθ ἀθϑυϊπαῦθθ ἃ ΤΒρΡΡΡΘβθηθαΡΘ 911 ορσϑίνὶ (ἰδία., ἰδὶα.). 

ἘΔ δποῖθ αἱ οοπίϊπαδ 1᾿Θααΐνοοο αἱ ΒΟΘ 1816. 16. 5ρθοῖθ ἰπ06 1110 1} }}} ὁπ 1 1ηύ61- 

Ἰούθο δἰ ἴογηϑ 6 αἱ οὰἱ πᾶ ρίθπθ οοβοίθηζϑ, τηθαϊϑηθθ 1᾿ αϑύγαζίομθ 6 πιθάϊϑπίθ α86116 
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ΑἸύρθ ορϑιβζίομὶ βορτὰ ἱπάϊοαθθ π6] ρᾶβϑο Αἱ 5. Τοιῆτηδβο, 60} οορῦθ βρϑοῖὶθ οὴθ δὶὰ 

51 ὑγουθυθ 6 1Ὸ π6}} 1π6]]οὐδο 6 46 116 α811 1] ποβίσο βριυῦο ΠΟ ΥΤΘΌΌΘ οοβοίθηζϑ, 

Βιρθῦο ὁ116 οἱ βϑῃιθνα ΠπΏΡΟΒΒΙ 0116. οἢ6 ἐα16 οοῃ αϊαχίοπο β5ἰδ βίαθα σι ὐθηπῦδ οοτὴθ νϑ]ᾶδ 
φοπέγο ἴα ὑθοιῖα αἱ 5. Τοϊημῆαβθο, 586. ΠῸἢ ΡῈ ἰἃ ρἰὰ οοπιριαΐα Ἰρπογϑηζα 4611 αὰ6- 

βύϊοπο (ΕἸονιο]υὶ ἱσπογαπέϊα). 

Μὰ νϑᾶϊδπιο 56 1 Οοκδηὶ 8 βὐδῦο ρἱϊι ἴ81106: “Νοπ Ὀίβορηδ, 65}1 αἴ66, το] }10]1- 
ΟΔΥΘ. ΒΡ θηδὶ βθηζῷ πϑοθββιὰ. Οὐ ἃννὶ 6511 πϑοθβϑι ἃ αἱ ΤἸΘΟΠΟΒΟΘΙΘ. ΒΡΘΟΙΪΘ. οἢ6. 5] 

ὑρονίηο ἔγα ποὶ 6 5]1 ορϑϑύθ οοηθ τὰ ἐρέογηιοάίαγίο αἀἰδέϊηίο ἄὰ 881 Νοὸ οδάθπαο 

ααθδὺθ βρθοῖθ βούδο 1 βθηϑὶ ΠῸη 81 ρούγθοθ διῃγηιθύθθυ]θ 58. ΠῸΠ ἴῃ ααϑηΐο νἱ 5] βίυη- 

8655 ΡῈ. διβοιηθηῦ ἀθάούθ! ἀὰ ρυϊποὶρ!] ον άθηῦ ρον βὸ. Νία 56. ἃυνὶ ἀπ ΔΡΒΟΙ Θηὔο 
ἔδνόογθνοθ ἃ αιιϑϑύα ορίῃηΐομθ, ὃ αιθϑῦο σου ἐϑιηθηῦθ οἢ68 1] τηοῦοϑ 9 1 οσϑϑῦδο ἄθρθομο 
ἰσόνϑῖθὶ ἴῃ οοπύαὐδο 1᾿πὸ 601] ΑἸΙγτο. ΤᾺ]6 51 ὃ ἴὰ σϑρίοημθ δ]]θραία ἄἀδ ρ6ὺ ὑαὐΐο ἄδ 

Ανϑυγοὸ, 11 μὰ σοϊδηΐθ αἰ θηβοσθ 6118 βρθοὶϑ 5θη51}11. Μ8 βὶ ἑαύδαι τηδββίτηα ὃ 46] 
ῥαὐῤδο σγαύτ δα, 6 1᾿ οβϑϑυνδζίομθ ἴα βϑιῃθηθβοθ, βἸδοομὸ 1211180 ἔα τ] πηοβίσαμο ο6. ὑπ8 

οααθα ραὸ ΟρΡΘΙΆΡΘ ἴῃ ἀἰδβύθηζε, 60:10 51 νϑᾶθ ὁῃ6 αἱ Ἰοῃΐαπο 1] 5016 ΠΠ]Ππτηΐηδ, ἰδ ὑθυγϑ, 

8. 1ἃ οε]διηῖύα, δύνα 11 ἔθυτο. ΓΟ ὃ ὁ[6 1 γᾶρϑὶ βο]δῦὶ, ρυηδ αἱ οἰθηρθυθ ἃ ποὶ, 

δύδιδνθυβαο ὉΠῸ ΒΡΆΖΙΟ 1 ΘΙ] ΘαἸυ 10, τὰ ΠΟ ὃ απθϑῦο 5ρΡΆΖΙΟ 4116110 [6 οἱ ΘοΙηπη]οδ, 
ἴὰ Ἰχο6. 1 ἔϑαύον! ἅ6110 βρϑοῖθ ἀἰϊἰβοοποβθοποὸ ἴὰ νϑυὰ παῦσαι 4611 ππτηδρίμδίομθ, [ἃ 
4.816 μὰ Ρ61 ῬΓΟΡΡΙΟ αἱβοίο αἱ ταρρυθϑθηύασοὶ ο]] ορρϑῦθ Ἰοηύδϑηϊ 0116. 56 ἔοϑβθιῸ 

ἹοΙηΐ, τὴ ἃ βιδι ΟρΡΘΡἃΖίομθ ῃδὶ Ῥ6. ὑθυπιΐπθ πο βἷὰ 1ἃ Βρθοὶθ ὁ ἱτηπιδρίηθ τηδ Ρ]Ϊ 

οββϑῦυ! βὐθββὶ. [9 ᾿πηπηδρῖηο οὐ 10 βῦθβθο ΠΌ]0 688 πὸ νϑάαῦο, ἤθη ἰδ βρϑοῖθ 461] ἌοηΟ » 

(ϑονε; ΤΡ αἰδυ θα σα ΚΠ ΞΘ ΤΑΣ ΜΡ 

Τ᾿ ΟοΚδμ πο τἰπαΐα αἱ γἰύθηθυθ ἃ ρϑΡο]α βρθοῖο Ῥαγομὃ ὁοὴ Θϑβῶ ΠΟῚ 51 1Π0 10} 1 

0η68 1. οοϑἃ ἱπιηηδρίηαία ὁ 1᾿ αὐδο 46118 ἔμῃηθαβίδι οἢ6. 1 ᾿ππ] ρΊηδ. 

ΟΥδ 856 υἱβούυδμηο οἢ6. βϑοομᾶο 1 Οοκϑηι 1] ρ᾽ὰ ρου βοβύθῃϊιθουθ 46116 βρθοὶθ 56}- 

5101 ὃ Αγϑυγοὸ 6 66 [Ὁ ὑβρίουθ ὁΠ6 δϑάδιιοθ ΡῈ διηηηιθύθθιϊθ ὃ 11] οοπύαϊδο ὑτα 1] 
Ἰποῦουθ 6 ᾿᾽οριρϑῦῦο, ἃρραγίγὰ ομϊδυϑιηθηῦθ οἢ6. αθϑῦθ ΒρΘοθ 50Π0Ὸ δποοῦα 61] ἐάοία αἱ 
Ῥοχμοουϊθο 6 ἀἱ Βρίσανο τἱσϑυθαθ ρἰθπδιηθηΐθ ἄὰ Αὐϊβύονθιθ ὁ ἅα 5. Τοιημιᾶβο. ΠΟΘ 

Ῥοὶ βουῦῖνθ ομθ ἱ ἔϑαθουὶ 46110 βρϑοῖθ, οἱοὸ 4691] ἑάοϊα, ἀἰβοοπόβοομο ἢ] γϑῖο αὐβοῖο 4611 

ἱπυ πη  πασίοηθ ἰὼ ἀτ8}8 πῶ ἴῃ ῬΓΟΡΥΙΟ αἱ Τρρυθϑθηύδγθ οΡἹ] ορρϑῦῦ Ἰοηύδηϊ, 6 ἄονθνδ 

ἈΒΡΊΌΠΠρΡΘΡΘ 9]1 δβϑϑηΐὶ τὴ οἱὰ ρϑγοθριθ ἀδὶ βθηβὶ, ΘΟ8. 56. ὈΒΒ6ΓῸ ΠΟῚ 8010 υἱοϊγὶ 

ἴϑ ῬγΘβθηῦὶ, πὰ ρου θυθδιηθηΐθ ταρίομθ πὸ ΔΙ ΤῸ Ἰἤβθοπ8η0 Ατιβύοὐθ!θ 6 ὃ. Τοιῆτηθθο ; 

ἴῃ 0ῃ6 18: 518; ΟρθιΖίομθ μὰ 6 ὑθυτηΐηθ ΠΟ ἰὰ 5ρ6019. ὁ ᾿πηπιϑρῖηθ τὴ 1 ορροϑύϊο 

ϑΐθββο, ϑῦγῶ οθυῥδιηθηῦθ, ρϑυομὸ 1} ὑθυτηΐπθ 4611. Ταηθαβία ὃ 1] ἐδηΐδϑιηδ, 18. ον πηδ ἀ6]- 

Τορροῦνο βϑηζὰ ἴὰ πιδύθυΐδ, 1᾿Ἰπιργοηΐαι ἃ61᾿ ἈΠ6110 5θηζθι ΤὍΓΟ ὁ 1] ὈΙΌΠΖΟ ὁἢ6. οοβίϊ- 
δαῖΐβοθ 18. τηδύογία, 611 ΔΠ6110, Θοπιθ αὐΐοσιη Αὐἰβύοὐθίθ, βἰδοομδ ρθΡ δΥθυθ 18 βοίθηξϑ, 

ὃ ὨΘοθββασῖο Οἢ6. 6] Δηΐμηδ, ὁ βίδπο 18 6088 βύθββθ ὁ 18 ἰοσὸ ἔουπΙΘ; Οὐδ ΠΟΙ β0Π0 

θυ αιηθηΐθ Π6]1 αἰ πη 186. 6058 βύθββθθ; ΠρθΡοοο ὃ Π6]] ΒὨΪΤη8, ποη ὃ ἰὰ ρἰθίτα τηϑ ἰὰ 
88, ἔογτηδ: ᾿Ανάγκη δ᾽ ἤ αὐτὰ ἤ τὰ εἴδη εἶναι. αὐτὰ μὲν γὰρ δὴ οὔ. Οὐ γὰρ ὃ λίθος 

ἐν τὴ ψυχῆ, ἀλλὰ τὸ εἰδός (1).6 Απύμα, 1Π1, ὁδρο 8", ὃ 4). Οδυῦο 1] βηύαβιηδ, ἰὰ ζουτηδ 

να, πϑ]αχίομθ 6011 ορρϑύϊο ρεγοπὸ ὃ ἱπρϑηθιαῦο Π6]] μΐσηδ, 8118, ῬϑυοθΖίομθ 56 Π510116, 

τρὸ Ῥορρϑῦθο ποὸπ ὃ 1] ὑθυηηΐηθ ἀ6118 ἰαπίαβία Ὀθηβὶ ἴα ἕοσπιᾶ. Οοἴκαιη οοποβίαᾶθ: ἴῸ 
ἸΏΒ ΡΙηΟ οὐῶ ἰο ϑὔθϑθϑθο ποὴ0 0Π6 ὧδ μο νϑᾶάπῦο 6 πο ἰώ βρθοὶο ἀοἰζ πορῖο. 

Ὦὰ ἀούυτίπα οοβίδηΐθ αὶ Αὐϊϑύοῦθιθ οοιηθ ἀϊ 5. Τοχωσηδθο οἢ6 11 56η80 ΠῸΠ ῬΘΓΟΘ- 

ῬΙΒ0Θ. 6Π}9 1] βἰπροϊδιθ 8 οἷθ ρρδιϑίθῃθ 8] 5010 ἰηψθι]ϑῦθο ἴα ρϑγοθζίομθ ἀ611᾽ πμ 60 8816; 

Ὑπεσκα» 

ἘΡΕΝΝΝΝΝΝ 

ΚΌΝΩΝ 
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ογῶ 11 [δι αβιηα πο ὃ π]δὶ Θ. ΠΟ ρυὸ Θβ8θ19 810 οἷ ἴὰ τϑρρυθβϑηίαζίοηθ αἰ απ 

οδδϑθύνο ἱπαϊνισ8]6 6 οομηρΙθύδιηθηνθ ἀθύθυμηϊπαῦο ῥ᾽ ϑοὶ δοοϊἀθηξι; ποὸη 851 δὰ 1] 

Ταπίδβιηα ἀοἰψ μολιο, τὰὰ 11 ἐαπύδβηια αἱ ΤΊσίο 6 Οδῖο ρϑιοθρίθο τηϑαϊδηίθ ἱ βθηβὶ, ΘΟ 116 

ὃ ΡΘ6Γ βὸ τηϑηϊθϑύο, θὰ ὃ ὙϑυΊΒΒΙ 0. Οἢ6 θηᾶο ρϑγοθριῦο οοἱ βϑηϑὶ ΤΊχίο, ἰὼ ἴουτηδ 

ὁ ἔδηζαβιηδ αἱ ΤΊΖΙΟ ποι ὃ [6 1] 880 ἰδηύαβπια ποι 1᾿14θα 4611 ἀομιο. Οὐ ἰὼ βρθοὶθ 
ἀοιηο οἷοὸ 11ᾶθὰ αἱ ἢ ΘΒΒ56ΓῸ ΔηΪΠη816 ΤΔΡΊΟΠΘνΟΪΘ, ὃ ἃρραηΐο οἷὸ οἢθ. βϑοοπᾶο Αὐὶ- 

βύοῦθ!θ 6 5. Τουηπᾶβο 1᾿Ἰηὐο]]οὑῦο ἀρϑηΐθ δύγαθ ἀ8] ἔδηύθθηια 6 η6 ἴουπια ἰἴὰ βρθϑοΐθ 

Ἰη611151}116, Ιὰ απ8}6 ὃ πμΐνθυβαϊθ ρογομὸ ποθὴ οοη ίθηθ οἢ6 οἷὸ οὔθ οοβύϊθαἰδβοθ 1᾽65- 

ΒθηΖ, 4611} ΟΙ]Ο, 6 ααθϑύδι 5οῖδ ὃ ΠΙγΘΡΒ810, 6 ΘοΙὴ6 δ]6 γίθη9 ΡΡγθϑδ 481} 1πἰθ]]ϑυῦο 

ῬΟΒΒΙΡΙ]6 θα Δρργθπάθηο]α ρᾶβθα ἀ811ὰ ρούθηζ 811 αὐΐο. 

1.6 ργϑοθάθηϊι οοπϑί ἀθρδΖίοηὶ αἰπηοβδύγαπο δι ϑυϊάθηζα ομ6 Πανδηᾶο αἱ 5. Ῥογοΐηο 
6. ΟΡΊΙΘΙπιο Οοἰκαιὴ πδηποὸ ἱππρισηθίο ἴα ἀούνϊπα (6511 ἑάοία, ἰᾷθ6-Ἰτητηρὶπὶ αἱ Π6- 

Π]ΟΟΡΙύο 6 αἱ Πρίοατο ϑιηδηδηθ ἀδὶ οοΥΡΙ, οοιλ8 οἱὰ 1 ἀνόνϑηο οοιηραύψανεα, Αὐἰβυοὐθ!θ 

68 5. Τοιμμηᾶβο, τηϑ ἴῃ πἰὰη τηοἅο 1ὰ θοῦ αἱ Ατὐίβίοίθιθ βϑϑυϊνα ἅὰ ὅ. Τοχιηδδο. 

Τιοπαθ ααδηᾶο 1᾿Ἡδαγόδι βοῦῖνθ: “ 1 θ00196 ΤΠοηϑῦθ πιϑπαϊῦ 16. ποιὰ ἀπ ΟΘΗΒΘῸ [πη- 

“ ἀιβογοῦ (Οοἴκαιη) οὗ πόρ!Πρθα αἀ᾽ ρργόοϊον ἰὼ να θαν 49 18 ὁθηϑανθ, ([οο. οἰἶδ., ρᾶρ. 778), 

Ῥύονϑ ὑπ8 ὁο88 5018, οἱοὸ 16 πο ΘΟΏΟΒΟΘ πὸ ἰὰ ἀούίϊηδ ἀἰ Αὐϊβίοῦθιθ πὸ απ6118 αἱ 

᾿ξ. ΤΟΙ μδ50. ᾿ηὔορ ΠΟ 8118 ΒΡΘΟΙΘ τϑρργθϑθηὐαθίνο. 

ονο Ροὶ πούδ ο[6: “ 1ὰ ἀοούγϊπ 465 1Δ6θ68-1π|ᾶ5θ5. ϑϑὺ ὑπὸ ἀοούγίηθ 7αϑὑθιηθηῦ 
ΘΟηἄδΙηη6θ ,, Πϑ ΤἈΡΊΟΠΘ 58 51 ρᾶυῖα ἀ66}1 ἑάοϊα αὶ Τοπιοονῖίο. Νὰ ααδηάο ἀρρίαηρθ: 

“ ααδηα Ἰ᾽ ὁπηηθηῦ οὐἸὐΐαπθ (16 ἀοοῦθαι 1.614), ἀργὸβ νον ομθγομό ἄδηβ 1᾿ εἰϑύοϊ τ 485 
 Ψ1611105. ὅθο165. ὰἢ ΡΒ] ΟΒΟΡΘ ἀθ ἀπθαθ ΓΘΠΟΙ 50} ααἱ Τοὐθύον οϑύθθ ΘΡΎΘΌ, ΠΟῸΒ 

“ ἀόρίρπθ Αὐϊβύοῦθ, οὖ 1᾿ δόθδθ]9 α᾽ οαἴταροβθ Θοπηπηθ ϑαῦθι: ἀπ δτιϑ8ὶ βυϑηᾶθ ᾿πηροθ8- 

κ αγο, 11 ὅποποθ ἀπ ϑοουϑαύϊοη ἰτηπχότιόθ..... θροπάδηῦ οοὐΐθ οδ]οπηηῖθ, ἀθραΐβ ἰ6 

“ ἀοοῦθαν Ποία, ἃ ἴαϊὺ Ῥθδυαοοὰρ 46 ομθηλπ. Ομϑοαμ ἰὼ τέροὐθ, οὖ, θῃ ἰὰ τγόρόϊϑῃί, 

« 

“ Τ᾽ δοογόαϊύο. ΠῚ ἔδαῦ ἀοπο [αἱ ἔαῖγθ 1᾿Ποπηθαν ἀ᾽ ἀπο τόξααθϊοι τόρα!Πὸγθ., (ἐδιά,., ραρ. 275). 

Νοπ τρούϊδμιο ἰὼ βαδι οοηξα αζίοπο, οἱ ΠΠπη] απο βοϊυϑηῦο ααἃ οβϑθυνᾶγθ οΠ6 Β οἰ ἃ ρυϊπιᾶ 
ἀ᾽ αοοαδίογ α᾽ ομέγαγο Αὐὶϑυοὐθθ, δυυθῦρθ ἀοναΐο οοπϑυατο Αὐίβύουθιθ βῦθββο π6116 
5110 ΟΡΘΓΘ, 6 ΡΟΪ ψϑυἤοδγθ ἴῃ οἷ6 ἴᾳ ἀούίνϊπα αἱ 5. Τοιηπηαβθο 81 αυνίοιηϊ ὁ 5ἱ βοοβύϊ 

ἀὰ ἀ06116 ἀ6110 Ξὐαρινιθα τυἰθροῦθο 8118 ὑθουία 46110 βρϑοῖθ βθῃβί 1} 6. ἰπύρ! ΠΡ Ὶ 111, 

Ῥϑαγοηϊβδίπιο αἱ υἰρϑύθαυϊα, τᾶ ΠῸΠ πιδὶ αἱ οοηΐοπἀθυ]δ οοη 1611 ἀϊ Πϑιμοουῦϊῦο, οοτη- 

Ῥαύναϊα, ρῥσίτηα αἱ ἴὰϊ 48 Αὐὶβίοίθὶθ, ἀὰ 53. Τοιημηᾶβο, οομη8 48] Παταηᾶο 6 4811 Οοἴζϑηι. 

ἍΠν 

Τ᾽ Ἡδαυτρόδι αἴθυμηδ οἷιθ ἰὰ ἀοὐνυϊπα 481186 βρθοῖθ, ο, σοτὴθ βουῦΐνθ 6611, 46116 1496- 

Ἰπητηδιο]ηΐ, ὃ πὰ ἀούῥνίπα οἰαδύδιηθηθθ οομἀδπηαύα 6 “ ποθ 8 ]όγοπϑ βᾶπβ8 δαθιηθ 

“ φόβθυνϑ ἃ ἰὰ βοπύθηϑθ ἀδῆηϊνο 4ὰ9 16 ἀοούθαν Ποἰᾷ ἃ ργοποποό οοῃύγθ 6118, (ἐίά., 
Ρϑρ. 2765). Εἰθοο ἴηγϑοθ ὰἢ ρϑηϑαίουθ 6 οὐϊδϊοο θ᾽ μὰ βαρϑοὶ Ῥτοπαποίανϑὶ ἴῃ ἢ 56η80 
491 ὑαῦδο ορροβύο υἱβρούθο 8110 ἰ4θ0 ταρργθβϑηύαύνθ, [Ὁ Π16., 5 πη] δου, βου γοπᾶο: 

“Μ. ΙλογϑΡ- ΟοΠΠἀγά, ἃ 1᾿ΘΧθπιρὶθ 46 Προ οὺ ἀνθὸ ρυβ ἀθ ἴΌγοθ, ἃ ὑγαῖψό ἀ᾿ Πγρούμιδβθ 

“ ρναῦαϊνθ ἀπ ἔαϊῦ ὀθυϑαΐη, αα}} ἃ ἀδύναϊν Ὧθ5. ἀδοουνογύθθ ἔόοοῃμάθβθ, οὐ ἀόουἱ6ό ἅ68 

“ γόγι[65. ν]81}0105, 4} ἃ γόδαϊῥ Ια ὑμόοτθ ἀθ ἴὰ ρϑιοθρύϊοῃ οχίόρϊθαρθ ἃ 1᾿ ὁπαπιό- 

“ γαδίοη, ἰηα}}16 46 ἄθαχ ἰαϊβ ἀόπιιόβ 4ἀθ πουνθαυθό οὐ ἃ πηρογύαποθ; ααδὰ [θὰ ἀ'.Π9 
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“ ΡΒ ΘΠΟΪΟΘῚΘ. ΒοΟαΘ 1] πᾶ Θὰ αα ἼΠΘ ὈΒΥΟΠΟΙΟΡῚΘ ἀρβθηΐθ, οὗ 416, ἀϑηβ 50ὴ διᾶθαν 

“ ΡΟΌΣ αἰβοίρ! 9 . 165. οϑρυϊθ οὖ αραύνγθ 1905 βοθρύϊαιιθβ, 11 ἃ πηαθ}]6 ἰὰ βοίθποθ οὐ 
“ χόβαθό 1ὰ νόρ!6, (Τ᾿ ΑῖνΕ, 1263 ρ]οβορίνος οἰαβϑίχιιο8, ῬΑΤΊΒ, ΤΠ ταῖνιθ Ἠδομοῦθθ, 1901, 

“89. ῥα 01ο0η]. 

Ῥϑὺ β᾽υβυβοαγθ ὕα]6 βθνθῦο β΄ πάϊζὶο οοηῦτο Π δα ὁ Βουθν- ΟΟΠ]ᾶΡα, 1] Τ 16. ΘΘΡ0η9 
ἀπ 5016 αἱ διροιηθηθὶ οἢθ ποὶ οἱ 1) ϊϑηηο ἃ Τἰ ΒΒ ΘΟ 6118. ΙΟΓῸ βοβύδηζϑ. 

56. 5] ογθᾶθ Βουϑι- 0116, Οδτύοβίο, ΜΙ Θρυαποθθ, Πϑ ρηϊῦΖ, Τμοοἶκο, ΘΟ 1118ο, 6οο. 

ἴῃ Ὅγθνθ ὑπ ἱ ΠΙοβοῦ τποάθυπὶ ἤϑπηο ϑιΙητηθ580 [4668 Γϑρριθδθηΐαθν, Βρ6οῖθ. αἱ ϑβϑβϑυὶ 

Ἰηζθρροβῦϊ ὑτὰ 1ὸ βρίγὶῦο 6 511 οσϑϑυῦθι, ἀνϑηθὶ ἃ γϑββ μη β] δηΖδι 605}1 ορσϑυψὶ, ργθβθη- 

ἴδηᾶο 4110 βρίτῖδο, οἢθ. πο ραὺ αϑοῖγθ ἀϊ βδὸ πὸ ΒΟΟΡΡ6᾽6. 611 ορρϑυὺνὶ ἀϊρουθαμηθηΐθ 6 

ἴῃ βὸ 5ύθβδβδί,  πηϑΖζὶ αἱ ρϑΡοθρ Ια] ἱπαϊτϑυθαπηθηΐθ 6 ἴῃ απ εἰ τ αὐΐο. Οὐδ 1] Πογ 6ν- ΟΟ]]αρᾷ 

ΤΙθΘη86. ααθϑύα Ορ᾿ πο ηΘ. Θ0Π0 τηᾶ ΒΠρροϑίσίοημθ πΠ0 ριοναῦδ, ρϑυομὃ ηἰθηο ἢ8 πηδὶ 

γϑααΐο [466 5 Π}1}1, 6. 4110118 06 ΒΟΟΡ ΠΟ ἴῃ ΠΟΪ ΘΠ ἰΠΡῚ 48]} ᾿η θυ ρουδὶ ὑγὰ ἱ 

ΠΟΒ[Ὶ ῬΘηΒΙΘΡΪ 6 911 ορϑϑῦθ! ΠΟ 50Π0Ὸ 618 1 ποδβὺγὶ βύθβϑὶ ὈΘΠΒΙΘΡΊ. ΘῈ ΡΡΟΒΙΖΙΟΠ6 ἰμπ- 

Ὁ1Π|6, ρϑυομὸ ποὴ νϑάθπᾶο ομθ6 υἰῤγαῦθϊ πο ροβϑίϑηιο ΒΆΡΘΓΘ. 58. ΘΟΙΤἸΒρΟΠμ θη 86]] 

ΟΥἹΡΊηΔ11. ϑαρροβίχίοπο οοπύναἀϊδονῖα, ρου ὃ ο 16 ἰά69 Β0Πη0 ἱπη ΒΡ 1:1 πηδύθυ Ἰ}1 6 ΠῸΠ 

Ῥοββίϑῃιο ϑιηπιθῦθθυ]θ οομηθ αἰ ταῦ] 46118 5ο]] αἰ δὰ, 461 οδ]ᾶο, 46] ἔνθᾶᾶο, 46] ϑιοῃο; ὁ 

8010 Βρ1 ΠῚ ὕπ8.}1 6 ΔΠΟΡα ΠῸΠ ῬΟΒΒΟΠΟ ΤΆΒΒΟΙΏΙΡ 8 ΓΘ 8118. πιϑύθυϊδ, αἱ] τα ρρυθθθηΐαυϊα. 

Ἡιβροβϑύδ οοβὶ [ὰ οὐἱὐΐοα 46] Πουϑν- ΟΠ] γα, οἢ 6. βοβύθῃζι τηθπῦθ 51 τἱάπιοθ ἃ α06118 

ὁ886 Ῥυταπᾶο 6 Οοἴκθμι οἷὰ ἀνϑνᾶπο ἴαέθο 8110 βρθοὶθ τϑρργθδθηξαύίνθ, 11 Ταῖπθ βουῦῖνϑ: 

“ ὩΘῸΒ. ΟΒ0η8 Γορδιᾶθι 46 ῥγὸβ [65 ἰἸ4όθϑ. γϑργόβθηαύίνθϑ, τηθαν Ἰογθ5. τηϑ 165 46 18 

“ ρογδσπαθ; οὐ 5], ρᾶν παβαια, ἰἴὰ γόνδό 56 γθηθοηῦνθ ὁΠ6Ζ 61163, ποτι5 ᾿ΤῸΠ8 ΡΓΘΠαΓΘ 

Κ ρἢρΖ 61168 [ὰ γότι 6, (ἐδἰά., ραᾷρ. 40). 

Ῥυθηάίϑμιο, δα οβθιιρίο, 1᾿1ᾶθὰ ἀ61 ὑγίδηροϊο, ὁοηβι ἀθυϊϑηιο]α ἴῃ δὸ βύθβϑϑ, ἰβο]ὰ- 
ὑδιχθηΐθ, βϑηζῶ δου τα δια ἀ]οιη ὑυ]δηρο]ο οἰἴϑυθνο 6 ὑθ816. Νοὶ βϑορυίρθηιο ἴῃ θδϑδἃ 

δαϊῦθ 16. τηϑηῖορα αἱ βϑϑϑθ 46] ὑγϑηρο]ο, ἱ δποὶ ὑγθ αὐ, ἱ ϑιιοὶ ἐγ δηροΪ,, 1 ορροϑὶ- 

Ζίοῃβ 46] μὰ σγᾶπᾶθ ᾿αῦο ἃ] ρὶὶι συϑηᾷθ δῆροϊο, ἰἴὰ ργορυϊϑύὰ οὔθ ἤδῆπο ἱ ὑγ6 ΔΠΡῸΪΙ 

αἱ νϑ]θυθ ἰπδίθιηθ ἃ ἅτι6 Δηρο]ὶ τϑὑθὶ..... ΝΟΪ ΒΟΟΡΡΘΊΘ110. 811 τηϑηΐθιθ ἀ᾽ Θββθῦθ ὑδηῦο 

Ῥἰθπδιιθηῦθ 6 ἔμ πιϑηδθ μ61}᾿ 14θα. ἱπύθυπα 46] ὑρίδησοϊο ααδηῦο Π6110 βύθβϑο ὑγ ΙΒ ΠΡΌ] 

Θδύθυπο; αὐἱηάϊ Τ᾿1ᾶθα 46] ὑγίδηροῖο ροὐύγὰ ὕθπθυ πρὸ 46] ὑγίϑηροϊο; θϑϑα ἰο γϑηοιὰ 

ῬΕθβθηΐθ ΒΘΌΡΘηΘ. ἀββϑθηῦθ; 1 γαρργοδθηίογὰ; ἀσπαθ ὃ τρρυθβθηθαῦινδ. 

ὙΙ 80η0 ἄππαιθ ἰᾷθ6 ταρρυθβθηναύϊνθ, οἱοὸ ἰάθ6 ἴουπῖθθ 46116. Ῥυοργϊθίὰ αἱ βιρ- 

Προ οἿΪ ορροίθ, ἀϊ οὔδιῖνθ ἱ Ἰοῦὸ 5 πιθοῦ, αἱ οομύθμονθ [ἃ οορία ἀϑὶ Ἰοτὸ πιοαϊ αἱ 

ΘΒΒΘΡΘ, αἱ γϑπᾶθθ ροββί 116. π611ὼ ἰονο δβθθηζα 1Θ ΟΡΘΙΆΖΙΟΠΙ 616. 51] ἔϑυθθθρο 8118 

ἰοτὸ Ῥγθβθηζᾶ, αἱ βιθῖνο 16. ορθιδζίομὶ οἢ6 5] ἔδυ θΌθΘΡῸ ΒΟΡΓ8 5}1 βῦθϑϑὶ ορρϑθ. Θαθϑδ 

ΟῚ ὃ πη Ἰροῦθϑβὶ ἱηνϑηύαύα οοπιθ ἀϊοθ Πογθν- (Ὁ]]δΡρᾶ, τη απ ἔαὐίο αἱ θβρϑγίθηζα. Θαθβίδ 

ῬΡορυϊοίὰ γαρρυθϑθηὐα να, πο ὃ ἀπ Βαρροβίζίοπθ ρυϑϑϊθα αἱ ἀπ8}}6Π|6 Η]οβοῖο ; ὃ ἅτ 
βοορογύδ, ἡθοθϑϑαῦίδι 06 Ορηὶ πΟπ]Ὸ ἴᾷ ΟΡ ΘΊΟΙΠΟ, ἴῃ 8ὸ β8ύθββο. Ουθθῦθ 1466 γ8}- 

ῬΡθβθηὐαθϊνθ ΠῸΠ 80Π0 6088 αἰδύϊηθθ δ᾽ ποβύγὶ ρθῃβιθυὶ, τηᾶ Β0Π0 ἱ ποβὺμὶ βύθβϑὶ ρθπ- 

Βἰθι]. Ορπὶ ἰᾶθα ὃ ἀπὰ ταρρτυθθθηὐθαζίομθ, 6 ἰδ ρούθηζε αἱ ταρριθβθηΐαυθ ὃ ὑδηΐο ψ ΡΒ 

δ Θββουθ 18, βίθβϑᾶ Ρούθηζϑ, αἱ ῬθηβδΓΘ. 

Ῥοὺ σϑηᾶουθ [816 Ῥύονϑ 8ηο 6. ῥἱὴ τηϑηϊϑϑῦϑ, ΘΟη5᾽ ἀθυ Ἴδη ἀπ᾿ 1ᾶθϑ, ΒΘ Π51}116, πὶ 

ἰδηξαβιηδ. “ ὕουθ νοῇὰ δὰ οοἰῃ ἀὰ ἔϑα, 1905 τἰάθϑυχ {ἰπόβ, 165 ρθᾶβ δὰ ἔδθιι, δαργὸβ 

“ ἀὍη6 Ιαῖηρθ, γόνϑηθ ἀπ ρθὰ, οὗ γοιβ ἤραναπῦ ἀπ ἕουοὺ. Αὰ ρνϊπύθηηρβ 419 165 
“ οἰ υϊδτθα βομῦ Ὀ61165] [ι68 70ο1105 ὑδῦθβ ἄθβ θουϊθδαχ 86. ἰδυηὺ 1Ἰὰ-Ῥ88 ἔρββοπηδηῦ, 

-τασος 

ΩΝ 



Ἷ 
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οὐ ἰΙϑὰγ Ῥουααθὺ ἀθ 1101160 νϑυασθ 56 ἀόξαβομθ δὰ 16 Ὀ]θὰ ὑθηᾶγθ ἀπ ο16], θηΐ6 165 

“ βροομβ 4θ πυδρθθ τηοϊδθβ ααἱ ὑγαίηθηῦ θη 5᾽ ὁνδρογδηὺ βὰν 1 ἔοτϑῦ, 1.65. νἱθὰχ [811118 

“ 46 ομόπϑβ τποηύθηῦ δὰ ἔοηα Θῃ οοΟ]οπηϑάθβ. ὅτι 16 ἸΔΟγγϊηῦθ ἀθ5 γϑιηθδαχ ὈΓᾺΠΒ. ΟΠ 

“ γοὶὺ ἀόϊδι οουν] ἀθ5. τοιιρθανθ ἀοαθιβθ8......, ΟΠ οοδῶ ὃ ἃννθησίο ἴῃ τηθῦ [ο ΠῸ 

γοᾶπξο 1α Τονθδύω: απ ρἰδδοῦθ 1 Δυγθοῦθ νϑάαύα τη1116 γοὶύθ τηθρ]ο. ἢἢ οΠΐαρο ὁμ6. 16 

Ἰᾷθθ βοπὸ τϑρργοβοηύαίνθ, ομθ μῸ ἀναΐο ἴῃ ΠῚΘ ὉΠ 5 πηι ]θοῸ (6118. ἑογϑϑῦδ, ο6 1] πη10 

βρίνθο μὰ ἰὰ ργοργιθῦὰ αἱ Ῥγθπάθυθ ορη] 5ρ6016 Αἱ ΔΡρΆΓΘΠΖΘ, 6 66 10 ρΟ580 γϑᾶθγθ 

ἴῃ 6580. ΘΟΙΠΘ ἴπ ὯΠῸ 5ΡΘΟΟΝΪΟ ὁ ἰῃ ἀπ αὐδᾶτο, οὐ ψϑΡ] 100, οὐδ ἰη θ4616, 511 ορριϑυν 

ο᾽ι6 ἴπ ααθϑύο ᾿ἰϑύϑηϊθ ποη υθ6ο..... 

616 οοβῶ αὐνίθπθ Π6 118. ΘΓ οΘΖίοη6 θϑύθσμα 9 " Δ Τ᾿ οοοδβίοθ. ἀ᾽π0 βϑπβϑύϊοι πϑὶὺ 

4 1)ηθ 466 γϑργιέβϑηθαθίινθ, οἵ ἢ βἰ μη] ΘΟ 6. 4116 ΠΟ ῬΥΘΠΟΙΒ ΡΟΊΠ 1 Οθ]οῦ, αἱ ΟΟΠΊΠΙΘ 

«Τ᾽ ]θῦ ποὺβ ραιδῖν οχύδριθαν οὐ ὑόθὶ, ἀοηῦ ἰὼ πϑίββϑηοθ οοἴποίαθ ἃνθο 18 Ῥγέβθῃοθ 

“ ἄπ ομ]θῦ τόθ] οὐ δχίόγίθιιν ., ργθοϊβδιηθηῦθ οοπηθ ἀΐοθνα Αὐϊβύοὐθ!θ, ϑοοούοομὸ ἴῃ 

Αὐιβύοὐθιθ 6 5. Τοιηπδβο πο πὸ ριθηαϊθηηο 1] ἔδηθαβθηηδ, ΡῈ. 1᾿οσσούϊο, τηϑ πιθαϊδηΐθ 

6550. οοποϑβοίδιηο ᾿ ορρούζϊο. 

Ορηϊ βϑηϑαζίομθ, τηϑ]αὐϊοοῖα ὁ 58π8, βροπύδηθδ, ὁ ἔογζϑῦε, πϑαῦδ 48] ποβίγο ᾿πῦθυ πο 

ο οδαθαύα 481]᾿ Θϑύθυπο, βυθοῦ τὰ τη] ϑονο αἰαὶ ορροίζο..... Ταπαῖθ Π6118, ῬΘΓΟΘΖΊΟΠΘ 

ϑϑύθυπδ νἱ ὃ ἴῃ ποὶ 11 βπηα!θοῦο αἱ πῇ ορσϑῦθο θϑύθυπο. θϑβαῦδ [ἃ ῬϑυοθΖίοθ θϑύθγηξδ, 

ΠΟΙ ΘΟΠΒΘΡΨΊΔΙΠ0 ἃ ΤἈΡΡΙΘϑθηἑδΖίοηθ θϑούῥδ, ομίδρδ, οοτηρ] οί, 4611 ορρϑῦθο ρϑγοθρίίο..... 

Π Ταῖπθ 51] ἀοιηδηάδ ρα16 ἴῃ ὁ16. Οοηδίϑίθηο ααθϑῦϊ βπηυ]8 0} 1; 41.816 ἔονῦζα 11 

ἔογντηΐ, ΗΠ ϑοοοΙη 41 4116 παύπγα, ἀθ0}1 οσϑϑῦθ οϑῦθυ πὶ, ἢ Ἰποαῦθηὶ ὑσὰ Ἰοσο; 1 αὐύθοοὶ 

8116 ϑϑηβδζίομθ. ΡθΡ 4.86 τηϑοσαηΐοδι ΘΠ] τηΪ Δ 116 1 παύαγδ τίοανὶ Ια νου ὰ (18]]᾿ ον- 

ΤΟΥ͂Θ οηθ πᾶϑοδηο απθϑῦϊ ἱπρϑηπαῦον! ἰὼ οαἱ ππθηΖορηδ ὃ γϑυ θθγα ἢ ΟἿ] οἱ δββιοασϑ 

4611ἃ Ἰοτο νουδοϊζὰ9.... Νούίδτηο οἢ6 δἰσαπθ αἱ ααθϑῦθ ἀοτηδπάθ, 5ρϑοιδἰτηθηΐθ 16 αἰ Πτη0, 

ἀϊροπάομο 4811. ἀθῆμπίζίοπθ ομ6 1] Ταῖπθ ἀὰ 4611 Ῥϑροθζίοπθ θϑίθγπϑ, ἰὼ 486 βθοοπμᾶο 

[αἱ ὃ πᾶ αἰζιιοϊηασίοηα, νόγα, 6 ἴ8, βρίθρα 601160 ρᾶγοῖθ οἱὰ δάδοίίθ: “ἃ 1᾽ οοοδβίοῃ 

“ 'Ὧπθ0 βϑηβαύϊοῃ. πϑῖῦ ἀπὸ 166 τορι όβθηναθίνθ, οα, δὴ. ἀ᾽ Δα 65. ὑθυ 65, ὉΠ Βα] 801 

“6 Ἠοιι8. ῬΥΘΉΟΉ8. ροὶ)" Τ᾽ οὗ7οέ, «αἱ οοιητηθ 1’ οὈ]θὺ ποθ ραραῖῦ θχυόγιθαν οὖ ὑόϑὶ, ἀοηὺῦ 

Κρ, πδίβϑθησθ οοἴποὶθ ἀνθὸ 18 ρΡέβθῃοθ ἀ᾽ Ἂπ ομ]ϑὺ οχὐόγιθαν οὖ τόθ... Βα ρρίπηρθ: 

« ΜΔΙΘΡυΆπομΘ μ8 ταρίοπθ: 1] 5016. ο.6. Ὀγ1118 ἴῃ αἰδο ὀϊ ἃ ἰῃν 510116. ΘῈ6110 616 ποὶ ρϑὺ- 

οθρίδηηο ὃ τ αηπύαθτηε 46] ποϑίϊο βρίθο. Οὐα απθϑύα ὑθοῦῖα 4018, ῬΘΓοθΖίοηθ ΠῸη ὃ 

οονῖο πὸ {6118 αἰ Αὐ᾽βύοῦθιϑθ πὸ ἀϊ 5. Τοιηπᾶθο, ρϑὶ 418} 1ὰ βρθϑοῖθ, 1 ἔδηζαβηιδ, 

ΘΟΙῚ6 ἴα ϑρθοῖθ πὑθ1Π1ρΡ10116, ποη ὃ 1᾿ορροϑύϊο 4611, ὁοποβόθηζδ, πηδὶ 1] τηθΖΖο (6118 τηθ- 

ἀθβίπιδ, σἰδοομὸ 11 γιὸ ἐθυταΐπθ 4611 οοποθοθησα ὃ 1 οσρθῦϊο θϑύθι πο γθα]θ; ρϑγομὸ, 

ΘοΙὴ8 βϑογῖνθ 5. Τοιιηᾶβο: “ Βρθοῖθθ 5θηβ1 0115. ποη οϑὺ Π]πα αποᾶ δοπύϊθαν, 50ἃ πηδρ15 

« 1ᾷ 4 5θηϑιι5 βϑηθδ; ΘΓΡῸ Βρθοῖθα ἰῃπ 6101 115. ποῃ οδῦ 1ἃ χαρά ἰπ|6 1116]: 58 1ὰ 

«ἀπο ἰπἰο Πρὶν Ἰη θ]]θοῦαβ (8., ᾳ. ΩΧΧΧΥ͂, ανῦ. 3). Ἠαθοϑῦ 858 βρθοῖθβ ἰῃ}611161}}118 βίοαὐ 

«1ᾷ ααο ἰμἐοΠρίθαν, βἰσαῦ οὔ βρθοῖθβ θο]ουὶβ 'π ΟΟα]0 ποη ϑϑὺ ἡυοᾶ νἱάθύιν, βθα 1ἃ 

“ἀπο νἱάθημιβ, (6. 6΄., Π, 6. ΠΧ ΧΥ). ἘἸ 1ὰ τ ρίοπθ Ῥ6Γ αἱ ρϑυθῃθογίδ, ΘΟ 119 5ΘΙΏΠΡδ, ῬῸΓΘ 

ὃ; ποῖ, ὃ ὁ6: “ βοαποιθῦιμ αποᾷ 5οϊθηθδθ ΟΠ] Π65 ΠῸΠ Θβϑθηῦ ἀθ γϑθιαβ αα8 βαηὺ οχύνδ 

4. ΘΗΠΏ81η, 508. ΒΟ πη ἄθ βρθοίθριιβ ἰπ 6 1011 015 ἀπὲ Βαηὖ [π ΔΠΪΠηδι» (δ 1 

αὺύϊοοϊο 2). 

ΟἹ ογδνϑιηο ριοροβύο αἱ ἀϊπηοσύγανθ οἢ6 16 δόῦῦβθ 616 1᾿ Ηϑαγέϑιι πιονϑ ἃ 5. Τοιη- 

τῆᾶϑο υἰϑρούνο δἱΐα ἀούθνιπδ 46119 βρθοῖθ ΠῸΠ 501 Ἰοπάδύθ; 56 οἱ βίϑηιο ὑπαὶ ὁ 10, 

σἰαάίομθγθηηο ΑἰΡὶ ῥἱὰ οοπιρούθηι ἀΐ. μοί. 



ΟΑΒΙΟῚΙ ΡΙῚ ΒΑΝΟΙΑ 

ἘΞΈΤΑΣΙΝ τ ΘΝ ΑΝ τ Ἐν ΟΝ ας 

ΘΥΒΒΕΒ ΡΙΒΜΟΝΤΒΒΙ ΑΙ, 1680 ΑΙΙ 154 

ΜΕΜΟΆΈΤΑ 

ΘῈ], 

Ργοῖ. ΑΒΤΌΒΟ ΒΕΘΒΕ 

Αρργοναία ποῖ Αἀπραησα αἱ 4 Μαρρὶο 1902. 

Οδρίζοϊο 1 (1586-1549), 

ΞΟΜΜΆΑΗΙΟ 

1, Βαρσία, οοπαούία 46] ποῦ ἄορο 11] 1586. ὕπο ἐθηύαθῖνο αἱ δοαυϊδύανο βαϊασεο. Ῥγονν βίοι ὃ. ΝΊΖΖα. 

τόσας αἱ Μοηρφοη. --- 3. Μονίθ αἱ Βθαίσϊοθ αἱ Ῥουίοβα!]ο. ΟὐμρΊΘ580 αἱ Νίζζα (1588) 6 ὑγαῤία ϊνθ 

ἔχῶ 11 Ῥαοα δᾶ 1] τὸ αἱ Εταποῖα βϑησῶ τἰβαϊναΐο, Πδαιβίθησεο 461] Ῥποα οἶγοα 1ὰ ταὐϊῆοα, 4 6118 

ὕγθσιιδ αἱ Νίσσω δα οβυιτἐὰ ἔγϑης Οοποοτάδίο ἔτὰ ϑανοία 6 ΕὙδποῖδ ῬΘῚ τηθαϊαζίομθ 461} ἴτη- 

Ῥϑγαύοσθ. Π Ῥποθα οοποθάθ ἰὼ γαὐϊῆοα. --- 8. ΟΕ δὰ, 6 τι] νο θυ οοπέϊητιο 46] τη 6 5018}10 Βθπαῖο 

αἱ -Μοπίόθμδη, Ἰαορούθπθηθθ 46] τ ἴῃ Ῥιθιηομίθ. ϑομηηοβϑα αἱ ΝῖΖζζα. Ναουβ οα Ἰηϊραύθαοβο 

Ῥγαύϊομθ ἀ᾽ φοοοστάο ὑγὼ 1] τὸ δᾶ 11] ποῦ (1589). -- 4. Μα]αμπίμιο 46] τπᾶυομθϑθ 46] γαβίο, [πο- 

Βούθπθηξο ᾿πηρουϊα]6 ἴῃ Του θαγαϊα, νθυβὸ 11] Παοα. Ατηθἰζίοπ 46] Ῥομπίθβῆοθ, Ῥᾷοὶο ΠΙ, 6 ϑιοὶ 

ΡῬτοσϑὺθ αἱ τηδύνπαοηΐο ὑγὼ ἰϑ᾿ πἰροίθ Ὑιῤίουϊα θὰ 11 ρυϊποῖρθ αἱ Ῥίθιποηΐθ, τα. ΕἸ ουΐο. 

ὈΙβοριΐ 46] τὸ ἀ Ἰπρθ]ύοντα, Επυῖοο Ὑ1Π|. 11 Ῥαοα ἱ σθοὰ ἃ αδπᾶ (1540). Ὠϊοία αἱ Βα βθομδ: 

Βροθθβο 46] Παοα οα ἰτὼ 46] τὸ (1541). --- 5. Τὴπιρονδίοσθ ἴῃ Τα]. ΑΡοσΘοαμθαῦο 50 60] 

Ὅποα ἃ ὕθπονα. Μαϊοοπέθηθο 46] το 6 851 βύγθθοσζσθ θοοπουηΐοηθ. Ποιπδηθ ΘμΘτΌβ6 (16]]8 

Οδιμθγα ἱπιρθυΐα]θ αἱ ϑρίτα. ΠΠ Ῥυοα ταδπᾶδ ἃ Μίϊαπο δα ἴπ (ἀδθυτηδηΐδ 1] βὶρ. αἱ ΜΙθμπᾶνυ. 

ῬᾷΟ]ο 1ΠΠ τἰργύθπᾶθ ἱ 8801 ἀἰβοσπὶ αἱ υιδύγϊηοπῖο ΡῸ. γι ουῖα Εαγμθβθθ 601] Πα βίθββο. Ναονθ 

οβυϊ ὐὰ ἔγαποθβὶ. 

1. - Οδααΐο 1] ἀποεῦο βαραιᾶο π6118 οαὐαδύγοίθ 46] 1596, ααϑηᾶο ΒΥ ΖΖΟ 1} 6 

ῬΡαποραὶ 5 Πηρδαγοηίτομο α66]1 ϑὐαθ! ΟἹ τ᾿ ΑἸρΡΘ 6 ἅ6118 ρᾶυὺθ τη]ρ]οσθ 461 Ρἰθιποηΐθ, 
ΟΟΠΘΘΒΒΟ 811 τη ρουαύογθ Οδγ]ο0 Ὑ ἃ] Ῥποδ αἱ Μαπίονα, Βϑάθνϊοο ἀοησαρα, 1] Μοηΐονναίο. 

θΡἃ ΟΡ ΠΙΟηΘ. αὐϑ 81] ἀπίνϑυβα]θ οη6 ἴοὸ ϑυθηύαραίο πο αἱ ϑανοῖα, ὕδυ]ο ΠῚ, ΔυγΘΌΡ6 

Οθροαΐο αὐ] 0ῃ6. δοθοιμηοάδιηθηῦο 601] ΓΘ ἴηνϑβονθ, ΕὙΘΏΘΘΘΟΟ 1 (1). Νοη βἰπιραύϊα 

Οθυθο, ποῦ ἤδαοία γϑῦβὸ 11 810 ρἷὴϊ ΦΘΡΙῸ ΠΘΗΪθΟ ρούθνϑημο πον ογΘ 1] ποϑίτο 
ῬΕΪΠοῖρο Ὁ] ἀοίοροβο ρᾶβϑβ8ο, πιὰ ἰὼ ἀἰπηοϑίγαχίοπθ ρΆ 1686. ἀ᾽ ἱπιρούθηζει ο6 16. ΦΡΠΙΪ 
ἈΞ 5....ὕὲ 

5: (1) γραϊ ἴππ σϑῆθυθ Ρ6} 5ἹΪ αννθηϊμαιθηθὶ ϑαραμπαϊ ἄορο 1] 1586, Ανπτάνι, 16 φμθν}8 6 ἴα ἀονεῖμπα. 
δίων ἀοὶ ἔγαποοδὶ ἐπι Ῥὶοηιονίο Πα αηηο 1ὅ86 αἱ 159. Μονιονΐο βἰογίοο (θβέυ. ἀ8118 ΜΊΒΟΘΙΙηθα αἱ 

δὕοσϊα ἐξα] ϊαπηϑ, .» ΡΟ]. Ὗ), Τουῖπο, ϑϑαμιρ. Ηθαϊθ, 1867, 
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ΠΡ ΡΙΔ 11 ἀγϑνᾶπο ἄδύο Π6118 οαμηραρηα αϊ 4161} ἅπηο. ΑΙ ΘΟΠἐΓΆΓΙΟ, 56. 16] ραβϑαΐο 1] 

Θοπέθρηο 46] Το ογα ΔΡΡΑΙΒΟ ΟΒΟΙΤΟ 6 ἐϑίογα ΠΟ 6816, 56. 5ρ6580. ΟΔ7]0 1 Θυϑδὶ 

τηοσέταθο ἱποουῦΐο 811 οοπδούξα οἢ6. κ᾽ δἀάίοονα 8116 516 οἰνοοβίβῃζθ, θ9 11 πὸη ΘΌΡΘ 

Ῥἢὰ οοἰ αζίομΐ ἄορο 1 1536. Οδ11ο δ θηὶ 81 ραυῦυϊθο ἱπιρϑῦῖδ]6, ἃ] απ816 5 οοηβαυνὸ 

Ἰοραῖο πο 411’ υἱϑίππο βίουπο ἀΐ διὰ νἱΐδ. Τ ϑαοὶ θυΪποῖρ8}} ΘΟΠΒΙρ]]ΟΡῚ ἴπ πἢ ἸπΠΡῸ 

τηθηπο 416 τίοοο ΑἹ οἱ αι χίοσί οομβὶοῚ! δα ἀβθθηηδίῦθ Οββου Δ ΖΙΟΠΪ, ΘΟμροβῦο ἀπ8η40 

Τ᾿ παρογϑίογο ἰπίσίανα 1[ὼ οαηρᾶσηθ αἱ Ῥυόνθηζα, 1᾿ᾶνθνδη ϑϑογύαθο ἃ βθθιγθ 08] νἱδ. 

Π Ῥοπίθῆοθ 6 1᾿ Ππηρϑιδίουθ, αἱ α8} 11 Τθαοα οὐαϑὶ πιοβύγαϊο [616]18: 

δινοναπο 1 ΟΡΌΠΙΡῸ ΤπΟΓΆ]6 αἱ ΘΟΟΟΟΥΓΟΓΪΟ, α165}1 6016. οᾶρο 4611 οὐ βυϊαηϊ θὰ, ροϊοπὸ 1] 

Ῥαοα, ἄνονα ρουᾶαίο τπο]δθ σι6. ἔου ΤῸ ῬΘΙ Οπβοα θη, 8118 ΟἸΘϑα Τοτηδηδ, αθϑυ] ΘΟΤη0 

Ῥαγθηΐθ 6 παῦια]6 Ῥγούθυύίοτο αἱ οὗἱ ἕβδοονα ραῦῦθ 49] ὅδοῦο Πουιδπο ΠΏΡΘΙῸ 6 Θ1)8, 

βοθοοίαο ἄαὶ σοὶ ϑαθί ρον ἐτόρρᾷ ἀθνοχίομθ 81} 1πρθ 0 βδύθϑβϑο. 1 ΟΠ Ρ]11011 ἄπο 81 

70 81Πη100, 

Θβουέαναπο αὐ ΠῚ 11 ἸοτῸ ρυϊποῖρθ ἃ αἰ αγθ βθιηρτθ 46] τ ἔγϑηθθβθθ ὁ τἱρούθνϑμπο ἴδ 

θθῃ ποίδ Τηϑβϑίπηδ: ἡ δ)ηΐοο οἾ,6 οὔοναο πο ρογάοηε. Ἐθθὶ θϑύϑπο 4᾽ αννῖβο 6116 ῬῸΓ 60η- 

ΒΘΡΥΑΓΘ Π᾿ΔΡρΟσρῖο ΠηρΘΡΪ8186. οοηνθηΐνα δηλ οαΡΒῚ 1 ταϊ ὨἸΒΟΡῚ ΟΘΒ8 16], 11 ΓΘ 461 ῬυοτηΔη], 

ΕοΡαϊπαηᾶο, ἐγαύθ]ο 4611 Ἰπηρογαύουθ, δα 1 ροξθηΐθ ἤποα αἱ βαββοηΐδ, ΟἸονδπηὶ ΕἰΘᾶθ- 

τίοο. Θιθϑῦδ, οοπομ!πᾶάθναπο, οϑϑοῦθ ἴθ ΡΟ] δ] ο8, δἀαίία 8116 οἰγοοβύδηζθ, [δ “βθρτιῖ556 

βθηζα ἐοηύθηπεανο 1 Παοδ, 6 Ροϊομὃ 81 ὈΘΠΘΘΒΘΡῸ 4610 5ίαίο δᾶ 8] 50 γἸβου οι πηθηΐο 

οὐδ ἰΠ 4] ΒΡ ΘΏΒΒ116 [ᾳ ΤΠ νη 6116. 6056. ΘΠ] 15 γαῦνθ 6 οἱ] ΖΊ 8116, νο]65586. 8110 

φἰβύθ Ὀ]Π116. Ὅ0Π. πᾶ ΠῸ ἔθη, Π61186 ΡΟΟΠ 6. [θιγ6 τἰπηδθῦθ ἀπ ϑανία ΙΩΒ. ΓΆΖΙΟΠΘ. 6 

Τ᾽ οΓ απ ἄπ ἐαποϊ πη] ὑπτραίο (1). 

ΕἸπῖδα 1ὰ οαηραρηα 41 Ῥεονθηζα, ὑοῦ πδίο 1 ΠΡΟ ΙΟΓΘ [πῃ ἰσραρηθ, 1 Τλασα βοοναίο 

οὐ νυν ηΐο, ἴῃ Ὀα]Ὶα 461 ὑπῦῦο αἱ πη ηἰ βου} σθϑαρ οὶ, 1 ἴβρθοὶθ 8] Ἰποσούθπθηϊθ πη ΡΘΡ 1810 

ἴῃ ΤΠοιηρατάϊα, ΑἸέοπβο ἀ᾿ Αιναῖοβ, τηϑροῆθθο 46] γαρβίο, τἱρατὸ 8 Νίζζα, οἰδὰ οαγα αἱ 

Ῥεϊποῖρὶ βαρϑυαὶ ρου 1 υἰθρί4ο οἱίτηδ, [ἃ Ῥ6118. τλᾶρῖηα 6. οἱ ἢ ἀποορα ἔουθθ. ῬΘΡ 18 5Ρ0η- 

ἐαποι θὰ 60118, 4816. πποἱ οἱ δπηὶ ρυΐτηδ θραβὶ ἀδύθ δ Αὐπθᾶθο ὙἹ], 11 οοηΐο ἤοββο. ΑἸύτϑ 

οἰὐδθὰ ποη ἀνόνὰ 11 Ῥοα ἴῃ οἱ 50 ηΖδ ϑοαρὶῦο 46] δι1ο ἄβθοοιο ρούθϑϑθ 8]]0 θυ: ΠῸΠ 

Ὑ ΘΓΟΘΙΠ, ρτϑϑ αἰ αὔδα, 48116 τη] Π|χὶθ οθβᾶγθθ, ποη Δοϑῦδ ἔγόρρο Ἰοηΐδηδ 4411 Τωοτη θα ά 8, θᾶ 

ἴῃ οοῃξίππο ρϑυΐοοΐο, 8]Π1ογα ἢ ἱ ΒΎΘποθϑὶ ἄυθυϑηο ΡῈ οοπαιί διαί 18. Ταραπύδβίδ. 1 1π|- 

Ῥϑιδίουθ ὡνοναρὶ οἴδον[ο 6118. οἰδὐὰ ὁἢ6. ῥἱὰ ΟἿ] ὕοσπαβθθ οοπηοᾶθ ἴῃ Το οΥαΐδ, πη 

πῸΠ οὐδ ααθϑύδ, οον οβίδ, 616 ππ ῬΥΪποῖρο ϑαρδαᾶο ρούθϑϑθ δοσθίξαυθ. ῬΡθπ θ᾽ ἀἸπηο 8, ἴῃ 

ὑθῦγῶ ΠΟῚ 5π8, βῇ 6. σγᾶνδανϑηο 5πὶ ροοπὶ Θ 10] ἢ 8 

[6461], ρᾷτονᾶ 811᾿ δῃΐπηο ΠΟ 16. 6110 συθηύαγαίο ποθ ππᾶ τἰπαηζία ϑροπίδηθϑ, δὶ 510] 
μὰ 

αἰσι δ], οἢ6. ΟἿΣ υγθῦθ9. δ]ΐθπδίο 6, οἰ αϑύαυηοηΐθ, 1] σὰὸ Ῥοροῖο.  ΝΊζζω ααϊηαϊ Υἰμη8 80 
᾽ 5 ἜΘ ἀἁ Σ 

ἰουΐ, 50] ϑοϊἑαπᾶο ἀϊ οοπύϊππο 11 οορπϑῦῖο δα 1] Ῥοηίθῆςθ 

00 (2). Μὰ ποῖ ρυῖτηΐ τηϑϑὶ θη βόδθο οοηξοτίο 4814 Οοτέθ 
Οδ}1ο, ἰπ αὐύθϑα αἱ ἔθιηρὶ τηΐρ' 

Ῥϑρομὸ ποὴ 1ο ἀϊπιθη δ 8: 

ὁθβδρθδι 1] ρογνϑηΐνα. Δα πὰ 588 ἀοιηδηᾶα αἱ ἃζίοπθ οοηὐτο Βορμᾶ 6 Οἴποντα ἄνθνδ, ἴῃ 

τἰβροβύδ θϑϑθῦθ [ἃ ϑὐδρίοπθ ἱπογαθα, ἱπιροβ5 1116 ορηΐ οροτϑσίοπθ. ΑἹ ἀθβ᾽ 4110 ΘΘΡΡΘ580 

(1) δαὶ Αγοῖι. ἀἱ ϑέαίο αὐ Τογίηο. Ῥγοίοοοι ἀμοαϊί, τι. 108, [0]. 1δ-28. Ῥάγθσθ ἀθὶ ὑὐηβίρ]ο αἱ 

ο ἃ] Ῥαοῦ (1586). Υ͂, 4»»., Ποο. 15. --- Οἴχου ἴὰ οαὐαβίχοία 461 1586 δα 1 ἔθ ργθοθάθηνί, νάϊ ἱ 

ταϊοὶ Ποοιωμοιὶ αὐ δίονία ϑαϑαιᾶα αὶ 1510 αἱ 1586 (οϑὺν. ἀμ 11 “ ΜΊΒΟΘΙ]απθα αἱ ϑῥουΐα 1ξα] αηδ, ,}» 

Τουιΐηο, ϑ αιηρουῖα Πθα]θ, 1902, 6 Τα ροϊϊῥίοα ἐαϑαμῆα οοη Εαμοία 6 ϑρασπα ἄαἹ 1515 αἵ 1588, ΤοΥῖπο, 

ΟἸδύβθη, 1900 (οϑύν. 48}16 “ Μοιπουῖθ 46118 ἢ. Αοομᾷ. 461}16 δοίθηζθ αἱ Τοσῖπο.,, 1. 

(2) «4γοῖν. αἱ ϑέαίο αἱ Τογίμο. Μαίον δ ὁοοϊοϑἰαϑέίοῖιο. Νοροσίαφίονιί οὐ ονια, τὰ. 25 (ἅα. ογάϊπδτ6). 

Τβγασίομα 46] Ῥποι δᾶ ἀἢ ἰηνίαξο 4114. οτίθ αἱ Ποιὰ (1536), 7. 4»»., Ῥοο. 35. 
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ἀπ ΔοΘοδπιθηΐο 6011 Ἱπηρουϑύουθ 51] τϑριοανα ἔνθα ἀαμηθηξθ ποθὴ Ῥούογϑὶ 8]Π]Ποτὰ ἤββαγθ 

 ἐθίηρο οᾶ 11 Ἰὰοϑο; τηθ5]10 αὐδθπάθυθ οἢι6 οἰοοβύϑῃζθ ἸΏ] Ρ]ΟΥΪ 81 Ῥγθϑθηΐθββθρο (1). 

γαπο τἰϑροβύθ ἀτη Πα ηθϊ, 16. αὐ8}1 ὑγδαίναμο 18 βοαβ8 ΘΟΠΒ᾽ ἀθυ  ΖίοπΘ 666 Ρ9] Τηποα πὰ- 

ὑυίνϑηο πη πἰϑυὶ ᾿πη ρου 8}, πὰ Οδγ]0 ποὸη ρούθυϑ αἰ ὔθγαυβθηθ. ἘΠῚ] βϑηδνδ, 0116 18 5:18 

ΒοΡίθ. δύϑι οὐπιδὶ σἱποοϊαύδ ἃ ἀπ6118. ᾿πηρου 816, οἢ 6. 5010 16. ΔΓΠῚΪ οθβ8γ 66 ροΐθνϑπο ὑπ 

Βίοσπο τϑϑυϊ αϊ 10. Π6110 βὐαῦο ρυπηΐθρο. Θαϊπαϊ βοβρθπαο οοη ἀϊρηϊθὰ 16 πη] Ζί ΟΠ] ΟΠ 6 

ΠΟ ΟἿ] γϑηΐναπο τἰβραγιηίαῦθ (2), 6511 πο ΘΌΌ6 τηδὶ Αἰδτο ϑὑπαϊο οἢ6 αἱ ον ζανῦθ π6] 

οορηαῦο 6 πρὶ τηϊηἰβυνὶ οοϑατοὶ 1 ΠΊΘΠΟΠ]Ο βοθρθῦϊο οἶτοαῶ 1 ποῖ ΡΘ8]] βθηθ θη. 1 

ποϑύγὶ ϑθουϊοὶ, ἃποῆῃ 6. τϑοθηδὶ, ποὸπ ἤθηπο πηϑποαῦο αἱ ΕἸ ΡΟΥΘ 816 ΑἹ απϑηᾶο ἴῃ ἀαδπάο 

8] ροόγϑῦο Ποα [αὶ 518 οββθαιθηζα ὕθι80 1 Πηρθυίουθ ἄορο 11 1586. Μία οΠϊ Ὀθη βὑπαϊα 

ἀαθϑο βἱουπὶ ἀο]οροϑὶ 4611, ϑὐουῖα βαθαθπᾶδ ἄθνθ ἴηνθοθ ϑΟΟΟΓ 8176 ἃ δ 710 βρδῃ 100 

ῬΘΥ ἰδ]6 οοπάοίία 6816. 6 πιοὶῦο ροϊϊοδ. 

Βογγούνο δποῆ6. δὶ ΘΟΠΒ 611 νἱρἢ] 46116 σοηβουθθ Βρϑαύγιθθ, ὕδυ]ο ἀπγαπῦθ 16 βνθη- 

ἔπγο 61] 1586 ἄγον υἰβο!]θναῦο 16 Ῥγθύθϑθ βδθϑιαᾶθ 5] τηϑγοηθδαΐο αἱ βϑίπσζο, θ6η 

ΒΒΡΟΠἄΟ ΟΠ6. ΘΠΟ.Θ Π611 συθπίατα, ΠῸη ΘΟηγΘηΐνα ΑΙ ΠΠΖΙΆΡΘ δἰ ΡῬΙΟΡΙ αἰν11. ἢ 

Οομβίρ]ο ἀ1 5 αθο 1ο οοπίογίανα ἃ βορυίγ [8] νὶα (8), θα 6611 γϑοϊϑπιὸ 44] ΠΟ 056 

ΒΥδπθοβοο 11 οἰ αγϑιηθηΐο αἱ ἐθαθ]ὰ, οοῖπθ γα558110 (4), 6 5] τί νοίβθ Ῥ61: β᾽ παϊχίο 811 1π|- 

Ῥογδίουθ. γ ϑηπθ αἰπάαίο 1᾿ Θβϑηλθ 6118. ᾳφιθϑύϊομθ δα δ] σαὶ τα ηἰβύσὶ τηο]ῦο φαξογθνο! (8), 

θα 1] Τοα 48] οαηῦο 880 ἱποδυϊοὺ 6116 Ῥγϑθοῃθ ορρογύπηθ ἱ ἀπ ρ᾽ὴ βϑρηδὶαῦ! βαοὶ 

ὉΠ ΟΙΑ11, Οἷο. Ἐσδποθϑοο Ροτρογαῖο, ργθϑι ἀθηῦθ 46] Οοπβίβ]ο 46] Ρἰϑιηοηΐθ, 6 ΝΊΘοο]ὸ 

ΒΆΙΡο, ρεθϑιἀθηΐθ ραίγιπηομΐα]ο. ΠῚ ΒΑΡ, οἷιθ βϑριὴ 1ἰὰ οοῦΐθ ἃ ΝΊίζζα, ϑϑδμπιϊηὸ δοοιι- 

γαϊθηηθηΐθ 16 οατίθ δᾶ 1 {011 βϑ]αζΖθϑὶ, 6 ὑγσονὸ ομθ 1᾿πηϊοῶ θᾶ 86. 5.118 αἀπ8}6 1] Πα 

(1) 14., Μαίογο ροϊίίοῖιο. Νεργοξίαφίον ὁον ῬΊοηνα, τὰ. 85 (ἅα ογαϊπανθ). ᾿βυγαζίοτιθ ἃ] βθρΎ. ἨΟ Θ᾽ 

οα ἃ] εἰσ, ἄϊ Μίθπανυ, τπϑηδαξὶ ἃ] γαβῦο. Νίσα, 7 σθηπαὶο 6 ὅ δρι1]6 1587. 

(2) Οδυῖο ΨΥ ἀϑβορπὸ 40,000 5ουᾶὶ αἱ ρϑηβίομθ, ραγίθ ὦ 1αϊ, ρᾶτίθ 811 οομβουί Βραίνιοθ: ὑσὶρθο- 

Ἰαῦο 48116 εὐγθύνοσσθ, ἀονθύθθ 6ρ11 δοοθύξατθ. Υ. ΕἸρουμα, Ποϊαξίοηοη Ῥϑηοίἑαηέβοῖιον Βοίδβοϊιαξίον ἰὸν 
“οιιἐϑοϊηανα τοι Οοϑίον "οἷοι ἦρι 8θο]ιφογηέον απν]ιριάογε (οἃ. ἴῃ “ Εομΐθ5. τούτη ΑἸΒΟΡΙ ΔΟΔΤΊΙ 5,» 

γ0]. ΧΧΧῚ, ρᾶσ. ὅθ. 

(8) γ. 4»»., Ὅοο. 15. 

(4) Αγεῖι. αἱ δέαίο αὶ Τογίμο. Μαγοϊιοϑαίο αἱ Βαϊισσο, οαὺ. 45, τὰ. 89, ἡ. 14, ΑΘ μ611ἃ οαπβα ὕσο, 1] θα οα 
6ἃ 11 Μάγομοβο, 1586. --- ΒΝ 1 αἱύλυι! Ματομοϑὶ αἰ βα]ασσο ν᾽ μα 1] τθοθηῦθ βύθαϊο 46] ΤΆτσιονε, ΟἿ κεἰ ἑνὶ 
ἡπαγοϊιοοὶ αἱ ϑαίιιστο ἄαὶ 1604 αἱ 1548 (ἴὰ " ΒΙΌ]. 4611ὦ 806. βῦοτ. 5}. ,), ΡῬίπθσοῖο, ΟΒδηξονθ- Μβοὰ- 

Τ6]11, 1901, ἤποτα υἱπιαϑδοταΐ ἱπθοο 5510 116.--- ΒΥΘΠΘΘ560 ἄνθνα πϑαρραῦο 1] ἀουηίπῖο δα 1] ὑϊ6010 ἃ] ἔγαθθ] βὰο 

Θῖο. Τιαϊρὶ. αὶ Μστπττι, Μθηιονῖο δἐογίοο-αἱρϊονπαίϊολιο αὶ Βαϊιῶτο, γο]. ΥἹ (ϑα]ασεο, Το οὐε1- Βοάοηὶ, 1888), 

Ῥᾶρρ, 188-46, 6 νὰ ροϊέῥέοα δαϑακᾶα, 66ο., Ῥᾷρρ'. θ68-64 6 ΤΊ. --- ΟἸΟΥΒ αἱ ἀοουιμπιθηῦι ῬᾺΌ]. 1π ααθβῦ Ὁ] θῖτηο 

Ἰάνονο, Υ. 5116 Ἔυθηΐασο αἱ Οἷο. Τιοάονϊοο, «γοῖι. αὶ δέεαίο αἱ Ῥοηοσία. ἔγαρποῖα, Ὀϊϑραοοὶ, τος. ἃ (1580-82). 
Οο. Απξομπῖο οηΐου ὁ αἷο Εταπο, Βόμαη, 22 ἐορὈταῖο 1581: “Τὼ 500]. Ὑι βϑρρθ ομδ ρἹὰ οἴτοῦ ἀπὶ 

ὉΠῊΪ 5000 ᾳαρρίω Μοδ ἔδοθ τούθηΐν 11 Μδυομθεθ ἄθ βα] 720 ῬΘῚ ἀΌΆ]6Π6 σπὰὶ Ἰηἰ μη, οοπέγτα απθϑῦδ 
Θογοτδ, οὐ ῥἱὰ Ἀποποτα ΡῸῚ ορθτῶ οὐ ἱπϑυϊσαὐϊου ἅ6118, τηδᾶγθ, 11] ὁη6 βϑσυῆδο 18, Μ δ ργθάθθα 10 58η- 
ὕὈθηθὸ οἱ οοπαδπὸ α6 Το]οπῖα οὐ οαδυίΐο 48] ρῃθιᾶο οὖ τηὰτοῃϊοπαῦο, οὐ γο] θη 5 θβθα πο πίθυ ᾿πνοϑθγα 

ἢ] ἔγαξβ!]ο ἘΥΘπΘΘ8600 τηοπβ.", ΠῚ ργθάθῦθο τπϑυοπθϑθ οοπαθπαῦο, ῬῸῚ ὑγαύθαυθὶ αἱ οοβα ρουθπϑηΐθ 811ὦ 
Φογοηα αἱ Ῥταπσα, εἰ ροὐδ ΝΡΡΈΠΝΩ οὐ 81 δρρϑὶὸ. ὕπαᾶθ 1ὰ πιρᾶτθ ἔγαποθϑο 4611, οι 6 15, ἴὰ απ] 
ἔὰ οδιθα, 6 Ῥυϊποῖρῖο ἅ6] τη] 5πο, ὑοΐβθ 1ὰ Ῥγούθθιοηβθ, οὖ υθῃθυη ἢ  Ἰ βϑ!τηδτηθηΐθ θὰ ορΐ ἀτίθ οὖ 

ὍΡΘυὰ πὰ ἀθἔθβο, ταὰ ὑδηᾶθμηι 11 ἱπαϊοῖο ὃ νϑπαΐο ἃ ἕανου 6] ἢ χιτο, οὐ σϑϑύα Ἰδπάδύα Ἰὼ βοπὐθη δ, 

Θ᾽ βαθῖθο ἄδροὶ 1] ρ.19 χιὴο δ Ἰηνϑϑύϊθο 50] θηθιη ὁ 46] Ῥῃθιᾶο οὖ τπϑυοβίοπαίο 11] βοργδᾶιθίο ἔτπο." 
Ἔθο τ 11 ἀ08] Βοτὰ ὃ γΘῸ Ἰπᾶγοῆθ86 αἱ ϑα]ασζο, δὲ οοπ πούδ 1] ΔΙΩΡ]] οι. ἀ6 5αὶ ῬΥΙνΙΠΘΡῚ] ἃπαατὲν 

ἔτ Ῥόοιὶ αὶ 8] βέαθο βὰο. ἃ Μὰ χῦκ ρογ ΠῚ ἀ6 δ] τι. ἢ ἢδ ὀοπάοπαξο ἃ Ῥδυροῦπο οαγοθῦθ Π6]1ἃ 

ἔνασισα, 10 ΟἸΪτ ΤᾺ ΌΠΘ86. ἡ 
(5) γῆι. αὶ ϑέαίο αἱ Τονίηο. ΑἸϊονιαρηα. Τιρέΐον" 6 ργροίρὶ, τα. 15. Οαν10 Ὑ ἃ] Ῥαοα, Αἷχ, 17 ἀροβίο 1686. 

ϑξβιμ 1, Τομ. 11]. 18 
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Ῥούθνδ ἴοπᾶδνο ἱ οὶ ἀἰνιυδἱ ϑύδηο 16 γϑ]αζίοηὶ αἱ ὕδὺ]ο 1, 5ῖιο Ῥγθάθοθββουιθ, 00] τηδν- 

οθθ6 Ποάονϊοο. ΠῚ Το, οοπθ ορθάθ αἱ Οβυῖο 1, ρούθνα θβδίρϑγο 1᾿ αὐδο αἱ νϑββϑ!]αρρῖο 

ἅδ Ετδποθβοο (1). Οὐτηθ βϑιῆργθ, ᾿θβᾶπιθ ἅ6118, απθϑύϊοπθ ἃπᾶδ ἴῃ ἱπηρῸ, Β50]]θοϊαΐο 

οδ]ἀδαιηθηῦο 481 Πποα (2), ποιὸ, τηονύο ΒΎΘηΟΘθοο 11 28 τηᾶνΡΖο 1537 βούδο Οδυιηδ θη ]8, 

Βοαύγιοθ οογοὺ Αἱ οὐὔθπϑιθ 11 τηϑρομοθαῦο 8118 Οδθα βαραιᾶδ. Ἐθθῶ ἴθοθ γᾷ ]9106 πη Θη Ζὶ 

1] οομϑίσιο ρυίγαῦο 4611 ἱπηιρογαύουθ ἀπὰ ρυοπιθθθᾶ ΑἹ δυο Υ ἐαὐία!ο δὰ Ανθβηθβ, 

ἴθιηρο ρυῖππδ, αἱ τἰπηθυθυϊθ 11 τιδροϊοβαῦο. Π| οαραϊπα]9 Μαρίπο Οδυϑοοίοίο ϑα 1] ρυδῃ 

ΘΒ ΠΟΘΙΠΙΘτΘ 6110 ϑίαϊο 4ἱ ΜΊδηο, Οἷο. Εγϑποθθοο ΤΆνθΡπδ, ΘΌΡΘΙῸ ποθ 00. Αἱ Θβϑιηῖ- 

πδῖθ ἱ ἀϊριδ 461 Ῥαοδ, ἀϊ Θ΄ἷο. Τλιϊρὶ, ουθᾶθ πϑύαγαϊθ 461 ἀθίμπθο πλϑ ΟΠ ]659, ΘΘβοπ 0 η0 

ἔναῦθ!]ο τηϑρρίοτθ, 6 αἱ Οδθτθῖθ, ἔραῦθ!!ο τηΐποῦθ, ποη οδύδηθθ ὁ16 Οἷο. 118] ἔοββθ 

Ῥυϊσιοπίορο 406}1 ϑραρῃποι, 6 ΘὈτίθ]9 νϑβοόονο ἀϊ Αὐγοβ πὶ ΕΡϑμοῖδ 6 δαύίο 1ἱρ1ο ἃ] 

Ῥδυθιῦο ἔγϑποοβθ (8). 1 Ῥταποοβὶ ρουὸ πηϑη Δα ΌΠ0 ἴῃ ΙΒΟΟΙΏΡΙΒ110 ορηὶ ἀΐβθρηο ἀθ] ποϑῦο 

Τασα 6 ἀϑὶ μηϊπίβυγὶ ᾿πηρονῖα!!, ᾿Ἰπηϑϑαϊδηο ἃ βϑίισσο ΟαΌΓ1016, 616. 51 βοβϑύθῃημθ 61 

γαῖ δπηὶ (4). Οοβὶ δποθθ ααθϑῦο βρθυδῖο ϑοααϊβῦο 4118 δϑῶ βαρδααᾶα γΘΠηΘ. ΤΏΘ1η0 : 

ὀαύδανίδι ποπ ἕπροπο ᾿πα 1 ἱ ὑθπύαὐνί ἀϊ απθδίδ : ΒΘ ΥΊΡΟΠΟ ΔΙ ΠΠΘΠΟ 9010 ΘΙ ΘΡΙ δ ΖΙ ΟΠ 6 

6 τίοοτο 41 δηθίομὶ αἰγΙΌ. 

ΝΟΙ σοπβίϑ!ο ρεϊναῦο αἱ δυο Υ 51 τηῖβθ ραγθ ἴῃ αἰβουββίοπθ ἰὼ απθϑύϊοπθ ηἰΖ- 

χϑᾶδ. Νίσσα, ὁ οὐτιδὶ ἴα ρίϑσσω Ὀἱλ πούθνοϊθ 461] ἀποαῦο ρ6 18 5α8, ἔθ1100 ροβίζίοπθ 

ϑοοριϑῆοδ 6 Ῥ6] ΘΟΙΠΠΊΘΡΟΪΟ 016 511 Δ ΙΓ ηὐ], τί ο}}1 ἀ᾽ αὐ ν!δ, νἱ ϑϑϑροϊψωνθηο. Ν 6118 

Ῥγπηδνογα 0] 1587 ὁγὰ τἰυβοῖθα ὁθη 8016 βύγαύαρϑιηπιδ ἃ 5ρδραζΖζαιθὶ ἀϑὶ 2000 5ρᾶ- 

ΘΠΠΟΪ 66 18. ργθϑίἀΐανδμο (6), 6 ἀθβίἀθυϊο νἱνίβϑιτηο 1 Ῥαθα 6 Βοαίνίοθ ἀνθνϑηο αἱ 

τηϑπξοποῦο ἴᾳ οἰδδὰ Πότ ἀῶ ρτοβίαϊ βὐρθηϊθνὶ, Ῥθα βδρθηᾶο οἢ9, βΒίασρίίδ, 18 ρίδσζϑ, αἱ 

πιϑη0, πιϑὶ ρἱὰ 1᾿ΔνγοΌθ το τἰοσαροιαῦ. Τυίαν!α 1᾿ οββθαιθηζδ γ 750. 1 ἸΠΡΘΓΔΟΥΘ 6 δ 

προοορδι ὰ 4611, αἰΐθβα ἱπιροάϊνϑηο ἀπ᾿ Ορροβίχίομθ πρύϊα δἱ ἀϑβι θυ αἱ Οδν]ο Υ,, 11 απ8}6 

ῬΘΙ 50]]}οναρο Ια ροροϊασίομθ 481] ΟὈΌΠΡῸ ἀϊ πηδηύθηθγθ 11 ργθϑί ϊο ἄνθνᾶ ρα ἀϊβροβῦο 

ὁ6 Ὁ. ογγαηΐθ Θοησαρθ, νἱοοτὸ 4 5101116, ργοννθάθβθβθθ 1 βοἀδῦ αἱ σσᾶπο (6). ΝῸὶ 

σἴαρπο 1597 ααἰηᾶϊ {1 ΟὐπβίρΊο ἱπιρθνῖϑ!θ ρΓΘ89 16 ἀϊβροβίζίοῃὶ οι οὐρθάθύξθ ορρογύιμθ 

ῬῸΓ ἴα ἀἰἴθϑα 46116 οἰὐὰ : ἀθοῖβθ αἱ γογμῖν]α αἱ ὑραρρο Ῥθπ Ῥυοννθάπίθ ἀ᾽οβπὶ οοβ8 

(1) δυῖο 1, ομθ τορπὸ 4] 1482 ἃ] 1490, ἄνθνὰ ρυθϑοὸ βϑαϊαζσο δὰ οὈὈ]ραῦο 11 τηϑιΌ 686 Παϊρὶ Π 

811’ αὐΐο ἀ᾽ ουιασρΊο. 

(Ὁ) Αγοῖι. εἷς. Τιοίίον6 ργίροὶρὶ, Τομολιὶ αὶ Βαυοία, τὰ. ὅ5. Π Τηαοα, ἃ] Ῥονροναΐο: “Ῥυϑβι ἀθηῦ, νοῦβ 

Βοῦγθ8 66 416 ΠΟῚΒ ΘΙΠΡΟΙΐΟ 66 ΘΡΟΥΘ δῦ ΘΟΙΏΠ16 ΠΟῸΒ ἰᾶνοΩΒ. ἃ Οπθαν. ῬΆΤΟΌΟΥ ποῖβ γοῦδ ῬΓΙΟῚΒ 

τοράταθυ 4 Τίθῃ γϑοῖν οὐ ἀθδαθονθ ποβύγθ ἀγοὶῦ 588 δυοῖν γθϑρθοῦ ἃ [αν οἴβοθ ἀδανοοαῦ, ΠΥ δα]ύχτο 

68ο86, ἂν Ῥυΐϑασθ 168. 6576 118. ΡΟ ΠΊΟΠ8.7 16. Ἰηδ 18. ἸΠ0. ΘΟσΒ᾽ἢ Θἢ πιβοηὺ Ἀ1η81, διιβ51 Ὀΐθα 16 ῬΟΌν 68 

γοῦβ εΐτθ οοιατηθ οὰϊχ οὐ ἀοπποῦ ἃ οπὐοπᾶτθ ποβίσο ἄχοῖδ, οοῆσαθ οαϊχ ἰοπῦ 46 ΘῈΣ τηἰβύσθ 9. θα 

ΔΠΟμ6 αἰΐγ6 6] 26 σοηπαῖο, 14 ϑρὈγαῖο 6 11 τῆᾶῦσο 8110 8ύθβ8βο. --- 5.1] ορθτῶ 46] Ῥουρογαῦο 6 5118 

ἀαθδύϊοπθ βα]ισζθβθ, Υ. 14., ΤΠοίέογ6 ραγεϊοοϊα»ὶ (Οἷο. Ῥσαοθβοο Ῥουρογαῦο). Βα]Όο ἃ] Ῥουρογδῖο. ΝῖΖΖα, 

θ ρομπαῖο 1587, ὁ 1ἅ., Μαγοϊοδαίο ἀὲ ϑαϊμααο, οοὺ. 4", τὰ. 85, π. 15. ΒΑ]00. ἃ Οδβϑίδμο 46] Ῥοζζο, οο]- 

Ἰαῦθυα]θ 46] Οὐμβιρ]ο αἱ βίαύο. ΝίΖζχα, 6 ὁ 21 σϑηπδῖο 1587. 

(8) ὄλυλκαοβ, Οἰυϊοημάαν ὁ Ἰοίίογ8, ἀοϑραίοίιοδ. αν βέαίο ραρθγ8 γοϊαὐέρρ ἐο ἐ7ι6 πιοροοίαήίονι δούϊρθθη, 

Μηριαπα απ ϑραΐνι ργοϑογυοα ἐη ἐδ6 Αγ οὔιένο5. αὐ δὲριωηοαδ, Ῥίοηηα, Βγιδϑοῖδ απ οἴβδιοογο, νο]. Ὑ, ν. 2" 

(Ποπάοι, 1888), Ῥὰρ. 354, 2 σίαρστιο 1587. 

(4) ὕλμπιάνο, Ηϊϑέογῖοθο ἀΐβοουϑο (ἴπ ον. ᾿ϊϑέογίαθ ρμαΐγίαθ, 6ἃ. ἅ4116, Τὰν. Ἰθοραῦ. αἱ δύοντία ραύτϊα 

ῬΘῚ 16 δηθοῃ6 Ῥτυονίποῖθ 6 18 Τοιηρατᾶϊδ, δον) ἡρέο7.68, γο]. 19), 90]. 1042. 

(5) Θτόνρπερο, ϑέογία ἀοῖϊα Αὐρὲ γηαγί εδηιο (14., 1οο. οἷδ., δογίρίον γ0]. 29), 90]. 1829. 

(6) γι. αἱ δέαίο αἱ Τονένιο. ΑἸονασηα. Τιρέέογ6 μγἱποῖρῖ, νὰ, 1", Ολν]0 Υ ἃ] ἀοησαρα. γᾺ}]8 114, 

2 τρᾶγτο 1587. 
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πϑοθοβδυῖα 6. αἱ ἔου  ἤοανῖα, ὁοα οὐγϑ, συ] Θμᾶο ραγθ οη6 1] βονθγπμδύουθ 46116, οἰξεὰ 

Ῥίοθνϑβϑθ βύϊρθμαϊο 8] τπϑγομθθθ 46] γαβίο (1). 

Τὸ Ῥυοποοθὼ Βοαύγοθ ομἰθᾶονα ἄϊ θβϑθῦθ ὑγαβρονίαία ἴῃ ἰβρᾶριιδ, ἄονϑ, ἀΐοθνβ, 

81 στἰΐθηθνα ρἰϊι βίοσαγϑι ο6 πὸῆ ἃ Νίζσα οὐ ἴῃ Ρίθπιοηΐθ. ὙοΪθνα θϑβᾶ ΘΟΠατ] 5660 
Ἰ᾿απΐοο βο ἢρ]ο, 1 ρυϊποῖρθ ἀϊ Ῥιθιποηῦθ, Επιδπιθ19 ΒῚΠουῦο, πθρρα ἄθοθηηθ, θᾶ 
Ἰπηραχίοηθθ ἃ Ἰπάπρὶ δοοθηπανα ἃ ρΑΥ ΓΘ. βθηζα δὐθπᾶθυθ ΠΘΡΡα 6 16 8166 ΠΏΡΘΡΪΔ]] 

αἱ βοοῦία. πὶ ἀθοῖβο π6] οομβίρ]ο ἱπηρογία]θ ΑἹ τἰβροπάθρθ ἔανορθνοὶπηθηΐθ 8116 Π- 
σἤθβϑδ, ργοιηθύθθηο]θ Ὀπθομα δοοορ]θηζε, (2). Μὰ 11 νἱδρθῖο ποὴ ΘΌ06 ἰὰαορο, δὰ 1 

Ριϑπιοηζοαὶ, [8 οϑαδε ἀθὶ απ18}} Βϑδύυοθ σουΐο ἀντ 06 Ῥογουύϑῦο, ὁομ ] Π]ΔΡΌΠΟ ὃ. ΒΟ ΡΠ, 

Βραναῦϊ ἀ᾽ ἱπιροβίθ 6 ὑγανδρ] δῦ ἀδὶ ρυθϑίαϊ βρᾶριπο!. Ταῤῥανία ἰὼ βου έθ 46116. ὉΡΊΩΙ 

Ῥᾶῦθνα ἴανογθνοὶθ 8611 ἱπηροῦ δ] Π]Θρ]1ο Ομ. δἱ πϑιμϊοὶ (9), ἀαθδηο π6]}᾿ οὐδοθνο 1597 

Ἰὰ οα]αύα, ἀ τπ ργοβθο ϑβογοῖο ἔτϑποθθθ βούδο 1] οομοβθαθ!]6 αἱ ΜΟΙ ΠΟΘ ΠΟΥ οα 1] 46]- 

ἤπο Ἐπνῖοο, βϑριϊ ργθϑῦο ἀ8110 βὔῦθϑϑθο 16, τη186 ἴῃ βΡΆΥΘ ῬΘΙΊΘΟΪΟ 11 Τ]ΒΡ ΟΠ Θ56. 46] 

γαβίο (4). Εὰ νϑαύατα ομ6 1] 16 πονϑιαῦτο 1587 ἃ ΜοπφΟῚ γϑηΐβ56 Βνπηδύδ ττη8 ὑΓΘρτδ, 

Ῥθὲ 1 ]10α 118, ἀυταπέθ ἰὼ αὰ816 ἀονθναηβὶ θϑϑηλίηδτθ ἱ αἰγ ] 461 Τηαθα, 6Π6 Π6116 ὑγαῦ- 

ἰδύϊνθ ἔπσοπο ὑαίθιοθ ἄὰ ΒΓάποθβοο ΝΟδΙ, 5ρ. αἱ Βϑ]θραγᾶθ, δηιδβοϊδύονθ βαρθϑαᾶο 

ἴῃ Ιβραρπὰ, (5). 

2. -- Ῥκεοΐομᾶο δοραὐθϊτηθηῦο τορπὸ Δ]ΠΟΥα Π6}1ὰ Οογῦθ ἄμποδ!θ, 6 ΡἹ1 ϑύθηθ βἹὰ 

ΞΡΑΨῚ βου] ἃ ΝΊΖΖα, Π6511 Ὁ] πη] 46] 1586 (6) πο αἰτηϊππτοπο οογύο ἄορο ἰδ ἐγθϑαϑ. 

18 τοορίθ ἀϊ Βοαίτίοθ, αυνοπαΐα 11 αὶ 8 ρϑπηδῖο 1538, βθῆζᾶ 66 ἴο συθηύαταίο Παοδ 

Ῥούθϑβθ γϑοοορΊουθ [ὉΠ πη 5ΟΒΡΙΤῸ 461] αιηδῦα, ὁομβογύθ, αἰ θαύδδ 1] ποβῦγο ρυ]ηΠοῖρ9 (7). 

(1) ἀλνυάναοβ, 100. οἷὐ. 

(2) 1΄., ΝΘΙΙω ρυϊαδνοσα αἱ ααθϑῦ δηπο ἔσονο ἰηγίαῦο 811ὰ Οὐογίθ ἱτρθυῖα]θ ΟἸδοοιαο Ῥγονδηδ, 

δῖϑ. αἱ Τιογπὶ: Υ. 4γ"οἷι. Οανιοραῖο αἱ Τογίηο. Οὐηίο ἐρβογίογὶ ὁ γνἱοουϊίογὶ αἱ Ῥίονμοηίο, τα. 80, [0]. 78 5. 
Νῖσρα, 8 ΤΟ Ο 1587. 

(8) Π γαβίο πὶ σίαριιο 1587 ἔθπθνῶ 11] οατηρο ἃ Ροϊσῖπο, 6 10 τππονϑνᾶ γ 780 Θἰδββίπο 6 βϑυῤίσηο, 

8116 ρογύο αἱ Τουίπο. Υ. Ἅγοῖ. αἱ δέαίο αἱ Τογένο. Γιρέέογο ραν ἐϊοοϊαγὶ, Οἰδοοταο ἘΌ]ροτΘ αἱ Ῥίοββαβοο, 

βίργιονο αἱ ϑοα]θηρῖθ, ἃ] Παθα. Αϑιϊ, 16 σίαρμο 1587. 

(4), Υ. θὲ ἴμανα, ϑέογία ἀοοιμωποηίαία αἱ Οαγῖο ΤΊ ἴηι οογγοϊαφίοηο αἱ ᾿ Παϊία, νο]. 85 (Ῥαᾳάονα, 88ο- 

οπούδο, 1875), Ῥαᾶρρ. 175-284. --- Ὡπσαῦε, ἄμηὸ (ὁ Μορέριογθηοῃ, σγαηα γηαϊέγο οὲ οοηηόξαῦϊο ὁ ΕΤαποο 
ὰ ἴὰ 6014)", αὐτῷ αὐ ηιόο5. δὲ αὐτὶ οοηϑοὶ ἄπ γοὶ ἔγαηροὶς 167. Ῥαγὶβ, ῬΊουι, 1888, ραρρ. 816-81. --- πτεβι, 

ἴα φιονγα ἐμ ῬΙονμοηΐο ἐγα Οαγῖο Κὶ ὁ Ῥγαμοοβοο 1, ἄαϊ 1686 αἵ ἐναζέαίο αἱ Μορξονιο, 16 πουοριῦν 1687. 

Βοροίο Τγα το, ΟἈ] ον πὶ 6 Πρ]ῖο, 1889. --- ὕλράββο, Γὰ ροϊδἑϊοα αἱ Ῥαρα Ῥὰοῖο ΤΙΤ ὁ 1᾽ Παῖϊα, γο]. 1“. 

ΒοΙορτια, ΖϑηΐΟΒ6111, 1902. (Οαππουΐηο, θἰρ. ϑανίηὶ, 1901), Ῥασο. 848-58. 

ο΄ (δ) Θάχακαοβ, ρᾶρρ. 400 6 404. Αὐὐΐοο 1} ἀἸβοιϑθοὶ ἃ Νοηςοη. --- Υ΄. 1] ἐϑϑῦο 4611 ἔσθρτιὸ αἱ Μοπφοι 

π᾿ Ῥύμοκι, (798 τρηὐνογϑοῖ αἱριονπαίίχιο, ἰοταο ΤΥ͂, Ῥ. 2" (Ατηβύογάδμι, 1726), ραρ. 158. 

ἢ (6) Ὑ. Τ᾿ οΙοφαθηίθ Ἰθύθοσα 46] Βδ]ρο, Αγεἶν. αἱ ϑέαίο αὶ Τογίμο. Τιοέέον ραγ οοϊανὶ (Ῥογροταίο). 
Νίῖσχα, 10. ἀϊοοιιθγο 1586: “ Ωαα, ὅσπι Ἰαπρτϊᾶθ νἰναμηαβ Πϊ6 ΟἸΠΘ8. ΘΧΡΥΪΠΊΘΙΘ Υἱχ Ῥόββθιι. ΒΘ] πὰ 
ὁπστῖα, Ῥγαθίθυ νίπατι ἁπῦ ποὸὰ Πα ούαν δα ἱπημηθη80 δατηοάθπτη ῬΥθοῖο σοτηραγϑηύαν. Οποὐἐϊ ἀΐδια, ἰηὐθυ 
]Π1065 Ηΐο ἀορϑηῦοβ. δύααθ οἶνοϑ Φαυρίω ἀρϑυσαρία, ΠΙαάαπθ ῥγοθαῦαι ϑἀαρίατη 7100" αθδέ εἰδὲ γ68 
αδεϑέ, ἍΠ]1ο Ῥιοΐδοῦο οοταραύϊον παΐο ραὐχϊθ, Βθὰ οὰπη ΤΘΘΊΟΗΪΒ. ΠΟΒΟΓΘ ΘΥΙΠΡΌΒ, 5611 γΘυΪα5. ἕαύα! θ᾽ 

Ἰαρϑαση ΤΘΘΟ]]Ο ΠῸΠ ῬΟΒΒΌΠΙ ΠΟΙ ΒΥ ΠΏ ΤΠΡΘΙΏΪΒΒΘΤΘ. Ῥοϑῦϊβ Ηΐσ Ῥ]ατοα ἰηβοῖο «αούεϊα16, Τύα, αὖ Π]." ἢ 
68 Θατη ὑθπαΐ οαγίδ, ΒΌΡΟΥΙΟΥΘ ὉΥΡΪβ. Ῥασύθηι ἀΓοἷβ Ῥγοχίπηδτη Ῥυ 16 σοηϑοθπάθυαῦ, ΝΒ] Τοτα Πτ|8, 

ἩΪΒ] Ῥοοχαΐπιια, πἶδὶ Πουιΐπιιθ Ῥτοβρ οἱ θῦσαι, πο ῖ5. ̓πηταϊηθηὺ δηριιβίθ 9. --- 14., Μαγοϊιοδαίο αὐ ϑαϊιῶδο, 

οδδ, 4 χη, 80. Τιρἐξοτα οἷὐ. 461 ΒαΙΡῸ αἱ Π6] Ῥοζέο 6] 6 ρϑηπαίο 1587: “Ῥϑὺ γϑυϊδὰ βύίδταο αββαΐ 

Ἰμα]8. χὰα, Ῥουὸ ὁ ποὴ 8ῖ υἰύγονω ἄδ γίνθυ οὐ ῬΡ6Ὶ αἰύυϊ τἰβρϑῦ απ8}} ποῖ βουϊνουὸ ἃ] Ῥυθβθηΐθ 5. 

(7) Ἔα ἢ] Ῥαοα ἴῃ «πϑὶ ρἱονηὶ ἃ Μηαπο. οὶ Αγοῆ. βἰογίοο Θοησασα (ἴὰ Αγοϊένῖο ἀὲ Βέαίο δὲ 

Δαπιουω). Ἔ οβίονηΐ, Ν. ΧΤΙΙ͂ΧΣ, π΄. 8, Ὁ. 1668. Βα τίσῖο ΒΟΌΡα 4] Παρ αἱ Μαπέονα. ΜΊ]δπο, ὅ ΒΘ. 1588: 

ἮΙ 5. Ῥαρβ, ἂἱ βανοῖα π6 σίοπθο χαὶ ααθβέα τηδέϊπα. ΝοηΒ." Βον θο οοα 1] βοπαίο 511 ἄονθα ΓΌΟΝ 
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Ῥᾶργθ ἃη ἰβύϑηθθ ὁῃ6 16 ΠΌΠΊΘΓΌΒΘ βυθηθαθ βαθϑιᾶθ ἰπο ΠΠϑ55ΘΡῸ 1 ΠΘΗΪοὶ ἃ ὈΘπρηὶ 

ῬΙΟΡΟΒΙΌ. ΝΟῚ τπᾶγζο 1538, ᾿πίϑυθ!, 11 πᾶονο οοπθδύθ 116 αἱ Ῥτδηοῖα, ἀππηὰ αἱ Μοηύ- 

ΤΠΟΓΘΙΟΥ͂, πιϑηἀὸ ἃ ΝΊΖΖε 11 σϑβοονο οἰϑύϊθο ἀ᾿ Αυγϑηοῃθβ, 580 βϑρυθύδυϊο (1), οοπ ρᾶ- 

ΙῸ]Θ αἱ ὁογάορ]ο ΡῈ 1ὰ τηουῦΐθ αϊ Βϑδύγιοθ 6 ὁ0η δπρῖθ οὔουίθ 6 ρτοιηθϑβθ (2). Π 

Τ)αοδ, αἰρροπᾶθηαο αυδίοηθ. βρϑύϑηζο, 5 δ γουυο δὰ Ἰηνίδυθ ῬΓΘ550. 11 οοπθϑῦθθ116 Οπο- 

τᾶΐο ΜαΡ8111, αραῦθ αἱ 5. Ῥοιθθ, θ0η θβρυθδϑίοηὶ 4] ρου ϊπθ 6 Θ00 ῬΓΡΘΡ ΪΘΓ8 5] 

ΤΌΒΒΘΙῸ [πα ]οδῦ 1 ΤΘΖΖ1 ΘΟ ΘΗΪΘΗδ ῬΘΙ ΤΙδνογΘ ἃ ὈΘηθν  θηζα οὶ τὸ (39). Νδὶ [τδὐ- 

ὕθιηρο ὑγὰ 11 Ῥαρᾶ, Ρϑοῖὶο ΠΙ,  1Ἰπηρουδύογθ, σϑηϊγῶ ἄθοῖθο 1] ΘΟΉΡΊ6580 αἱ ΝΊΖΖο, ρα 

ὃ τηοϊέο ῬγΟΌΘ 118. οΠ6. 1 ροββι Π1Ὁὰ ααπ ϑοσορο οοη ΕὙδΠποῖδ, 11 ἀθϑί ἄθυῖο ἀββοϊαίο 

ΑἹ ααθϑύδ ο6 11 οδβύθι!ο αὶ ΝΊΖζα ἤθη υϑοῖθθθ ἄδι πηϑηὶ βαρϑαᾶάθ, οἱγ9. 81] παύαγα!θ 

βοβρϑῦθο οἶγοῶ 16. γ9 186 ̓ ηθηΖίομὶ 46] Ῥᾶρα 6 461} Ἰπηρογδύονθ (4), ΔΌ ίϑπο οοπύνιθαϊῦο 

ἃ. ΤΌΠΑΘΙ6 11 Πθιοδ Δ]1Ί6η0 4818. οΘομβορπα 6118, ἔοτύθσζα, ἃ] Ῥοηΐθῆοθ (5). ϑϑγδζίαῦδ- 

τηθηΐθ, βίο] ῦο ἄρρϑηδ 11 οοΏρΥΘθθο (6), 16 οἴδογιθ 46] τ δἱ Ῥαοα ρἰθηβθιο 81 ἀἃ 8Ρ- 

ῬΑΙΡΘ ἀηϑ γογῶ ᾿ΤΌηΪδ. ΒΎΔΏΟΘΘΟΟ Θοπβθηθνδ ὃ ΒΡΟΙΠ ΓΕΓΘ ἴὰ ϑανοῖδ, βϑῖνο ΜΟΙ Π181, 

Ῥ6Ρ ἰὼ αἀπ816 οὔδεῖνα. ἀαϑ]οθ Θοιήρθηβο : ἡθρᾶγϑ ἴῆνθοθ ἰὰ γοϑυϊθασιίοηθ 4691] Ῥιθιμοηῦθ 

8. 460116 Βτοβϑβϑδ, δῃχί τϑοϊδιηδνε ϑηοογα 11 οοπίδαο 41 ΝίσΖε. [π΄ οι θῖο αἱ απθϑὺθ σθ- 

Β᾽οηὶ φῥγοιηθύνονα 11 ἀποαύο ἀϊ Βουρθοι, αἀ᾽Αανουρπθ, 41 Βοῦσυ, αἱ Εογοϑὺ 6 Αἱ Βϑϑι- 

701615. ὁοη τϑηδιύδι ϑηησθι ἀρι8}]6. ἃ απ611ἃ 46] Ῥιθιηοηΐθ, οἷὐγρθ ἃ ὅ0,000 1γθ δῆπαθ 

Δ] ΠΟΘΙ ΤῸ οὖ 511 }]]πηθηΐθ 1] 5.5 ΜΔΤΌμΘ56. Ῥαὰν μ6 σἱοπῦο ροἱὰ αἱ Ῥαοπα ποτὰ 6Π6 ποι δὶ οτϑαᾶθα, αἱ 

τη00 006 ΠΟΙ 57] βοππο δηδεθὶ αἰ ὑυϊπαθηῦὶ. ΑΠΟΠΟΣ πο 51 βοῖδ απθδηᾶο ραυυϊτὰ ,. --- ΒΌ11α ταουΐθϑ αἱ 

Βραίνίοο, γ641 Ομάπεντα, Νούέήφίο ϑέογίοῖο ἱηέογηο αἴΐα υἱέα οὦ αἱ ἐογερὲ αἱ Βεαίγοο αἱ Ῥογίοσαϊίο, 
ανιολο88α αἱ ϑανοῖα, ὁουι ἀοοσιτηθηῦ!. Τογῖπο, Βούξα, 1808, ρδρ'. 104. --- Ολτθ τὰκ Ῥιππιλβ, [6 ἐοριδθαι αο 
Βόαϊγτα 6 Ῥογέμραῖ, ἀιιοίοθ8ο ἄο Βαυοίο ἄκηιβ ἴὸ οδέραι, ἄς Νίοο, ἴῃ “ Αὐδὶ ἄ611ὰ Β. Αοοδάοταίϊα, 46116 

δοίθηχζθ ΑἹ Τουΐηο 9, νο]. ΧΧΧΤΥ͂ (1899), ραρρ. 888-902. 

(1) Α4γεῖι. αὐ διαίο αὶ Τογίηο. Μαΐογίο ροϊέέϊοιο. Νογοφίαφίονὶ οον ἔγαποῖα, τὰ. δ2 (ἅς ογάϊπδτο), 

8 τηᾶγΖο 1581 (8). --- Π Οτόνρρπερο οὨΐδιηα 1᾽ οἱούϊο αἱ Ανγᾶπομοο Οὐβύοίοσο δίγθαίπθα (ϑέογέα ἀοῖτο 

ΑἹρὲ ηναγήίηιο, 901. 1860), ἴπνθοθ 11 Οὐλμβ (ϑι)γηο5. ορ᾽ϑοορογίρη, 6οο. Βα ϊβθομα, Νίδησ, 1878, ρδρ. 506), 
αϊθθ ὁῃ8 (α] 1588 ἃ] 1500 [ἃ νϑβοονὸ αἱ Ανυδποιθα Πορουίο ΠΠ| δθπδα. 

(2) «Αγοῖι. οἱξ., 1οα. οἱ. 

(8) 1., Μομυιουία]θ 811}᾿ αθαῦθ ΜΙ ανίθ 111. Νίχχα, δ᾽ τπιᾶγχο 1588. 
(4) Οτόνρππρο, 60]. 1382. 6 βρο, --- Π τὸ ἃ Ἰηρη]ύουτα ἀνόνα ἃπ μ᾽ 6511 οὔουθο ἃ] τὸ 1ὰ 888, τηϑαΐδ- 

“016 81.118 θα86. 4611 οοηβορπδ ἃ 1αἱ 461] ΜΊ]αποβθ, Βπομὸ ’ὰ Ῥρᾷοθ ἴοϑθβθ συιβύα δῶ. Εἶτα 11 οαθοὸ αἱ 
ποῖ Θομἤαγθ πιο] αἱ ρθη οοϑὶ Ῥυθιμασοβ! 64] Καυτπκ, Οογγοβροηάαηοο ροϊζεϊψιιε, ὁ ΜΗ͂. ἀὁ 

Οαδποη οὐ 6 Μαγίπας απιϑαββαάθιν8 (6 ΒΎαηοθ θη. ΑἨἩρΙοίογὸ (1581-43). Ῥαν8, ΑἸοαμ, 1885, ραρ, 28. 

ΟἈΒΌΠΠΟΙ. ἃ] τ. Τιοπᾶτα, 14 ΓΘ ταῖο 1588, --- ΝΟ ῬΟΡΟ]ο 1 ορίπΐομθ τὰ οὁΠ6 11] Ῥαρῶ 00] ΘΟΠΡΎΘΕΒΟ 

αἱ Νίζχω τηϊγαθ86. 5010 ἃ} δοογθβοϊσηθηθο αἱ 5 οὔβῶ. αὶ ΤΊμουλτι, Ῥίοοηας αὲ Τοαὲ ἀαϊ 1528 αἱ 1543 

αοϑογίέο αὶ ογοηϑέα. οοημέοηερογαημθο Οἴο. ϑέοξαηιο Βγησασαὶ, ἴὰν “ ΑὙοἢ. εὔου, Ἰομη. ,, Π| (1875), ραρ'. 899. 

(5) Ὑ. 16 οροιθσίομϊ ἀ 61] ἀταραβο. βαθαπᾶο ἃ] Ῥαρῶ 6 16 υἱϑροβύβ αἱ απθϑῦο ἴῃ (γ᾽. οἷέ. Μαΐογῖο 

βἰαϑέϊοῖιο. Νορος. οοη Ἰονλα, τὰ. 25 ἄὰ' ογαϊπατο, Ἅρ., οο. 85, --- Οἴτοῦ Ἰὼ ὈΙΟ]οσταῆδ, 46] ΘΟΠΡΎΘΒΒΟ 

αἱ Νῖσχα, οἰδγθ 8116 πατθσοϑθ πούϊψίθ οὴ6 ἀδηπο 11] ΠΑμβεκν, Μόηιοϊγος. (ἴῃ Μορ. Ὠΐδέ. ραΐν"., 55., 15). 

60]. 884 6 βρρ., 11 Ολμβιάνο, Ηϊβέ. ἀΐβοοῦβο, 901. 1048 6 βρρ. δὰ 11] Θτόρνρπερο, 00]. 1881 6 566.» γϑαϊ 

ὉΠΟΩΘ. Αὐρρὴπι, 106 γοίας. ἀορῖέ ἀνιϑαδϑο. υομοέϊ, βουὶθ 15, ὕοτηο 29, Βιο]αχζίοπθ ἃ6] ΤΊθροϊο, ἱ Υϑηθέἑαη βοῖο 

Τεροϑοΐοη. σον Καϊβο» 076 (6. 4111 Αοοδάθτηῖα, ἱτηρουῖα]θ αἱ ὙΊθηπα), νοὶ. 15 (ίθηπα, 1889), ἱ τοὶ 

βἰπιαὶ Τοῖϊο γοϊαφίονυλ ἐγὰ ϑαυοία ὁ Τοηορία ἄα Ανιοᾶθο ΚΠ α Οανῖο 11 (111) (1866-1658) (ο5ῦν. 4116 

Εὐοὶ 

“ Μρϑιμονῖθ 6118, ᾿., Αοοαᾷ, 46116 ϑβοίθησο αἱ Τουΐηο,,, βουῖο 35, ἕοταο ΧΠΙΧ), Τουῖηο, ΟἸδιβθα, 1899, 

Ῥᾶρξ. 48-44, 6. Τοοοιωγορεὶ οα οοδογυαφίορέ 81 ὁογ7.6580 αἱ Νίασα (1588) (οδ5ύν. ἀαἱ “ Βομάϊοομθί 6118 

ἢ. Αροϑαθμιία 6] Τήποθὶ. ΟἹαββθ αἱ βοΐθῃσθ πχουα]ῖ, ϑὐουίομθ 6 Π]ο]οσ. 5» νο]. ΓΧ), Βομα, Τὐποοὶ, 1901, 

ΤῸ. οἷν. 46] Ολραββο, Σὰ ροϊηίοα αἱ ραρα Ῥαοῖο 117 6 Τ᾽ 1εαϊΐα, Ῥαρ. 8719. 6 500. δα ἅποῆθ 1] οἂρ. ΥΠΙ 

ῬΘΙῚ ᾿πέϊθτο, δα ᾿πῆπθ 16 Ῥοὺῇθ Ῥαρίπο 46] Βεδδι, ᾿ηέγουνο ἄο Νίοο ἅτ γοὶ ΕἸ ανιροὶς ΤΥ οἱ ἄμ ραρὲ 

Ῥαμί 111. Νῖίοθ, ἱτρ. ἅἀὰ Ῥοϑίϊ ΝΙςοῖβ, 1901. 

(6) γεαὶ αἱοαπὶ ἀοουτμηθηθὶ ᾿πϑαϊυϊ 81] ΘΟΠΡΎΘΒΒΟ ἴῃ ἄρρ., ἴ)οο, 45. 
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θωΐγα, ὁ ἴθ ρυογορσαύίνθ, οπουῦΐ, δαθουὑὰ Ρ61] Τθηιασα 6 Ρϑὶ βυοὶ ἀϊβοθηἀθηθὶ αἱ ρυϊποῖρὶ 

Ὧ6] βϑαπριθ ἔγαποθβθ. Ργοροπονα 8ηοογδ, 1 τηϑύνΠ 0 η10 46] ΡΥΙποῖρθ αἱ ΡΙθηιομῦθ 9018 

Ῥυϊποίροβϑα αἱ Νάναγγα, ΟἸονθπηδ α᾽ ΑἸ τοῦ, βυὰ πἱρούθ (1). : 

(δυο τϑϑρίηβθ βθηζᾶ ϑϑίύαγθ ααθϑῦθ ργοροβίθ ὁῃ6. πγανϑπο δια ἈΘΒΘΡΨΙΡ]Ο 8118, 

οοτόπα, αἱ Ετδποῖδ, (2), πιδ 1 ΘοΙαρ πη θηθ] γα 1] τ6 9 1᾿πηροναίονθ δὰ Αἱραθ- Μουίθβ (8), 

6 ἴὰ ὑγθριδ βυϊρυϊαῦα 10 Ἰαβοϊαιοπο οοιηθ ἰβοϊαίο. ΤΡῚ] βαρριϊοὺ 1’ πηρθγδύοσθ αἱ πὸπ 

ὙΘΗΪΡῚΪ Ἰηθη0 ἰπ 5[1}116 πηοιμθηΐο 6 αἱ οὐδθηθιρ! 48] τὸ οομηρ θύα τϑϑυϊθαχίομθ (4). 

γ βύθ πα} 16 ἰμβίϑύθηζθ τηΐβθ ἱπάπρίο ἃ τ ὐῆσανθ ἃ ὕσθρια αἱ ΝΊΖΖζα (Ὁ), 6 ἔθοθ 

ἰηὐθηάθθ ἃ] οορηδῦο 006, Ρ61 αὐπϑηΐο ἀθϑίἀθυδβϑθ ἈΡΌΙαΙΡ]Ο ἴῃ ορηΐ οοδθδ, Π0η Ῥοῦθγϑ, 

γϑᾶθι: οδποθι αὐ! ἴῃ 512}10 οαΐδα 1 8801 αἰριθυ1. ΟΠθ56. τἀπὶ Δ οσοδιηθηῦο ο0η [πὶ 9 

Τ᾿δἴαΐο 461 ϑδοῦο Βοιηᾶπο Ππηροῖο, ἀϊ οἱ ἕδοθνα ρᾶγρίθ. 11] βϑρυθίδυϊο Ῥογίδ, ὁΠ8 τἂρ- 

Βίαπβθ ἰὼ Οονίθ ᾿πηρουΐα]θ ὁοπ αἰιθϑῦθ ᾿βύθαΖίο πὶ 6. Θ0Π Αἰ γΘ Οἢ6 ΠΡ Υ αΠ0 ὃ. ΘΟΠΟΒΟΘΙΘ 

Ἰορίῃΐομθ 461 οϑηοθ Ποῦ ὀθβᾶγθο, ΝΊοοϊα Ῥουροποῦ αἱ ασϑηνθ116 (6), ρογῦο ἰὰ τϑυϊῆρα 

6118, ἔγθρὰδ δα Αἰἱριθα- Νουῦθδ, ΒΘΙΏΡΥΘ Θ0Π ψίνΘ ΒΌΡΡΙ]ΟΠΘ. 81} Ἰηρθυδύουθ αἱ ἃρρορ- 

Βῖαγθ ο]Ϊ ἰηθθγθδϑὶ βαραθαὶ (7). Οαγ]ο Ὑ δ θοῖθθ ῬΘη0 1᾿᾿πνἱαῦο ἀπιοα}6, ΘΟ1η8 59 ἄύθβθθ 

ἀπηθηθίοαῦο 11 γἰβπαῦο ἑαύίορ! 461 οαβύθι!ο αἱ ΝίΖζα, 6 ϑυϑαὶ [ὰ ταύϊῆοα: τὴηᾶ 61 αἵῇ- 

ΟἾΔ] 46] τ δὶ ἰϑρίηθγομπο 4616. οἰϑιβ8016 ἴῃ θϑϑὰ οοηθθππῦθ, ργθύθπἀθηαο 0556 ἃ ρΡ866 

ταὐῆοαῦα. βῆχα οβϑουναζίοηθ δἰ οαηδ. 5ιοοπὸ 1 ̓πιρϑγαύουθ ᾿ην τὸ 1] οΘορπαῦο ἃ 50] 58 "0 

1] το, δββίσαναπο]9 6 1᾿ αὐῦο ἴπ πα} ἀνγθΌ 6. ργθρίαἀϊοαῖο ἱ βαοὶ αἰγιυ] (8). 

(1) Α4“γοἷι. αἱ δέαίο αἱ Τογίηο. Νέρφος. οοὴν Εγαποία, Ἰοο. οἷῦ., Ῥτοροβίθ 46] Οὐπθϑίαθ:]6. 6 46] ρυϑϑβὶ- 
ἀθηΐθ Ῥογεοὺ, 19 σίυρπο 1588. --- Οἰοναππα ἀ᾽ ΑἸΡτθὺ νὰ Ηρα αἱ Βηγῖσο ἀ᾽ ΑἸ Υθὺ, τ αἱ Νανᾶντα, ὃ 

αἱ Μαυρμουῖία ἀ᾽ Απρου]δηιθ, βου} 11. αἱ Εγαποθβοο 1. 

(2) ΤιΑμβεατ, 60]. 1892- τόνρρβερο, 60]. 1859. 

(8) Θτόνρρπερο, 60]. 8, --- ΝΠ) Δ οοοαιηθηΐο 46] τὸ 6 461} Ἰπηρϑυαίοσθ, νϑαϊ ἥἴταρρεντι, Οαγῖο Τ 

6 Ῥγαποῦβοο 1 αὖ Αἰσιιο5- Μογίοδ, ἴπ " Οἵουπα]6 Τἠρυδύϊοο,,, ΧΧΠΙ, 216 6 8βρ6. -- Π᾿ Ῥαρᾶ νον, θοπ- 

ββαΐο τηοϊίο δὰ ῥα]6 ἃ οοοαιηθπίο, ἴθ Αγ}. αἱ δέαίο αὶ Τογίηο. Εοργίβένὶ Ἰοἰέθ))6 ἀοῖα Οογέο 1δ86- 1δδ0, 

[0]. 41. 1] Ῥαοα ὦ Θἴο. σδομογαπο ἃ Ὅβαβοο, ρονουπδίοσθ αἱ ὕπηθο. Νίσσο, 26 Ἰπρ]1ο (σἴαρπο Ὁ) 1588. --- 

Ὑραϊ δπο8 ἃ Ῥτιοροβίθο 4611 Δ θοοοαταθηῦο αἱ Αἰριτιθϑ- Μουῦθα, ππὰ Ἰθύθοτῶ αὶ Ῥδοῖο ΠῚ αἱ τὸ, ἴῃ ἄγολι. 

αὶ διαίο αὶ Ναροῖϊ. Οαγίοσψίο Ταγηοδίαηο, ἴαβοῖο 185, Ἡοτηα, 6 ἀροβύο 1588 (φορίδ): 1)4] 5." αἱ ΟΠμδὰγβ8 

ἈΒΟίδταο υἱοθναΐο [6 νοβύτθ " οὐ ἱπύθηδαθο οἱ Ῥτόρυθϑβθο (6110 ἃ θοοοδιηθηῦο βθραϊίο ἴῃ 1ὰ γοβύγα ν111ἃ 

Ῥαγρσιουιουίοα 46] 50 ν.}9 Πηρογαύουο οὐ ἴὰ ΜΔ Ὑ, ΟἾγυνα, 461 ἀπα]86. παπθπᾶο βϑηῤθο στδηββίτηδ 
ΘΟ, ΒΟ] ΐομΘ ΡΟΣ 10 Ῥυϊπηΐθτο δᾶνίβο θχρθᾶϊθο οοπ ἀΠ]Π]ρϑηία 4111 ΝαΠΕΪ ποβόν! υϑβι θην ἀρρυθθθὸ 

ἴὰ Ὑ, Μὰ οἱ ῬῚ ἰοὸ Απιραβοίϊδθοσθ 6110 ἱπιρθγαΐου γϑϑιἀθηῦθ ΡΥΘ580 Αἱ ποὶ οὖ 1ο ργοὐμομοίασίο 48 

Μομι]αο νοβίτο ἀρϑηΐθ, ὑαύθα, νο]ύα 61 ἴὰ ρυθϑθηῦία 46] ργϑαϊοῦο 5." 46. Ομδγβ οὖ ρϑὺ 1ὰ τηο] δ αῇϑο- 

ὀΐοπθ οὐ Ῥοπα νοϊαπίδ βιὰ γθγ8ὸ αἱ ποῖ ἀαϑαία οὐ ἀϊιποβύταϊα ἴῃ απθϑῦο ἀρβρδοοῖο, 1. ποβύσα Ἰουϊθϊα 

86. ὃ τηοίο οοπβιτπαύα οὐ δαρτιπθηύαία. ΡῸΣ ὑαηῦο πθ τοπᾶάθημο ἱπῆμῖζ8 σταῦθ δά ν. Μ. ΟΠ ὰ5 οὐ ῬῸΣ 

ὮΙ θοπο οἰἴθοίο βδρτῖδο οὐ βθῖπο δι δὶ βοραθγὰ 8] ργθάθυθο ἃ θοσοδιπθηῦο δια βθυν θῖο αἱ 1)10 οὖ Ῥθηθ- 

Βοῖο. 4611 οἰ βυϊαυ δὴν ,. 

(4). ὅτοσσπερο, 90]. 1858. 

(8) ΟἿ᾽ δνὰ δὐαΐο δοοουᾶδίο ὰπὶ ταθ86 ἀϊ ἔθαρο ρϑὲ 1ἃ ταὐϊῆοα. 6 α] Τυμονν, (07)}8. εὐυῖν. ἀἱρίοηι., 

γ0]. ΤΥ, ραγίβ 25, Ῥαᾶρ. 110. Ττθσθα αἱ 10 ἃππὶ. Νίσσα, 18 οίπριο 1588, --- ὅ8. Ῥυθβύϊαταο ἴθἀ6. ἃ] ῥγθ- 
5ἰάθηξο Ῥρ]]ἴββου, 11 Παοα, ποὶ ῬΥΪμαὶ πιθϑὶ 461 1588 ἄνϑνὰ ἔαθῦο θβρυίσηουθ ἃ] οομθβύδ 116 1 ̓ αὐθησίομο 

δ ΟἹ υἱτηρύξουβὶ ὑούαϊπιθηῦθ 811 νοϊοηδὰ τϑρῖα. γ8αϊ ἤτβτβε, Ζωοέέγθ8 δὲ ηιόνιοίγε8. α᾽ ̓ ἰϑέαί, νο]. 15 
(Ρανῖβ, Τιϑοπανᾷ, 1677), Ῥαρ. 186. ΡΟ]Π58οη. ἃ] Οοπθβία 116. 

(6) Αγποῦ. αὶ δέαίο αὶ Τογίηο. Μαίογῖο ροϊίἐϊοῖιο. Νοσοσίαφίονυϊ οοη Ὑήορια, τὰ. 859 (4 οτάϊμδχθ). 
Μογιουῖαϊο ἃ] βορυθίασίο Ροτία, Νίσσα, 15 Τρ] 1688, ν. 4ρ}»., Ῥθοο. ὅ5, π. 1. --- ΑἸ] αὔδο 4611 1ανῖο 1] 

Ουδα, ΘΌΡ6. 60 πβοπᾶϊ. Υ. Αγοῖ. οανιογαῖο αἱ Τογίρο. Οὐηίο ἐοϑο»16γ1 ὁ γἱοουϊίογὶ αἱ Ῥίοριονιέο, τθ6. 29, 

Ὅ]. 95. Ονάϊπθ ἀἱ ἄαυθ 60 βουᾶϊὶ ἃ] Ῥοτία: " αΌΘΗγΟΥΟΠΒ θυ Υβ ἸΘΙΏΡΘΥΘῸΣ οὐ 16 ΒΟΥ φυθβουθέϊθα. ἃ 
ΔΙ Θβτηουέθα ρου ἴα, οομβυτηα οι ἄθ Ἰὼ ὑγσθϑν ἕαϊοῦθ θηῦτθ ἸΘΌΥΒ τηπγ δῦ 9. 

(ἢ Α»οῖι. ἄϊ δίαίο αἱ Τογίνιο, Ἰοθ. οἷν. Νουπουΐαϊθ ἃ] ΒδΠθσανᾶθ Νίσαο, 15 Ιυρ]10 1588, ν. 4}ρ., 
Ὁσ ΘΟ, τε δ. 

(8) 1ἅ., 1οο. οἷν, Βοϊασίοπο 46] Ῥοιία. Νίσζα, 29 1ᾶρ]1ο 1588. Υ. 4». θοο. δ᾽, ἡ. 8. 
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Μὰ δυο ποὴ οϑαουνθ. Αἱ Ῥυῖμ] 49] Ππη658 αἱ ἸὰΡ]10 ἀνθνᾶ Θβρυθβθὸ ποξαμπηθηῦθ 

16 588. νοϊοηὐδ 8] πἰροῦθ, ΕὙδησοθβθοο αἱ [αχϑιηθοῦγρ, νἱβοοπύθ αἱ Μανύρτιοβ, θα ἃ] νϑ- 

Β6ΟγῸ Αἱ Τιοβᾶππϑ, ϑϑθαβύϊδηο αἱ Μοπύξαποοπ,, τηδη δ 5}}1 ἀ8] τὸ (1). τα ἀϊομϊαγὸ 

6.6 ποη οοπορᾶθνα τϑύϊῆοα ἀΐγουθα ἀὰ ἀ06116 οἱὰ ἰηνίαΐα. ΟΠ ὃ ΠΩΡΙΟΌΘΌ116 66 ἃ 

ααρδύδ, σοπάούξα ἱπο!]ηᾶθθοσο 11 θοαὶ ἃπῸμ6. 16 ποῦϊΖιθ 6186 ρϑῦνθηΐναπο ἦα ΤΟΥηο. 

1] Ἰπορούθηθηξο ἅ6] στὸ ἴῃ Ρθιηοηῦθ, τη δ θβ οί }]ὺ Τϑπαῖο αἱ Μοπύό)θμαπ, ὑσοναναβὶ ἴῃ 

ταν! αἰδύγουθθ βηθησίαγιθ (2), θα οὐα οοβύγουύϊο ἃ βύδνϑιθ Αἱ ἰδββθ 1 Τορηθϑί, 606 

ἀἰβδαπριδῦ ἀ8116 Ἰαπρα βΌΘΡΓα ρτούθϑίαναπο αἱ πο ἀνθ Ρἱὴ ΠΊΘΖΖ0 8] απο 6 ἄθρα- 

ὕανϑπο ππ᾿ θα βοίαθα, 8] γ6. 60π ῬΡΘΡΏΪΘΓα ἀ᾽ Θβϑοῦ Πἰρουαῦ ἀὰ ὑδηῦ Ὀ81261}: (8). Π 

Μοπύδ)θμδη ΘΌ6. ὑϊππορθ 8ΠΠοσα, 6 βοὴ βθηζα ἑοπάδπιθπίο (4), ὁΠ6 ἰὼ πηϑ]α νορ] δ ἀθὶ 

ΤοΥυϊποϑὶ ρούθθθθ ἴϑνουγθ 11 υἱδοσπο 46] θοαὶ π6118 οἰὐα, 6 ὀθγοὺ ἀ Ἰηἀπιι "6. 416110 

60114 νἱοϊθησα 8118. ταὐϊῆοα, π6118 ἴογττηα 48] τὸ ἀθβϑίθυαία. Πορο απ ὑθηὐαύνο νᾶπο 58 

ὙΠ αΠ]οὐδο 6 ἀἰβοθπὶ βορὰ Μοπάονὶ (5), πιϊπδοοὶὸ ἀϊ ἀββα] το 16. αἰ ίμηθ ὑθγγθ ᾿ὁἢ6 

γοϑίδνϑηο ἃ] Ππθα. ΟΘαθοὺϊ ποὴ ροΐθνα βρϑυῦδυ αἰαΐο ἀ8] τπϑυοθθθθ 46] ψαβῦο, 606 

ἐταῦνανα 811 δι! ομθνοὶθ 601] Μομύόϊθμθη 1ὰ οἰβυθιμδχίοπθ ἀθὶ θομῆπὶ 6011 [μοπθαΓαΐδ, 

8 ἔδοθνα ρὰ 6880 οβυπινὰ βοβρθηάθμαο 1] ραραπιθηίο αἱ 86,000 βουαϊ ὁῃ6 δυο 

Ῥᾶββᾶνα 8] οορῃαῦο αἱ ρϑηῃβίοῃθ (6), 6 ἐοβ]θηᾶο π6116 οἰὐδὰ βαρϑιάθ 11 ὀοιηᾶημᾶο δὶ 

τηϊηϊϑυνὶ ἄπο! (7), τηϑπῦγθ ἱ ΕἼΘ ΠΟΘΘὶ ΘοΥΓθνᾶπο 11 ΝΊΖΖαυο 6 πηδπάθνϑηο 8118. σ ]ΘΓδ, 

858 6 4γῖι. αἱ δέαϊο αἱ Τογίηο, Ἰοο. οὐ. Π] Ῥαοα ἃ] Ομ]]δαὺ δα αἱ Βθ]θραγαθ, 

οπὐρ 46 τηδγύϊστιθβ τα πθρυθα οὐ ὄνθαθθ ἄθ [ιαϑᾶμηθ σοῖβ αἰτοπὺ 165 
(1) ατόγρβερο, 60]. 

8 ἸυρΊϊο 1588: “ 1,65 νἱίβο 

ΟΟΟΕΒΙΟΩΒ ῬΟΘΤΑΌΟΥ 165 ὩΡΙΟη8 ἄθθρθομό ἄθνθυβ 16 τοῦ οὖ γοῦβ ΘΟΠ ΤΠ ἈΠ] ΑἸΙΘΥΌΤΙΒ. 16} ΟὨΒΡΘ... 5. 

(2) γοᾶϊ Βουππιταν, 1.65. Εγαηφαῖθ οην Ριόριομέ, Οἱ εϊαιηιο ἄπ, Βοίϊαψ οὲ ἴὸ ν»ιαγόολαϊ 6 ΜορέδἼολιαη 

(ὐιμοί-αοὐξ 1588), ἴὰ " Ἄθναθ ἄθ8 Ἰδπιραθθ γΤοΙαθ 68 ,, νοὶ, ΧΙΙΥ͂ (1901), ραρ. 10-12. 

(8) “Μοη. πβέογίαο ραίΐγίαθ. Οονιδογινρι, Ὁ. 15, 601, 925-42. 'ΡῬοΥηο, Ἰρ]10 1598, --- Βουπκιταγ, 

ναρ. 15, Ἰούδουω ἄῳ Τουῖμο, ὅ 6110 1538, 

(4) Βουπαιων, ρᾶρ. 29. Τουῖπο, ὁ ὡροβύο 1588: “81 ϑβύτοϑθ 418 δὶ οὴ Ἰὰγ ἕαϊοῦ Ἰη]υϑέϊοθ, 11 Ῥουντοιῦ 

ὁποὺ οουβίου δὰ ΒΟΥ, Ῥυϊποϊρα]θιαθηὺ 8 16 ἄὰς ἀθ ϑδανογθ ἠδοοουὰθ δνθοαιθβ ἰὰγ. ]1ωϑὲ ἀριμέ ἱηέ6}" 86 

οοἰέίονιοδ, 4μ6 ηυΐηίηιθ ηυϊ]υὶ ρίασοηί, οὐ 16. ἄπο νἱθπὺ ἃ Ὑνγόθ ὑθῃὶν 868 οϑύαίβ, ριϑϑοίο χμα 306; ταδῖβ 1] 

ὃ ΥΘΙΏΡΙΥ 66 Ῥᾶγ5 ἀθ Ἰούδγθα. οὖ 16. ῬθΌρ16 ραγέϊην 606, ραγενε γιθέμ αἀὰθ ἀβθάδηβ Ἰὼ ἢ 46. 66 ἸΔοΥ8 

11 βουέν γυθϑύϊψιι6 θὰ ὑοῦ β0η ῬᾶΥΒ; Ρδ1 ἀποῦ 1] βογοὶδ ἃ οὐαί πᾶτθ 46 σ'Θη8 ἄθβθβθοῦθα 58. Ὀδ᾿]Π]βθβθηῦ 

ἃ ἸῺΥ ἀθ Ῥϑὺγ 46 ϑϑύσθ Ὀ81116Ζ ς. 

(6) 1᾿., ναρ. 234-25. Ῥοτίπο, 19 ἀροβίο 1588. --- ΠΙ Ῥαθα ταδηδὺ ἃ] Μοπϑόθμδι Ἰαρηδη26, πιὰ ἴμνᾶπο. 

γοαὶ Βιβιπε, 1, 190-91. Π Ῥαοα 8] 810 βοργθίασίο ρυβθβὸ 1] Μοηθόομαμ. Νίχζα, 10 ἀροβίο 1588. 

(θ) 4)». δἰογῖοο Θοηξαρφα, Ἐ. οϑἰογηΐ, Ν. ΧΙΙΧ, ᾿. 8, Ὁ. 1668. ᾿αρτῖσῖο ΒΟΡΌα ἃ] Ῥποὰ αἱ Μϑῃ- 

ἰονα. Μίϊαμπο, 8 ἀροβίο 1588: “6 οοβθ 6] Ῥυθα ἀθ βανογῶ, ρθ1 απδηῦο του απθϑῦο 6 πιοτβ ἀ8 

Μομσίαα, πο νᾶμπο το] δο ὈΘπ6 (41 οαπῦο Ἰμοχο, οὺ ἴῃ ααθϑίο Ῥγοροβῖύο ὅοα Εἰχ." πιούδοστο ὅπ μ0 

66 1] βἰπαῖ]8. ὩπαδγοΌΌοπο δ, «πθοῦο οαπῦο, Ραγοπᾶο 666 ποὰ ΒΡ Ό1] οοπβνπιαῦθ Ἰὼ οαριθα]αὐίοι 8 6118 

ἐγϑᾶσα, ἀνθηρα 686. Δ]οαπὶ ἀΐοαπο 6 5ὶ, ὁ16 Ἰὰ σοπῆχτηαία. Ῥὰν βοῶ Εχ." ἀ166. ἤοπ 10 ογθᾶθνδ..... Τὰ 

χχχνι τὴ. βου! ὁ[6 91] 5οθγθαμο θαβθῖ ραραδὶ «αἱ 5010 βϑαπθβύγαθ οὐ βαβρθβὶ ρὸν οᾶνδι 11 ἀθπαιῖ (ἃ 

Ῥᾶραν 11 ταυϑϊπαῦὶ : οὐ πδππο βουῖδο ὦ βοὼ Ν.ϊὰ οῃ86. νοϊθηᾶο βίαμπο ραραίὶ 611 ταλμα! 66 βίαπο Ῥσον θυ 

ἅδ᾽ αἰύτονθ, ομθ πὶ ποι ρ]ἱὸ ἔουπιῶ, οὐ ἄθ οοιηραρηΐα ΒδμΠΟ 5080Ρ6858. 16 Ῥϑηβίοπὶ 686 ΠῸΠΝ γΟΘΊ Δ ηῸ 

Ῥᾶρδγθ, 418}1 βοηὸ ἰὰ ρὶὰ ραχίβ ,. 
(7) 1ἅ.: “ Τηθοηᾶο οπθ 11 οοπίθ ΕΠΙρΡρο (Τονηἱοῖο) ππιἀανὰν ἴῃ Αϑ01 οοη ἀπὸ θαηᾶδ, 46 Δ] Θγλδπὶ οογ 

οὐᾶϊπθ ἂρ ὑθηῖν 11 βοθρύγτο οοῃ ροῦμᾶ οομϑίἀθγαθΐομθ ο Ῥθι αἷν 461] ὁπ6 858 ἴδ πἰππα 48 τηομβ᾽ὴ ἂθ 

ΒοδΙθηραθ (Οἰαοονιο Τοῖφονο αἱ Ῥίοβϑαβοο αοὶ οἰσγὶ αὶ ϑοαϊονιο), 11 ααὰ] βύδ ῬΡῈῪ βσονθυπαίουθ Ρ61 1] 

ἄπου ἄθ ἕανογῶ. [πξϑπᾶο ομθ Ἰονασῶπμο ἐπὶ 11 οὐβοῖα! ϑιοΐ ῬΘῚ απθϑέθ ἔθυσθ, ΠῸὴ γθηθμο Δ] [10 

οτάϊηθ ἄα 5ὰὰ Μιὰ. -- 1ᾶ., Ὑϑεραβίαπο Βοῦρα. Μίϊαπο, 11 βούξθιαυθ 1588: “Τῃ ὙθγΟ6}11, βθοοπᾶο 

86 ἰαΐοπᾶθ, ἀηδαγὴ ῬΘΣ σονθυπδίοσθ ρον δὰ Μιὰ 11] 8) ΟἿο. ὙΠοΙλᾶθ0 46 ΟΘΔ]]ογαῦθ, οὐ Ἰθυθύδῃο 1] 

οοπέθ 4ο [μπιᾶτομϑ, οὐ 5] δηδαγὰ. απὸ, οοχμραραῖω 6 Ἀ]θιηδηὶ, 11 α8}}} βοηο βούδο ἃ] οοῃΐθ ῬΆΠΠΡΡΟ 

ΤΟΓΏΊ6110 ,. 



9 ΘΑΒΙΙΟ ΠῚ Ὁ ΒΑΥΟΙΑ, ΒΕ 50 ΒΒΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ΡΒΑΝΟΙΑ Ἑ ὅϑΡΑΟΝΑ, Ε0Ο.Ψ 148 

οὗ ἴπ ρυϊρίομθ αὐϑηθὶ ἴοτὸ οδρίθανδηο ἴῃ πιᾶπο (1). Απχὶ, γϑᾶάθπᾶο 1] στ οἣθ 1] Παοα 
ϑΠΘΟΡα ΠΟ φίθρανθ, πθηὺ ΒΡΓΘ ᾿ϑρΉΔηΖΘ 6011 Δι θαϑοϊδύουθ οθϑαῦθο οἢ6 τἰϑιθάθνα 4118, 

868, οογΐθ 6 8] ργθρατὸ δ αἱύγθ ὁ τηδρρίουὶ οϑυὐὰ (2). ΑΠονα Οδν]ο Ὑ, Ροι ϑυϊδανθ ὑπ 
τού, 811 ὑτοραδ, πιϑηδὸ ρηθββθὸ 1 Ὅποδθ 6 ααϊπαϊ ἰπ ΤΕ δποῖδ 1] βἰθ.. 1 ΟἾΠΠΥ ΡῸῚ οου- 

ΘΟΥΒ16 ἴα ἔουτηα 46 118. ππονα ναὐῆοα. ΠῸ ἀἰθαύειθο, 16 Ῥγοροβῦθ 618 ΤΘΡΠΟΠ 6. ἀπ ΡΌ πο 

δαδίο ΠΠ πιθθθ ἀ᾽ οὐδοῦ ὁ σύδῃ ραγύθ 4 που ΘΠ ΓΘ, ἤθιηρο 6116 1] Μοηῥόϊθμδη δἀορϑγὸ οσοι- 

Ῥᾶπαο δι ταυϊαπηθηΐο ανοῦν (8). Τπῆπο 11 20. πονθηιῦνρο βίθηβο ἃ Νίζζα 11 νϑβοονο 

Δ Ανγϑποῖθθ, οἢ6. ἃ ποπῖθ 46] οοπθϑίθ!]6 ρουίὸ 81] Τλισα πὰ τηϊπαΐα αἱ ταὐϊῆοα, 1ὰ 

4.816. ἀρρτοναία 481} ᾿πιροναύονθ (4), ρᾶγνθ ἃ [αἱ ρίισο δοοθύα 19 (5), 5 σομιὸ 11 βίου πο 

ἄορο Τ᾿ αὐδο γϑηῆπο βοὐύξοβογ ὑδο (6). Αἱ ρυϊπιὶ 46] πιθθθ αἱ ἀἰσθηιθὴθ πη ΤΌΡπο 11] Μοπίό- 

ἦθϑη, Θἷο. Τοιηπηαβο Τάνϑιηδ, στῶ ΘΒ ΠΟΘΙΠΘΓΘ 6110 ϑύαθο αὶ ΜΊΙαπο, 6 ΟἿο. Βα ἰδία 

ϑροζίδηο, οοποογάδγοπο 186 αἰψίπιθ ρυδύϊοθ ρον 1᾽ ϑβθοιζίοηθ 46118 ὑσθραδ (7), υἱοοποβοίαίδ 

Ὦ 15 ἔρ ταῖο 4811 ππρϑγαύοσθ ΘΟ Ρ809 5ἰοιτα (8). 

(1) 11.: “δὰ παγαῦο δμοῖθ ανίβο ὅ. Εἶχ" ομ6 11 ἔπτη θϑὶ ῬΘΥΒΘσ ΘΠ 11 πἰσάβοῃϊ ἀθ Ῥγονθηζαᾶ, οὖ 

αυδηθὶ ἢ6 οαρίθα π6 16 υιδπὶ οἱ ἤδη ῬΥΘΡΊΟΙΙ πῸ πιθύθθηο ἴπ ΘΆ]]ΘΓᾶ ς. 

(2) Θαυάναοβ, Οαϊοηᾶαν, 66ο., νοὶ], ΥἹ, Ρ. 15 (ῃοηᾶοπ, 1890), ραρ. 11-12. Βοιηιηανῖο αἱ Ἰοἐίοτθ ἀ6]- 

Ἰ᾿ τη θαβοϊαθοσθ ἱπιρϑυΐαϊθ ἰπ Εταποῖα, 29. ἀροβῦο 1588, 6 Ραρ. 46: Οδυ]ο Ὑ αἱ τρᾶγομθ86 ἀ᾽ Αρσαίΐαν 

Ἀπη τὸ ἢ, Ἔουηδ.  ]] Δ ἀο114, 22 βούξοια το 1588. --- Α4γοῖι. βίογίοο αοηζαφα, ἴοο. οἷδ. ΜΙϊαπο, 17 βοὺ- 
ἰριιῦγο 1588: ἦν... 56. ἀαθιξα. 686] Ἐ. ομυἰβθθο ἤθη νΟΡῚΪ τοπιρθυϊα ὁοπ 6] Πποα ἄθ ϑανογα, ρϑυομὸ 

ΒΟ δ, νοϊβίαΐο θβ80 8" Ῥποῦ ταῦ ἤσαν ἀρβοϊαίαταθηΐθ 11 οαρ [011 4611 ὕγαρσαδ, ἕαῦα ἔσω 1ὰ Μιὰ σϑβαγθα 

οὐ οῃνιβθμα. ὁῃ6 γοόϊϑα τα βου! οοὰ τοβουναύϊοπθ 46110 ταρίομὶ 8886 δ ἀθ 800 ἢρ]ϊοϊο, 1] ὁμ6 βὰ Μὰ 

Θμγ βία ἤρα Πα, νοϊθίαΐο δοοίατθ, οὖ βθοομᾶο μὰ ανβαῦο 6880 8: Παθα ἃ] 5᾽ Μαυδ 1Π1}0 Ῥᾷγ6 ΟΠ6] 588 

ἀα 1 ομ6 ἢ] Ῥυθίαίο Ββ8 ποὴ ἴὸ πιο] δῦ ὃ εἰσ, ΡῈ ΟΠ6. 811 αἱ ραβϑαῦὶ βιὰ Μ|λ τηϑηαὸ βοὐξθ σΆ]]6 8 

ἢῃ) πρὶ Ῥοχύο ἄθ ψιη]αΐναμποα, ατι8]6 ΡΟΪ ὑουπᾶτοπο νἱᾶ. Τιαύδ γοϊία 6580 5 Παοα ἀαθιίαμπᾶοβι τπδπαάὸ 

“αὶ 48] 8. ΝΜ νο Π]πο Ῥγθρδμάοίο ὁπ6 ἴῃ οα80. ΟΠ6] ἔα5858 τηοϊθϑύαθο 48] Ἐθθ βορτὰ ΝΊΖα ο.6] 51] οοὶ- 

ἰθηῦο ἀδυρ] βοθοοῖβθο. Εὖ Μομβὴ 46 Μοιύϊρίαμο ἔδοθ ἕασο ἀ1611ἃ οὐδ ομ6 ὀδάππο Τουτιβοῖθο 6116 ἔπι586 

γϑηαΐο ἃ οαδα Ρ6Γ νἱρον 46111 οἂρ!} ἅ6116, ὑγϑοιια ἀθοῖα βαθξο ἃρβοηύανβὶ, πὸ γ0116. 6618 βύϊδιπο ἃ θᾶ 8δ, 

86. Ῥυΐτηα 6580 85 Πυοὰ ἀ6 βϑαᾶνογα ποὴ μὰ ταὐϊοαῦο 11 βαρτϑαϊθϊ οαρ" 4611 ὕγθρτ, ;. -- Π Μομπίά]θπαπ 

ἱπργοββανα 16. οοβ8 δοοιβαπᾶο 1] Πποῦ δα 11 γαβύο αἱ οοπίϊηπθ ἰηβίϊθ αἱ ἀσπηὶ 461 Ἦδ (84 ] Πτβτμε, 

1, 194, Μοπίέ]θμαμ ἃἱ οοπϑδύαῖ]6. Τουΐπο, 28 ἀροβύο 1588, ὁ ἐά., Ῥαρ.. 270. 1] γθ ἃ] αβίο 10 δθοιϑὲ 
αἱ ϑθργθῦθ πιθη86 οομἑγῸ ΤΌΠΟ) 6 τηϊπδοοίανω Βαᾶτρο (4707. αἱ Βέαίο αἀὲ Τογίηο. Πιρέξθγ 9 μαγεϊοοίαγὶ. 

Ῥᾷρ]ο Μοπούϊο 4] Ῥποα. Βαυρθ, 6 βοέψεμι θυ 1588) δα αἱύγθ ὑθυγθ (ἰ., αἴο. Οδομθυᾶπο ἃ] Παοᾶ. Αϑίϊ, 

29. βρίξοιαργ 1538), ἔνα 16 α08}} ὕππρο (1α., ὕππθο, 2. οἰδοῦτο 1538). 

ΝΟ] ἐναξξαϊο αἱ Νίζχα β'οσὰ δοοοντάαθο ἃ] Παθα ἀπ τη688. αἱ ὕθιηρο Ρ8γ ἰὰ ταύϊῆοα (θυμὸν 

Ῥ. 25. Ῥαρ' 170), π6] Ἰυρ]ϊο ρχοϊαπραθο 11 Πνηΐθδο αἱ απ αἰῦτο γη686; 616 ΘΌΪ06 ὑθυμαΐηθ ΔΡ11 ἹΟΙτμαὶ ἃ 

Θλγάναοβ, Ἰοο. οἶδ.). [πὰ βορυῖϊῦο πο {πὰ μὰ οοποθβϑᾶ ῬΤΟΤΟΡᾺ δ᾽] οαηδ. 

(8) ΤιΑμππαν, οο]. 893-94. Ὑ. ἀποπθ Αγοῖ.. αὶ δέαίο αἱ Τογίηο. Τιοέέονα ραγέϊοοϊαν. Ῥογροταῦο ἃ] 
θυρα. Οππθο, 8 οἰξοῦτο 1538: “ Υ͂. ἔχ." βαχὰ ἰαΐουτααῦα αἱ α16110 ἀϊοθϑβϑὶ, 11 οαβῦθ!]ο αϊ Οὔνου Θ5Β6Υ 

ΤΠΏΘΒΒΟ ἴῃ τηϑηο 46 ἔταποθβί, τηϑαϊαηίθ ἀΐϊθοθ μλ1]1ἃ βοααϊ οὐ ὑπ Ῥϑηβίοι ἅππτιδ, (8 οἰπατπιθοθηΐο ,. 

(4) Βίβιπα, 1, 961. ΠΠ 5" αἱ Οδβίθϊπδα ἃ] το. ΤοΙθᾶο, 26 πονϑιαῦγο 1588. 

(5) 14... 90]. 894. --- Θτόσιπερο, 60]. 1860. 
ἥ (6) θύμον, Ῥᾶρ. 172. Νίσχα, 21 πονϑιαρτο 1578. δύϊῆοα 

ἀδτοραλίου ἀ᾽ παοιαι πϑῦτο ἄτοϊῥ... ,. --- Π 18 οὐδοῦτο σἱὰ 11 Ταοα ἄγονα βνπιαῖο 1᾿ αὐΐο αἱ δοοούθασίομθ 

6118. ἐγθριια, γϑᾶϊ Βτρεβε, 1, 226. Νίχχα, 18 οὐὐοῦγθ 1588. 
(7) Αγοῖι. οἰονγῖοο Θοημϑαψα, Ἰοο. οἷν. ΜΙΠαπο, 18. 6 38 πουθιιῦγο 6 16 ἀϊσθιρτο 1588. Πονθνα 1] 

ἸΠΔΤΟΉΘ86. ἴῃ ρουβοπα ΔΡ οσοαδὶ 60] Μοπόομδμ, ἴαᾶ ἰὼ ροάαρτα πὸ 1 Ἰπιρθαὶ. --- ΥΥ ἀπομο (γοῖ. αἱ 

δέαίο αὲ Τογίνιο. Το ΐο)»6 γαγϊοοϊαγὶ. Π αβῦο ἃ ῬΆ0]ο Μομοῦθο, οαρ"" 6] οαϑύβι!ο αἱ Βαυρθ (οορ[8). 

Μῆδηο, δ᾽ πονθηθγο 1588. --- Ῥυΐππα αἱ ταὐϊδοαγο 1᾿ οοογτᾶο 60] Μοπίδίθμδη 11] αβέο αὐΐθβθ ὁ 1] τὸ 

ἉΡΡτοναβεθ 1. γαξίῆοα 8118 ἐτθριῃ 46] Παοα. Υ͂. ἑᾶ., Οἷο. ΟἈΟμθυδπο 8] Τλαοα. απθο, 20 ἀϊοθιαθρτ8 1588. 

(8) Ὄυμοκυ, Ῥᾶρ. 185-86. Ὀιοπἰαντασίοπο αἱ δυο Υ. ΤοΙθᾶο, 19 ἐϑρὈγαϊο 1589. 

γο]. ΤΥ, 

ϑθοβῦο 

« 
ΒΌΠ5 ῬΥΘΙΘΘΙοΘ.,,, βοσῦῖνο 1] Παοᾶ. “ οὰ 



Ι 

144 ΛΈΤΌΒΟ 5ΕΘΒΕ τὸ 

8. ϑροιανα 1| Πυοᾶ 6 ὑπο! ἀνϑνᾶπο βαποία οἷ6 ΔΙΤηΘΠ0. Ῥ6Ρ ἀυΆ] 616 ὕθμηρο ἱ 

Ῥιαποθδὶ ΘΆΥΘΌΡΘΡῸ τἰππδβοϊ ὑγδηαα!] ἴῃ ΡΙοπιοπύθ ἄορο ἄνϑι οὐδθπαΐο αὐδηῦο σοϊθνᾶπο. 

(δυο ἀνονα υἰβία ἢ ο 411ὰ Οοτίο ἔγαποθθθ 1] διὸ αιηραβοϊδύουθ (1), δα 1] τ ϑυδϑὶ 8Ὁ- 

Ῥοσοδίο 60118, τοσϑϑθπῖθ αἱ ΕἸαπᾶνα, Μανία, τϑρῖπα α ΠΩ θτῖα ἤἥπ 441] οὐδορυθ 1598 

τποδέγαπαο ἰηὐθηχίομί ρϑοϊβομθ (2). 51 ὕθββοναπο τὰ ΕὙδηοῖα θα ἸπιρΘΡῸ ΠυΠΠΘΓΟΒὶ 

Ῥτοροῦθ! ἀϊ τηδὑγπιοηῖο 6011 1 θηῦο ΒΘΙΊΡΡΘ ἄδ ραυῦθ 46] τὸ αἱ τίδνοσθ ΜΊ]δπο, 6 ἅ8] 

οαπίο 4611 τπηρϑυαΐορο ἀΐ ϑβοϊ μον ἴπ ἀπ 166. τηοᾶο 11 ὑθηναῦο τῖνα]θ ἀ411} Τῦ8118, 60118 

τοϊπἰθρτδσίοπο 46] Πποα βαθϑιᾶο. Θαθϑῦ ἄνονα Ρἱϊι 6116. τπδὶ Ὀίβοριο αἱ δἰαῦο. Ῥεῖνο 

Αϊ πιοσσὶ, ΘΡΆ 51] ποραῦδ, δποογα 48] ΠηΒΓΌΠ 650. ἄ6] Ὑαβῦο [ἃ 51 ῬΘηβίοηθ οΡαἰπανῖα (3), 

6. ἴθ. Ῥοῦῖμθ οἶδεν ὁπ. 51] τππδπθναπο, ὑρ]]Θσρίαῦθ ΡῈ τηοᾶο ἀδρ] ἰχαρουῖα}} (4) 

ἅδ᾽ ποη ροίουο! ἡπᾶθὶ Ῥᾶρᾶτο 16 ᾿πηροϑύθ. 5᾽ θη Ρ61 ΒΟΡΌΘΡΡΘ. δὶ ῬΙΒΟΡΠΪ 5101 6 

6110 ϑίαϊο ἀονοϑίΐθ υἴσουγορο ἃ ΠυΠΙΘτοϑὶ ἀρ ἰ ϊ, 6 υπηϑθξογθ οοτηθ βαγϑησίδ 18 β'οΐθ 

4611. οοτοπα (5). 16 516 ργοὐύθδῦύθ 4] ΠΠΒΡΌΠΘ86. 5Ρ68580. ἃ ΠΏ]]Δ ΒΟΥ Ί 8 ΠΟ (6), Ῥθἢ 

«αδηΐο ἔθηθθθθ ἃ ΜΊ8ΠῸ ὁ0116 ΤἈρρΡθβθηὐδηΐθ ἢ 510 Θβρϑρίο ταϊηϊδίσο, Θαίθαζσζο αἱ 

Ναοοίο ἄοϊ εἰσο. ϊ (δ υδ]ουθοπθ, οαρίθαπο Αἱ ρ᾽αϑυϊχία, (7). ΑΠομΒῸ Δ᾽ Αυναῖοβ ἐγᾶ- 

βύϑθηζα. Γπιοσούθπθηΐθ ἰπ Του γ- ΒΟΟΤΤΟνΘ, ἀπὸ ἀοὶ ρϑυϊοαϊ ρὲϊ ἐγ] θο] αὐ! 40118 σπδ 9 

ἅϊα, ἐοταῖδο αἱ σγαπᾶθ δυιθονὶ δε βα116. ὁ056. 108]|166,. ἄσϑνα ἱποθρραύα αἱ σοπϑϊπθο 1ὰ 

(1) 6ἴο. Οἴδοοπιο αὶ Βούπθσσο, εἰσ. αἱ βοββαπο. Ὑ, ᾿Άμββατ, 60]. 896, ΟἸοΡΡαβρο, 00]. 1860. 

(2) Αγεῖι. οἰογῖοο αοηζαφψα, Ἰοο. οὐ. Αννὶϑὶ ἄὼ 5. Θαϊηθπο 6 ἄὰ Οοιαρίδρηθ, 9. 6 17 οὐδορτθ 1588, 

(8) Υ. 8 1. --- ο τἱοογοαῦο μ6] 1. ἀγογίοϊο ἀὲ δέαίο 18 Ἰοῦδογθ 6] γαβῦο ἃ] Ῥυοα. ΕἸΡΌΙ αβϑίσα- 

γαίομθ 666 6116 οαὐορουΐθ Πνοέΐογ6 ραγέϊοοϊαγὶ 6 Τιοίέονο ργἱποίρὶ ποτὶ θδιβίθναπο. 

(4) Ττὰ 16 ρἱὰ ὑγίθοϊαίΐθ ογὰ ὕθ106111. γοᾶϊ Αγοῦι. οἷδ. ΜΊΙαπο, 17 ϑοίξοιιοτο 1588: “ 1,11. 

ο' Μδτομοθ6 πανϑα οοπνοπαΐο οοη 11 ὙοΙΟ6]1681 8 οαναν ἴουὶ 11 ΔΠ]ϑιηδηὶ 46 Ὕ6γ06111 δῦ πὴ [αΥ]} 

ὉΠορίαν βο]ἀαῦϊ ἃ ἀθβοχϑύϊομ 46] οομύδο 50 τὸ ἴπ 16 ὅθυγθ 461] ΒΙ611656, πὸ ἀθ ἴνγθα, πιθάϊηθθ 586] 

τ 1111 οὐ οἰπαπδοθηΐο ΒΟ] 616 ϑϑ8ὶ Βουύᾶπο Θοηνθπαθ! Αἱ Ῥαραι ἃ 888 Εἰχύδ, οὐ ρἹΪ Ἰαβοίανα ΠΟΙ 1ἃ 

ἐταΐα 46116 νἱδιθ]θ ἀρουΐα, οὐ ἴῃ ὙΌγ66111 ΟἿ] πιθέθα σπαγαϊα, ἀθ ϑρῬαρυ 11 Ῥωραῦ!, οὐ 511 ἀπᾶάανα Ῥ6Ὶ 

σογουπαθουα 6] 5᾽ Οἷο. Τπουλαβο 4α Δ] οταίο 9. --- ΠῚ γαβίο ἄνθνα ἴπ αὐ 6]} ΔΏΠῸ Ἰπτηροβίο 8116 οἰ διὰ 

Ῥἱδηαοηὐοϑὶ ἀπᾶ οομὐε ασίομο αἱ 1000. βοιᾶϊ, 60] -ΟΟΏΒΘΏ80. 46] Ἰ)ποῦ, 686 ϑὸ ἰὼ 58ὰ δαθουὰ ῬΘΥ 

τοπᾶοσο ἐμοὶ] 1ὰ υἰβοοβδίοπο. Υ. ΤΆσμονε: 1υγθα ὁ {1 Ῥιοηιονέ αἵ ἑοηιρο ἀοίία ργώνα ἀοηιϊνιασίοπο Γγαη- 

οο50 (16ὅ86.59), ἴὰ 5 ιὶ ορογοάϊοοὶ, Ῥίποσοϊο, ΟἸϊαπθογο- ΜΝ βοαυθ]!, 1900. (νο]. 70 6118 ΒΙΌ]. 4611ἃ 

« βοοϊοία, βλοσῖοα Βα θα ρίπα ,)}, ραρ. 164-65 (4, ἀοοιπιοηῦο 461] Ατολῖνίο ὁοται πα }6 αἰ γογο61}1). . ροτὸ 

Δπομο ἴὰ ποία (6) ἀϊ αποϑύα Ῥαρίηδ. --- ΝῸ Π Ῥαοα ογαβὶ ορροβῦο 8] Ἰπργθθθὸ αἱ Ῥτϑβιαῖ ᾿πηρϑυῖα] 

Ὧ6116 Ῥοομο οἰδἐδν ὁμ6 οἿΪ υἰπιδπθυδπο ἴῃ ΡΙϑιχοηῦθ, ταῦ [Ο]]θταΐο ἙΠΟΠ6. γΘηΐθ86. ἅδ᾽ 46116 τα ]]1χ18 

σ᾽ἱαταία, ἐδ οἱ θὰ 411 Ἰπαροτϑίοτο. Ὑ΄. Πτβιππ, 1, 208-9, Μομπβό͵θ μη 41] οοποϑίθθῖ]86. Τουῖπο, 8 βϑύθθμα θυ 1588. 

- ΤΟ δπόμδ τ Βτβιπα, 1, 257. Ῥο]ίβθουι ἃ] σομθϑϑ 116. ΟΠ όνυ, 24 πονθιηῦσο 1588, ποῦϊχθ 85}}16 

δαρτιβθϊο Θοοποιαΐομθ 46] Ῥτιθῶ 6 81] Ῥορῃὶ αἱ σἱοῖθ ἀδ] τηϑάθβίμιο ἔα: ἴῃ ἀθπονᾶ. 

(5) ΤΆτονε, ρᾶρ. 147, -- ΝΕῚ ἀϊσοιαῦτο 1587 ἄνϑνὰ 11] Ῥαθα ΟὨϊθβῦο ἃ Ῥυθϑύϊο 000 βουᾶὶ 48] 

ΘοΙομη6 110 ὕδϑατο Μασοὶ αἱ Ναροὶῖ. Τ. ἄγολ. αἱ διαίο ἀὲ Τογίηο. Πρίέογε ρ»ἱηοίρί. Τλιιολὶ αἱ ϑαυοΐα, 

τὰ. ὅδ. ΑἹ εἰσ. αἱ ΜΙοπᾶγυ. Ὑουοο:, 24 ἀϊσθιαρτο 1587. ΝᾺ] θυ ταῖο 1588 τηδποῦνα ἀϊ 4000 που! 

Ῥοὺ τυἰβοαύψασθ [ΆηΖο οοασία π61 1588 ἃ Οἵαθ Οἴδοοσιο ἀθ᾽ Μϑαϊοί. γοαὶ ὕδϑμαιιο, Ταηῶο. Τουΐμο, 

Βουχ, 1887, ραρ. 291-92. 

(6) ΝΟ οὐβο αἰ οαἱ 811 πούω (4) 11 Ῥαοα τἰαβοὶ δα ᾿πιρθαϊγθ Τ᾽οϑίοσβίομθ αἱ ἀδπδσὶ ἃἱ Ὑ ΘγῸ 61] 681. 

Υ. Αγοῖι. βἰογίοο Θοηφαφα, Ἰοο. οἶδ.: “ Μὰ ἄορροί 66 5. Εχλ ΠΘΌ 06 α116}10 ἀνίδβο ἅ4] 5 Ῥαοα Αἱ ϑανογῶ, 

ογαϊπὸ ἃ] 5 αἷο. Μαῖμθο Τοπρμο ὁ86 βαργαβθᾶθεβθ 46 Ῥἱρ] αν ἀθπατὶ ἄδ 1 νϑχο6 1168] ,. -- Ῥογ δἿΣ 

ἰὐΥὶ οδδὶ ν. Αγοῖ. αὐ δέαίο αἱ Τογίμο. Βιορ βίγο οἱδ., [0]. 44, 48, 50. Π Ῥαοὰ 8] γαβίο. Νίζχα, 29 10 ρ7110, 

ἀροϑύο 6 10 βούθβθιῃισα 1588. . 

(7) Α΄γοῖν, σαγηοναῖο αἱ Τογίηο. Οὐηέο ἐθβογίογὶ 6 γἱοουϊέογὶ αἱ Ῥίονποηέο, γθσ. 80, α. 69. Οταϊπθ 46] 

Ἤποι, 19 τπιᾶσῖο 1589: “ Νουβ ἄνομβ οοτΏταἶΒ δὰ σαΡΡ ἀ6 Ταβθῖοθ, ρυθβαπὺ ρῬουύθαγ, ἀθιη ΟΌΥ̓ΘΥ ῬΟᾺΓ 

ἀαϑίααο ἰθιρ5 δαργὸβ Μοτβ᾽ 16 ΜΑγαΌΥΒ ῬΟῸΥ 16 Ὀίθῃ ἀθ ΠΟΥ αἰΐοτθζ οὐ βου]θρϑιηθηὺ 46 πο Βα] οὐζ 5. 

οἰαΐογα βουᾶὶ 40 ἃ] τιθ86. --- 5.11 Οδν]]θυ]θομθ ν. 1 ροϊδέσα βαϑαμᾶα, 600.» Ποβέϊηα αἱ παονο ΔΙ. 8 

ρᾶρ. 66. 



πηι ΟΑΕΙῸ ΤΙ ὉῚ ΒΑΥΟΙΑ, 1Ὲ 50 ΒΕΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ῬΒΑΝΟΙΑ ΒΕ ΒΡΑΟΝΑ, Ἐ0Ο. 145 

Ἰρου θὰ ἀ᾽ αχίομθ ἀ811᾽ 1ηϑα ηοίθηζα ἀθὶ τηθΖὶ. ὅροβο απ (6116 ῥοἱϊι ὁΘΙΘΌΥῚ θη ] οπηθ 

αἱ ἀ06]}᾿ οὐὰ Ῥ6Ὶ ὈΘΙ]οΖσα 6 οοἰΐατα, Ποππᾶ Ναρῖδ ἀ᾽ Αταροπδ (1), πθ ἄογονα βορρογίδυθ 

ἴπ 4ποὶ πηθ8] 11] αἰ 0 116. οαναύξονο (2). ΝᾺ] ἀϊδβροθίο σϑύβο 11 Πυθα, ἔπ δ ἀὐδπᾶο 
Οδυ]ο ορἃ βίριοτθ 46] δι ϑίαϊο, ὑβηΐο τη0Π0 οἵα ϑθηξίνα ᾿πο πα Ζίομθ ἃ ἔν Υ 10. ΤῸ 
βυϑηθαγαῦο ὈΥΪΠΟΙΡΘ τίοουστθνα ἃ ὑαυι]! 1 ΠΙΘΖΖὶ Ρ61 αὐὐγδυθυθαῦθ απιθ] τποπηθηξὶ ὈαγΤἃ- 
8005]. 56. ἀπδ ] 6016 τηϊηἰδῦρο ἱπηρουῦῖα]6. ἀ᾽ Δαξουὰ ραβϑᾶνα ἃ. ΜΊΔΠηΟ 6511 1οὸ ἱπξουτηδνα 

Ο0Π) ΠΙΘΒΒΪ ΔΡΡΟΒΙθΙ 6116. 5116 οἱγοοβύϑηζθ 6 βοι]θοίξανα ἰ8 ῬΘπθν θη 6 Τ᾿ δζίοπθ 46] 

Ῥοξθηΐο οορπαΐο (8). ἘΣ ἀπδίοοβα ἄορο πιο] δὶ σύθηθὶ τἰαβοῖνα ἃ ὑγαυγθ 8 Π6Π6 ὅ8] γαβίο. 

ΟἿ᾽ ΔυΡ 1} 6 ν]οϊαχίοηϊ οομξίπτο Ταυδθ 41 ἐγαθαϊο ἀἱ ΝίΖζα, 4] Μοπίό)θῃδη ἰππιββουο 

ΠΘ6] Ἰηϑ7Ζ0 1539. 1] τηϑΡΌμ 656. ἃ ΤἸηϑηᾶαγθ ργούθϑθθ 8116 Οὐτίθ γϑρὶα (4), πιὰ ΕΎΔηοθβοο 1 

ΕΠ ἀὃ 4110 οὕθβθο Μοηδόζθῃδη ἀἱ ἀθῆπίνθ [816 απθϑύϊομθ αἱ οομῆηὶ 601] ΤηΔΡΌΠ6856 (6), 
ὮἿ οἢθ ἄαία 1ὰἃ πηϑ]ανοῖα 46] ππαγθβοία}]0 ὁρῶ τἀπὶ Ῥγον θα πηθηΐο ἀθυϊβοσίο. Π| γαβίο, 

βοβρϑύζοβο 5.116 ἰη θηχίοηΐ ρϑοϊῆσπθ 46] Ἰποροΐθπθηΐθ σϑρῖο, αὐῦθϑθ ἃ ἔου ]ἤοαγθ Ὑ0]- 

Ρίαπο, ἔθυσα 461 Νοπῥοσταίο, 6 γ 6 ἃϑάοθθαρθ ραῦξθ 4611 βρϑβᾶ 8116 οἰ ἐδ 6 ν]Π]Παρ οὶ 
491 Ῥιοα ποβίτο. Επ ἀπᾶὶ ἸρΉδηΖα ΘΘΠΘΓΑΪΘ; δ] βιιδα!1 ἀπο8}} ρᾶρονα βύταπο β᾽ ἴτη- 

Ῥίθρθθβθρο 16 Ἰοῦὸ Ὀγδοοῖα 6 ἄδπαῦ! δ Θιίρουο ἴογύθζζθ [6 ΔρΡρδυύθηθυθηο ἃ] Πποδ, 

αἱ Μαδμίονα, πϑιηΐθο 46] Ιοῦο ρυϊποῖρθ, βἰοοῃὸ 1] γαβίο ἀονοίζθ γθυόοατθ ἱ ὈγΠηΪ 
ΟΡΑἾΠΙ (6), ποπορύαηὐθ ἴοββθ ἱπᾳυϊθῦύο 46116 οοπύϊπιθ οαἱαύθ αἱ τη Π|χίθ ἔγϑποθϑὶ ἴῃ 

ΒΙθιιοηῦθ (7). Θτανὶ πποῦϊνὶ ἀϊρ!ουπιδθϊοῖ οἹ] ϑαρθουῖνδμο ἴῃ ααθὶ ρίογηὶ αἱ βοᾶ αἰ βίαυθ 

(1) Ἐτοπεντιχο, θόρμα Μαρία α᾽ ἀγάσομα, νιαγοδοθα οἱ Ῥαϑίο, ἴι “Ναονα Απίοϊορία 9, βουῖθ Π, 
γ0]. ΧΙ ΠῚ (1884), ραρ. 212-40. ᾿ 

(2) 4γο7ι. οἰογίοο Θοηξαφα, 1οο. οἶδ. ΜΊϊαπο, 8 -ἀροβῦο 1588 (οἰξγαΐο): “ Ῥοὺ ἀρριοπύα 8111 ποβύγϊ 

ΤᾺΔ]1 1] 8. Μαγδ ποῖ Ῥοπϑῶ Πογα ἴῃ ΑἸ ΓΟ 686 ἴῃ 1ὰ Μανα οου 1ὰ 408] Οστΐ σΊΟΥΤΟ ἴδ, τα1]16 απιοϑύϊομὶ 
οὐ τη}}]6 ραοὶ. Ῥὰν 1οἱ Ἰηβίβῦθ αἱ γόὶϑὺ ἀπᾶδν ἃ ΝΆΡΟΙΙ, {1 ὁμ6 οἱ ἔμ Ῥχοιηθβθο σὶὰ ἐαηῦο ἐθιηρο Ρα8- 

ϑαο. 5’. Ἔχ" πῸῚ γοΥγ 6. οὖ 1οὶ γοἱβ, αἱ πηοᾶο ομβ ἄᾳ οἱἱ 1 1ηδθηᾶθ δὶ νϑᾶβ 1] Ὀ6] σίοοο: Νὰ 1] τιδ] 

8. 686 χιϊογιία ἀοΙἑγανιέ γθρ68 4. 

᾿ς (δ) Οοβὶ ἃ] Ῥαββαρϑῖο ρϑὲὺ ΜΠαπο αἱ Τιαϊρὶ ἀἱϊ ΕἸαπᾶνα βίρποσθ αἱ Ῥυαθὺ τπδιᾶὸ 11 Ταοᾶ 1] βίρτιου 
αἱ ΤΠ], Αὐπθᾶθο αἱ Οαἴποντα. Υ. ἄγοῖ. αὲ Βέαίο αἱ Τογίηο. Πορίϑενὶ Ἰοέέογ6 ἀοἴϊα Οογίο, 158θ-50, [0]. 66. 

ΑἹ Τα] τα, ΝΖ 2 ἀϊοθαργο 1588, [0]. 67. ΑἹ Ῥτδθέ, 1ᾶ. 

(Ὁ) Αγοῖι. βἰογίοο Θαοηϑαρα, Ἰοο. οἷν. ὙΘβραβίαπο Βοῦθα. ΜΊϊαπο, 14 τηῆᾶῦθο 1689. Μαπᾶὸ 1] γαβίο 
118 οονῦθ τϑσία 1] ον. ΟἸοορστιῶ ΔΠΟΠΘ Ῥον ὑγαθδθηθυθ ἱ ΒΎαποΘβὶ 4816 οβε τὰν. --- ΕΡῚΙ Ἰαβοίανα 6116 

οἰδιὰ Ξβαθαιάθ ὰὰ οαρϊθαπο ὁμ6 16 ὕθηθββθ ἃ ποιη6 461] Ἰπιρογαύοτο. ἤπβιρα, 1, 211. ΟὉΡΊ ΘΙ πιο ἀὰ ΒΘ]ΔΥ 

1 Οοπθοία 116, 28 βοξίθιαρτο 1588. 
(5) 1ἅ., Μίαπο, 6 πιαρρίο 1589. ϊξουπο 6] Οἵδοστα οοὴ τἰβροβύα ομ6: " 5. Μ. τϑυχϑῦξθ απθϑύα 

ϑοδὰ ἃ ΝοπεΣ ἄθ Μοπίϊρίαμο, 4816 58 δϑρϑύθα ομ8 ΒΔΌΡΙ: ἀὰ ταδηᾶδι απ ἀπ 580 Ῥ6Ὶ ἀθβπὶν 1ὰ ἀϊ6- 

ΤΘΏΤα, ἀρ 16 Ῥγθᾶϊδθ ἔθυυθ 9. [6 οβυλμ δὰ ἀθὶ ΒΥδμσθϑὶ ουᾶηο ἱποθϑδαηΐὶ. ΟἍ}]0  ΆΘΠΟΠΘ, βίρποσθ αἱ 

Ὅτχορ, ποθ] Ῥἰθιιομυύοβο Ἰρίο ἃ Βιαποῖα, αἱ βὰ0 δυθθυϊο ἄνθνᾶ ἱπιρυϊρτομαῖο δ] οαπὶ αἱ ὙΠΠ]απονα, 
ὅπου ἔθ 6 11 ἃ] Παοα, Ῥτογοθαπᾶο τὰρργοβαρ]α ἀθὶ ταϊηΐ βου! ἀτπι68}}} 5011 ἀριδαπθϊ αἱ Μοπαονὶ (Αγολ. 
αὐ δέαίο αὶ Τογίηο. Τ,οἐέογ ὁ ραγίϊο. Οἷο. ΟΔΟμθσᾶπο ἃ] Ῥποα. ὕσπθο, 6 τηδρρίο 1539), ὁ16 ῬΟΟΒΪ τηθϑὶ 
Ῥηδ, ἀγονῶμο ἃ 616}}1 αἱ ὙΠΊαπονῶ τιβαῦο οΟθτ οἰ Ζίομθ ῬῸῚ ΟὈὈ] ΚΑ} δα ἀοοούνατο ἀοταϊπῖο ἔγαπ- 
686 (714., Οαπθο, 26 πιᾶγδο 1589). Π Μοπϑέϊθμαμ βύθϑβο βοὐύδο οοϊοσθ αἱ ὑγαάϊναθηΐο ᾿πιρυϊρίοπδνῶ νυ 6 }- 
Ταραιὶ Ια εὶ αἱ ἔδυσθ ἄα Ταὶ ἐθηυῦθ, δα δοοῦϑανα 5θησα ἐοπἀδηαθηΐο 11] Παρὰ αἱ 5αοὶ πιϊπϊβύσὶ αἰ 
“Οῃπΐγρησα, (Τ4., Αϑοϊ, 8. ξοδυταῖο 1589). Σ 

(6) 714. ΜΊαπο, 19 Ὡροβύο 1589: “Τὼ Τουυ Ποαύϊοπθ ἀθ Ψοϊρίαπο 856. βορυήξα, ἵποῆουῦ οἿ8 16. ὑθυῦθ 

ὅδ: Ῥαρα 6 ϑανογῶ απ816 Θτᾶπο βύω οοτιδηᾶαίθ α᾽ ογάϊπθ 46] 55 Μδγῆ ΠῚΤΟ ἃ, σοηξυ θα 46 σαδδύα- 
τὸ πᾷ 6086 ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΘ ΡΘῚ ἰἃ Τουυϊβοα ίοπο, Βδηηο συϊάδῦο ἃβ58δῖ, θη ΑἿΣ Ο.6 πο γ 16 Π0Ὸ πρὸ 

ἴὰ] ἊΣ ΩΣ Ιὰ 8] οοῃ 6] ἔθιιρο 911 ΒΩΒΌΙ ἅὰ ἔΆΥ ΒΌΘΥΤα, ΠΟΣῚ Θβϑθπᾶο ἀθ βιὰ Μίὰ, τηᾶ θ υ. ἔπι . 

ἘΠ ἜΣ Ὄν ἔχ ; Βα ἴαδο ἀρϑιβέθυ. ἀθ Θοιλ πῃ ἀΕΤΡΊΙ ἐδ] οομξυϊθυσίομθ, ταῦ γ0116 ὁμ6 ΡῈ. ὑπᾶ ΠῸ ἰύγα 
ξ ΒΘΡΆΪΟΙ ἴῃ ορταΐ χηοᾶο ἀρίξα ἔουυϊβοαίϊομθ 9. 

(7) Αγῇ. Θορξασα οἷϊ. ΜΊϊαπο, 15 6 25 ἀροβίο 1589. 

ϑξητε 1. Τομ. [7], 19 
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ἢ Ῥυρδ. Π τὸ ἀϊ Ενραποῖδ 5 ϑάορογανα Θ0η ΟΡῊΪ ΠΊΘΖΖῸ ῬΘΙ ἱπάθιΡο 1 ΠΟΒὑΡΟ ῬΥΪΠΟΙΡΘ 

ἃ ΟΘἀοΡΡΙ 11 τοϑύο ἀθὶ Ῥίϑπιοηῦθ, τ οθυθηο ἴῃ ΘΟΙΊΡΘΗΒΟ ἴθ᾽} γαῦῖθ Π6] ΤΌρη0, θα δἱ 

Ῥυίπηὶ ἀἱ ἀροβίο ἃ Τουΐπο 6 ΜΊ]8ΠῸ 8᾽ Θνᾶ βρδιβα γ000 686 1 ποθῶ ἀγονὰ ἢπδ]πηθηΐθ 

αδουῖζο αἱ νοϊουὶ ἅ6] τὸ 6 β᾽ θγὰ οοῃύθηθαθο 46] ἀποαῖο αἱ Βουγθοι ἴῃ Θομιρθηβο ἀθὶ 

Ριοιποηΐθ (1). 16 ρύθβθηζθ 4011 ἀυτιαύδ ἔγδησοθθ δ Απὑρ68, ᾿0ΡῸ οοβὶ νἱοίηο ἃ. ΝΊζζϑ 

αἱ Ῥτονϑηξα (2), οϑα παπᾶ πιϑ]αὐθίδι 6116 ΘΟΙΡῚ 8110γ8 1] Ῥονϑιὸ Τλαοδ, οοϑὶ ὑγαγδρ]αῦο ἀ8110 

βοίδραρο (8), πιίβουο βραυϑηῦο βνϑηάἰββίτηπο ἃ] τηϑΡΟΉ 680, ΟἾ.0 ὑοιηθύνθ 58] ἸΠ5Θα] ΒΒΘΙῸ 

1 Ἐταποοὶ 8ποῦθ 8 Νίζζα. ΕἸΡῚΪ ποι Ἰρπογανθ, Θ01η0 Ὁ6Π γϑᾶθμπιμηο, 6118 δ᾽ σαηΐ ἀοὶ 

Ῥυϊποῖρα!! παϊηϊβυν! ἄπο]! ὁρᾶπο ἔδνονουο! δ ἀπ δοθορο ἔγαποο-βαρϑυᾶο, οα ἴῃ Ῥδ- 

Βἰοοίανο οἰ [πιἰϊοὶ ΘΆΠΙΘι, 5ἰρ. 1 Βγοϑϑβῖθα, ργίπιο βϑηθποιιο αϊ ὀδιηθρα ἀ9] Παοδ, 

8. οαβίθι απο ἴπ αποὶ ρίονηὶ ἀϊ Νίσσα, παύτί να βθηθπηθη Ὁ! ροθ0 ὈΘηΘνΟΙΪ Ρ6᾽ Τ᾿ πηρονὰ- 

[ογ6 6 ἴογβθ οἵα 406 110 ὁ6 συἰάανα ὑυδδα [ὰ ῥγαύϊοα ἅ6118, το πο ΠἸδχίοηθ ὑγρὰ 11 Τρυοδ 

6 Ῥτάποοβοο (4). ΠΟ πηϑΌΠ088. ὉΠ ἤπο αἱ βθύθθιηργθ, βοπύθηο ΟΟΥΤΘΡ γο69. 606 [᾽δο- 

δογᾶο ἐγαποο-ϑαρᾶπᾶο ογὰ αὐνϑπαῦο, 5ΡΘαῚ βϑηζ᾽ αἰῦτο ἃ ΝΊΖΖα, 11 δὺο βϑργϑύδυϊο Υ ἃ]- 

ΘΥδηδ, ῬῸΓ ΘΒ ἰηβοντηδῦο τηϊππι διηθηῦθ 49110 ὁ050, ὑϑηΐο Ῥἢὰ οἢ6. 5] ἀΐοοναθ 8ιύῦθ558 

Νίζζα, ἱπαίρουαῖο βαπᾶϊονα ἔγᾶποθθο. ΠῚ 4 αροβύο 11 γαΐρταπα τἰθουπθηᾶο ροὐῦδ ΟΔΙΤη816 

16. Δρργοπβϑίοηὶ ἀ91 Ἰυοδούθηθηθθ ὁθθδῦθο. Π Ῥαοα τηϑηΐθπονϑ ἰπϑ!ογαῦα 1 ἔϑαο! ὰ 8]- 

Τ᾽ παρονϑίογο, δησὶ γοϊοπᾶο Ἰαβοίαρθ ΝΊσσα 6 Ὁ ΙΓΑΡΒῚ Π6110 δίαύο ἀϊ ΜΊδΠπο, ἅνονὰ 

ργοροβύο 811 Ἰπιρϑυδύον ἀἱ ἔδγϑ βοοὶύα 46] ὀδβύθι!δπο ἔλα α1161}} ἀθὶ πη π]βύν! βαρδααὶ 

616 ρἷὰ 511 βοιιργανδπο αἱ βϑηνπηθηὶ ἱπηρον 811. 1  Ἱπηρθιδύουθ ῬΡΌΡΟΒΘ 81} πῃρουθδηῦθ 

οατίοα, ΒΡῶποοβοο Νοῦϊ, βἷρ. 41 Βοι]οραρᾶθ, ρἰὰ διηραθοίδθογθ ἀποα]6 8118 δια Οονίθ, θὰ 

᾿ ΤῬαοα ποη πιαποὺ ἀϊ οομίονιηανῖο. Νὰ ἱ Νίζζαιαϊ, οἷιθ αἰ ἐβάδναμπο βθηρηθ ἀθὶ 59η- 

ἀππθηθὶ ἐπα ρουῖα}!} ὁ. 46110 ρϑύβομθ Πρὶθ ἃ ϑ'ραρῃδ, 51 5010 8 ΓΌΠΟ 60] δυῖᾶο αἱ Τγαηοῖα, 

Ῥγαροῖα, 6 Ῥοῦο πιϑηθὺ ποῃ ποοάθθθθιο 1] ΒΟΙΠθραρᾶθ (6), 5θῆσα, ΘΟΠΒΙ ἀθΡ8]Ὸ ο.6 1 

Πυθα ποι ἰαβοίανα ραπίο 11 οδβύο!]ο ἴῃ θ8]18. 491} Ἱπηροῦαίουθ, πὰ ἄῦϑνϑ ἔαθο β᾽ ΓΆΡ Θ 

8] ΒοΙΙορανρᾶθ αἱ ποι υἰπιούψουϊο ταδὶ δ 0] ὁΠ6 ἃ [ὰ] βύθββο. 1 ΝΙΖΖαΡα] 51 οδ πηᾶ- 

τόπο, ἴοτβο ρογομὸ | Βγοββίθι, οἷ"θ π|8] γοϊϑη ιθεὶ τἰπαησίανα 8] ΘΌΥΘΙΠΟ 49] οαβίθ 110, 

οΙδϑὶ ρίοραϊο, οᾷ 1 ΒοΙΙορανάθ ΘΡΡ06 1᾿᾿πηροτ αηῦθ οατίοθ, (6). ἘΠ ἔα ααθϑῦδ, ὁο88. τπηο]ῦο 

(Ὁ Δ»οῖι. αὶ δέαίο αὐ γ᾽ ϑιοοῖα. Οαρὶ οοηϑίρίίο ἀοὶ Τὶοοὶ, Ὀυδία, τι. 16. 1νοίέογ6 αὶ αηιϑαβοίαίογνὶ ὦ 

Μῆαμο (1521-10). γίπορησο 6461: αἱ ὅαρὶ. ΜΊ]απο, ὅ ἀροσίο 1589. Υ. 4}»., Ῥ)οο. 65. 

(2) Αγεῖν. Θοηφαφα οἷν. Μίαπο, 6 ὡροϑῦο 1589: “ 86. ἀυθίνα ἀβαΐ οΠ61 Ῥποα 4 ϑανογα ΠῸΠ 80 

δοοτάδίο πο ρδν δοουάανβὶ οοὺὶ Βταποῖα, νϑάθηοϑὶ 11 ἀπιάδιηθηθί 616 56 ἴδιο, οὺ 886 παγθα ΦΥΪΒῸ 6Π6 

1ῳ: αὐππαίω αἱ Βταποῖα ποτὰ γοπαΐα ἃ δηθθο Ἰπορῆο Ῥχορίπαπο ἃ πἷσὰ 46 Ῥτόονθησα, 11 686 ἔμ ἀαθίθαν 

Οἢ.6. ποῃ 51] βθησῶ τηϊβύθυϊο 5. 

(8) 14., Μίϊαπο, 25 ἀροβύο 1589: “ ΕἸ 5. Ὅπου ἀθ βϑανογὰ 86 βύαθο δτηαϊαῦο 41 ἔθρυθ οοῃῤϊητιῶ, 

Ῥαΐ 8] ργθϑθηύθ 86 ἰηὐθπᾶθ ο}6] πϑγὼ τηθρ]ογαῦο 9. --- . δπθη6 Ἔτη, 1, 408. ΤΙ εἴσπου ἀθ Ἰὼ νὰ 

81] Οὐποϑία!16. Νίχχω, 16 τηᾶγχὸ 1539. 

(4) Υ. 4». Ῥοο. 65, -- Π ἀθ Ἰὰ τω, Δηδοηΐο ἀπ ϑαΐχ, 616. θύὰ ἃ ΝΊΖ:δ, 16] ΠλΔΤ2Ο 1539, βογίνθνϑ 

Ὁ] Οὐποβία 116 ἀϊ ἀνον Ῥδυϊαῦο 60] ποπιο “ αϑθϑουϊοηπό 416 γοῦβ ΘομποΙβδόβ., {| ατι8}8 611 ἔθοθ Ῥγθβθηθὶ 

511 Ἰποοπυθηϊθηθὶ ὁμ6 ρούθναμο νυθαὶτθ οὐ 1] τ6 πο 5] ἴοβϑθ δοοογᾶδθο 90] Παρᾶ. Τἧπομιο ποι Ραὸ 

ΘΒΒΘΥΘ 086 1] Βγϑββϑίθα. Υ. ἤτρτπε, 1, 408.9, Ἰοὐύ. οἵδ. 

(5) Υ. 4»»». Ὅοο. θ5. 

(6) 4γεῖ. Θοηφαφα οἷ. ΜΊαπο, 21 ἀροβύο 1589. Π γαϊρτδηδ ΒΟΥ 1550. σἸΟΥΠΙ 5080: “ ΘΟΠῚ6. 6880 

85' Ῥαορα 8] ῥῬγθβθηΐθ (δ, Ῥ6π0, οὖ ὁῃ86 πῶ βὐβθ!Π1δο Ῥοι οαβύθ απο (6 1ὰ ἔουύοσσδ, οὐ γθυμθϑῶ ὑούα] πη θηΐθ 

ἴπ οὐϑίοαϊα ἄθ Μοπδοῖ ΒΘ]1α συαγᾶα, ἃ] α8] μὰ ἀαῦο 11 σἰαταπιθηῦο ἴῃ απιθϑύδ τηϑπθτα, 666] ποι ἀθ  ία 

Ἰηθορυδι 6880 ΘΔ ϑ[6110 ἃ; ῬΘυβοηδ δ]οαπῶ 8,170 ἃ 6880 Τ)αθδ, 88 ὍΘΠ ἤχ858. ἃ] Ῥυϊμοῖρθ 80 βρΊ1010, 850 

ποι ΑἹ ἀὰ ἀορρίο ὀοπίγαβθθιο, απᾺ] 6850 5 Ῥυοῦ 511 Πῶ οναϊηαῦο, οὖ. ὁμ6, ἄογθ οοοουχθχὰ ρούθυ [8 

ἀαλ]ομ6. οοϑα ἴῃ Ῥοηθῆοῖο ἀ6 1ὰ ΜῈῺᾺ Οθδῖθα, 6] ἀΘΌΌΥ [ἌΓΘ, ΘΟΠΙΘ᾽ 56] ἔμθ86. ῬῸὺ 1αὶ Ῥυόρυῖο, οὗ μπᾶποὸ 
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ορρονίαμδ, ρουοπὸ, ἀϊ ἕαύδο 11 τὸ Ἰηβιϑύθνα 601] ΒθυηθΖζο, ρϑυομπὸ 11 Ταοα τἰππησίδϑθθ 

ἃ Νῖχζα, οοπίθηὐαηᾶοβὶ αἱ 20,000 5οιαϊ δῆπαὶ αἱ τϑηᾶϊδα, 6. 511 Ἰδβοίδββθ ἴῃ τῆθηο 
ἴῃ ἔογιηδ Αἱ ργθϑυϊθο πο 411 Ῥᾷο8 601] ᾿τηρογαΐουθ Τουῖηο, Μοποδ] θυ, ῬίπθΡοΪο ὁ 

ϑαν ρ]θπο. ΑἹ τἰβαΐο 461 Βθύποζζο (1), Εγδμσθθοο 1 ἀθραύο ὁομ Ῥγοροβῦθ απδϑὶ βί τα] 

ἃ Νίζζα 11 βἷρ. θ6 ἴὼ αυΐομθ (2) δά Δηΐομϊο ἀπ Ξ'δῖχ, βὶρ. ἀθ 1ὼ να (8), τηϑηΐγθ 1] 

γαβίο υἱηνίανα ργθθθὸ 11 Πποδ 1] βοορθύδυϊο αίρυαπα. Α116 οἴονίθ 46] ἀθ 1ὰ Οαἱοῆο, 

ΤΊΒΡΟΒΘ 11 Τοα, αἱ γο]θι 6 Ἰηὐίονα 1 τϑϑὑϊναζίομθ 6110 ϑὕαῦο, ποὴ ϑοοοπβθη ΓΘ 6616 ααδυξρο 

Ῥίαζχθ τ ΏΘΘΒΘΙῸ ἴῃ ἸΏΒ Π0 τορίδ, Θβδθπᾶο 18 οοϑᾶ ἃ [αἱ ὑΓΌΡρο ργϑβ μα] ζίθνοὶθ. Π 

θθ 1ὼ Θυίομθ ἴο ρυϑρὺ Αἱ πιϑάϊδαγθ ἀποογὰ (4), πὰ 1] οἴουπο ἄορο Οδυ]ο τἱροίὸ αἱ ποὴ 

ΘΒΒΘΙΘ Αἰβροβίο 8 ὑγϑηβαζίοπθ δίοαπα. Πθριοὺ 1 6 ἴὰ αυίοιθ οἰ θάθηο Δ] Π1ΘΠ0Ὸ 

Νῖζζα: οοπομίαβο ἢ Ταοα γΌΪθγΘ Ὑἱνθῦθ 6. ΠΙΟΣΤ6 οοηΐθ αἱ Νίζζα (6). Τρο αἱ Μϑυπαθὶ, 

ϑΙΠ θβοίαθουθ ἱπηρουία]6 γοϑι ἀθηῦό Ῥυθθθὸ 11 Παοδ, 6 1] αίθταμδ, ρορύδπαο βοοθουβὶ ἴῃ 

ἄδπδγο ἃ] Πυθα θα ἃ] ΒϑΠθρανᾶθ (6), ἀϊθᾶθιο ἃ 8110 τηϑρρῖον ἴουζα πϑὶ βιοὶ ἰδ. 

Π ΠΤ 6 ἴὰ Θαΐοιιθ ομίθθθ ἰβυνασίομὶ ἃ] τθ, 11 αἀπ816, Θοτηρρθπάθηαο 1Ἰπα Π10ὰ, ἀ᾽ α]τΘ ῥτο- 

Ῥοβίθ, υἱοῃίθιηὸ 11 σο διηραβοίαίογθ (7). Πϊπιαθθ ὑαύθαν!δ, Π6118. οἰὐδὰ ἀπ θεὸ τη] θο- 

ὑθηΐο: ὑθιηθναπο ἱ πϑμοὶ αἱ ϑραρπδ οἷο 11 Παοα ἔοββθ ογπιδὶ ὑπύθο ἴῃ τηᾶπο 811 πηρο- 

Ῥαΐουο οὰ 1] ὙΑ]στθπα ἴῃ ἀπϑ 588 ἰπβίππδνθ ὁἢ6 Οδ110 ἴοϑϑϑ αβοῖῦο ἀἃ αποβῦθ ὑγαυϊνθ 

Ἰηθηοτηδῦο 61] Δα ον ὰ 5, 6 661} δυο ἀθὶ ΝΙΖζαγαϊ (8). Θαθϑία θρὃ Θβαρ υΖίοΠ6, ὑϑηΐο 

ἴαὐίο ρίαγαν ἄορροὶ ἃ 6580 οαβίβὶ ἐπεὶ 11 βοϊάδξΐ, οὐ βουῖνθ Ιποῆον 116 56 βύβ!δο θόπο δοογᾶο ἐτα 

48}}} σϑηθ] πποταϊηὶ α᾽ 6580 5᾽ Ῥποα ὁῃ6 μούᾶπο ἀἰβουθραηθὶ [πβίθιαθ ρ6. Ἰὰ ρυδγᾶϊα αἱ 6880. οδβύθ!]ο 
Θὺ βρθοϊδιυηθηΐθ ΜΟηβο᾽ ἄθ Ὀθυβὶϊ, απὸ} ρ᾽ ποτῶν Οαβύθ]]Ά 10 59. 

(1) ἅττοππνον, Ηϊϑέοί» δ σένιδαϊορίχιιο ἄο ἴα Μαΐδονι 6 ϑαυοῖο, 11, 220. 

(2) ΠΠ ἄθ Ἰὼ ααἴομο οααᾶθ πια]αύο 'π Ῥγονθηζα, ἃ Βυῖση 165, ἀπσϑίθ 1] νἱαροῖο, Θὰ 1] Ῥαοα τηδπᾶὸ 

ἄὰ Νίζχα ἀπ ταθαϊοο ὦ οατανϊο. Υ. «νοΐ. οαμογαῖο αὶ Τογίηο. Οὐηΐο ἐθ8. 6 γίοου. αὶ Ῥίονμιονέο, τοῦ. 80, 

ἢ, 165, ΝΊχαε, 27 Ἰυρ]1ο 1589. 

(8) Τιλμββαν, 601. 896, 8] απ816 αὐτοπενον, ΠΠ|, 221 6 ΟἼΟΡΡΒΕΡΟ, 00]. 1861. --- Υ. ΔΠοη8 ἄγον. ἀὲ 
δέαίο ἀ Τογίηο. Νοίϊαϊο γροϊιέοῖιο. Νεροφίαφίονὶ οοη Ἐγαηποῖα οἷν, ΝΊσσο, 15 βουύψθια συ 1599. --- 51 ποίϊ 
ΘΠ β]1ὰ Ῥᾶβθ αἱ ππὰ σθηθυΆ 6 γϑϑυϊθυισίομθ ἀνϑνα, 1] τὸ ᾿πδπᾶαῦο ἤῃ ἀΔΡῚ: αἰ ταὶ 46] 1588 ᾿ἰβυγυσίομ 

8] φαγάϊηα]6 αἱ Τιογοπα δα αἱ σύδι πιδϑύτο αἱ Ετδποῖδ. Υ οὶ ἤτβτμα, 1, 886. Μοπύρβ]]Π16ν, 26 ἀἸοθιαῦτο 1588. 

Ὶ ἐχαῤῥα ίνο οομύίπαθ ἔτα 11 Παοῶ δ ἢ] τ δοθίαταο ρσονῶ πϑὶ οοηϑίπεὶ ᾿ην1ϊ 41 τηθϑϑὶ ᾿ὰ ΕΥδμοῖδ. 

«πάγοι. σαηιογαῖο αἱ Τογίηιο. Οὐηίο ἐθ5. ὁ γέοου. αἱ Ῥίομιομέο, τοῦ. 80, π. 152, 158, 169, 6οο. 

(4) Α4»οῇι. οἷδ., Ἰοο. οἶδε: Κόνων ἀπ] ῥ]αῖθθ ᾿ὰ ΤΟΥ 46 γτϑϑύϊναϊσ θηθδγθιαθηὺ Ἰοϑύαῦ 46 βοὴ Εὐχθθ, ΑὉ]- 

ἰγθυαθαῦ θὰ Ἰὰ. τοϑθπαηῦ 165 βιιϑαϊθοβ ῬΙθθθβ, ΟΘ]ῸΥ βϑυοὶῦ ομοβθ Ρᾶ τοι Ῥγθια]οἸ 8 016. ΡΟΣ 168 
Ταίβουβ 48 τηομαᾶϊοῦ βοῖσηθαν ἃ ἀἰδὺ απαϊοῦ 5 8 1ὰ Οπΐομθ, 41] θβουὶρὺ δαβδὶ ἃ πποπβ᾽ 46 γοββᾶηηθ 

(Θ,ων Θίαρονιο ἄὶ Βογηόξϑο, δίγμονο αὲ Ποββανα, ἀπιϑαβοίαίογο ρ7,68580 τ 76), Ἰθα 16] 8᾽ ἀθ 1ὰ σα! οῃθ αἰδὺ 

ὰ Ἰαοπ Ἰοὺ βϑίσηθαιν αὉ1]} ΤῸ ῬΙΘαθὺ Υ ῬΘΏΒΘΥ 9. -- ΡοΘῸ ἄορο ααρβύθ ἐγαύδαϊ ᾽ν 11] Βούπθζζο οδδᾶθ 

τηδ]αΐο ἃ Ῥανὶσὶ (γον. αὐ δέαίο αἱ Τογίμο. Ιιοέέογο ραγίϊοοϊαγὶ. ῬιΘπαῦο αἱ ΟμδΠδηῦ ἃ] Ῥαοα, Ὑ τῖθα, 

29 Βθύθψθιηργ 1589. 1] 5..ὄ αἱ Ἐϊθβ μὰ Ἰαβοϊαῦο 11 Βϑυύμθζζο “" τηϑ]]δὰθ ἃ Ῥαυὶβ οὖ μβαθδηαάομπό 465 τη6- 
ἀθοίηβ 4)» Θ Ῥγδϑίο ὶ ΒΡθηβο. Θπθϑῦα πχοχύθ ἕὰ τπᾶ βυθηθαγα, “ ῬΟῸΣ οβύχθ (ἷ Βεγηθςςο) ὑγὸβ βυ ῆϑαμπὺ 

οὐ Ἠσπρϑίο Ῥϑυβοῦπθ οὔ θίθη ἰῃΐουυπό 468 αἴδιθϑ αα1} ἀθυιθποῖῦ Ἰὰ,. αὶ ΤΆμβπετ, 00]. 896. 

(5) 1. “ (δ. οϑγὰ 1ὰ ἀθυμϊδυθ ρΆγ0116. 411] αἰϊτὰ ἂν ϑτιδῖ8. ,9 Θοπομίαβο ἢ] Ῥποδ. Υ᾽. ἀΠΟΗ6 ΤΑΜΒΕΕΤ, 
90]. 896, ΘἸοξνρπερο, 00]. 1861, 

ς (6) ΑἹ Μδγπιοὶ ἢ Ῥαοα τϑβυϊναὶ μοὶ ἱ ἄδην π6 11 ἤπο ἃ] ἄμμο. Ὑ. Αγοῖι. σαηιονγαῖο αἱ Τογίπο. 
Οὐπίο ἐρξ. 6 γίξρυ. ἄοῖ Ῥὶονμοηίο, τοῦ. 81, [0]. 117». ΝΊζζα, 28 μονθηῖργο 1589. 1 ἄθπαυὶ 6] Μδγππο] 

Ἔτῶμο “ ῬοῸΣ 18. ἑουυϊοιίίοπ ἄὰ μοι 46 ὙΠ] ΆπομΘ.,. 
(7) ΠιΑμβπκν ὁ ΟἸονρκβυσ, 106. οἶδ. Υ. ἀπομ8. Αγοῖ. Θοηξασα, Ἰοο. οἷν, Μίαπο, 15 οἰδοῦτθ 1589. 

Μαπάδεὶ ὁορία ἀππα 46] γαρταπα ἄὰ Εόββαπο, 12. οὐδοῦχθ: “ ΟὉ] 0 τη620 46 πιοηβ᾽ 6 τηᾶῦπΠ0] δὖ 

Ῥδυ οἰ ρα θίουιθ 46] ἑαΐο ἰ βρουϑὸ Ῥυΐππα 11 παν οὗ οοπ γοϊοπίὰ 46] 55. Ταοα 8ἰ ἀϊθᾶθτο 11 1000 βου! 
ἃ τηδηὶ 48 ὈΘΙΙαρυαγᾶδ, Τὰ ἀϑὸ ἔουσπα ὑᾳ] ὁμ6 1 Αὐηῦοῦ ἔγϑηοθϑθ ᾿υγθβοϊαῦο 586 τ ἃπαὸ 1] ρίοτμο Ομ ἴο 

ῬΆΤΟΣ οὐ ἴῃ φομηβορ]10 86 Ταφουαίββουο ἃ ῥαῤίο 16 Ῥυα οι, ἴπ πιοᾶο ομ6 ποῃ 858 16 5θη χὰ Ὀἱὶι ΑἸ τΟ 4. 
(8) 214.: “ως οὐ 8ὲ θοχμθ τὰρο ἃ] ἀϑίδο 8: 1ἃ συᾶπ Ῥγοταθϑβα ἑαθα ρυῖπιδ, νοἶθθ ἅΔΌΒΟΣ Ο.6 16 ἄοπθ 

δ 
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Ῥὶὰ οἷθ μ6}}᾿ ϑϑϑιιίηδγθ ἰὰ οοπαούθα 6] θα ΔρΡρᾶγιν ἃ βθίαρυθ θθη ονυἹἀθηΐο ἰὰ βυὰ ἴθυ- 

τηθζΖδι 0011 ΕΡδΠποῖα, 6. 6μ6 16 Ῥϑιγθ πηρθυῖδ}} θγᾶμο ομίππθνθ. ἢ ἱπάαθθῖο ὑαῤῥανία ομ6 

ΠΟΙ Ἰηϑηοᾶνϑηο ΟΟἸΟΙΟ, ἱ α18]1, βύδποιὶ 4116 πηϊβθρδηαθ οοπαϊ ίοηϊ 46110 ϑὑαῦο, ἃντθὺ- 

Ῥοῖὸ νϑάσϊο νοϊθηθθν! ἀπ ϑόθουο ὁ Βτϑποῖα 806. ἃ οδΡῸ ῬΡΘΖΖο, ραν αἱ ΠΡ ΘΡϑυ δὶ 

ἀ6 116 πιοΙοϑύϊββιτηδι ργούθζιοπθ ᾿πηρθυΐα]θ. 

4. - Τηγθῖο 1] πο 680 46] γαβύο πιϑηϊθϑύανϑ 5ΘΠΊΡΓΘ ἰπ πιο ΠΌΡΡΟ Ρ81680 

18. 518 δηθραῦία, νϑῦβο 11 Πυθα. Πορο ἰὼ τούσδ 46116 ὑγαύαθνθ 60] γθ, 1 Παθ8 ἀνθνὰ 

Ἰαβοίαϊο ΝΊΖζα, 6 ἔδυθο τἰύοσπο ἴῃ ΡΙθπιοπύθ (1), ἔθυιηδπάοθὶ ααδίομθ οΊοΟΡπο δ ἀϑθϊ. 

γοΐονα Οανῖο τθοᾶῦϑὶ ἴῃ ΕἸδπᾶγα (2), ἄονθ δὶ ρυϊπιὶ αἱ βϑηπϑῖο 1ὕ40 ρίπηρονα [1π|- 

Ῥογδίοτο (3), Ρ6} τ]θοπο δ} 81 001 ρούθηῦθ οορπδῦο, 08. 8 ΠΟΟΡ ΘΓ ἔθυύο ἀδ 611 ἃννο- 

πἰπηθηθ 46] ΟὐμρΊοσβο αἱ ΝΊΖζα. Π᾿ αἰῦτο οδηΐο, ὑγ]θοϊαύο ἀδὶ ἀθὈ101 6116 ταϊπϑοοίανϑηο 

ἸηρΉ]ΟΟΟ ΓΘ Ῥθη 80,000 βουάὶ ἃ] ρἱοῖθ ἀδίθ ἴῃ ρϑθῃο ἃ θπονᾶ δὶ 8001 ογθαϊθου, 

γοΐονα 501]6οἰδαιθ ῬΡΘΘ50 11 ἸηΒΙΌΠΘ56. ἀα81 016 ργοννυθαϊπηθηῦο ἃ 810 ἴάνογθ. Ογὰ 1] 

γαβίο, οῃ6 5᾽ θ6γᾶ βουβαῦο ρὶὰ 481] νἱβϑιύαγθ 11 Τθαοδ ἰὴ Αβϑῦϊ, οομηθ Β8ΡΘΌΡ6 βύαῦο ἄονθγθ 

50 αἱ οογίθϑίδ, ἴθοθ 11 ροββί 116 ρῸ ονυϊθαγο ἰὼ υἱϑιῦα 46] πηϑάθϑιηο ἴῃ ΜΊΪΔπΟ (4). 

Νοη νἱ τἰπβοὶ, ροσομὸ 1 10 ρϑηπϑῖο 1640 Οδ}]οῸ δυυϊνὸ ; 11 τἸηϑγομθθθ ἀονϑῦθθ Γθοαρρ δὶ 

ἱποοπῦγο, τηϑι ΘΙ πιοδύγαρθ [ἃ βὰὺ8 ἔρθάάθζζα ποη 5] ῥσοσαρὸ Δ]]ορΡρῖο, πὸ ἀρὶ, ὑβπίοομὸ 

1 αοα ἀονοῦνψθ δοοοῦνανθ 1᾿ οβριὑ!ὰ αὐ απ ρῥγίναύο, 1] Ῥϑπομίθρ Δυραδβίο α᾽ Δαάδ. 

Οδογοὺ Οδγ]ο αἱ ἃνθιθ ΟἽ] δγυθύγαθὶ ἀ611ἃ ϑαᾶ ῬΘηβίοη0 6 1 Θϑαζίοπμο 46] ἀδΖῖο βὑγδοχαϊ- 

ΠΔΡΙΟ 6Π6 1] ΤηϑιΌΠ 686 νθνϑ ἱπιροβύο 81 ῬΙιθιηοηύθϑὶ ρθὶ [ου ὑ1ἤοδγο 16 [θ}16, πηϑι μΘ ΘΌΡΘ 

τιπαΐο, 81|1Θρᾶπάο 1] πηϑροῆθ8θ. αηδ ρΓομηθθθῶ ἔαὐδδι αἱ οομύν θαθην αἰ πο πιδὶ τἰπιθύθθυθ 

ΤἸππροβύϑ 8] ἰΟΓῸ ϑίβρῃοῦθ, ρϑυοπῃὸ ἰὰ ὕδββδ (δ βύγϑου ἀϊμδυ δα ποη ἀἰν θη 556 δύ} 116 (5). 

χῶγαθ ἔγδηζοβαιῦὶ γοϑύαϑθονο ἀθ]θριαῦθ ἀθ ἂπ θαπομοῦο ἃ ομ6 ἤθῦῶμο ἱπνιζαθα, ἀἱ βουῦύθ οἢ6 ἢῶ Ῥθῦβο 

ὙΘαϊδο σοη μέγ δ ιιθ 8028... --- ΟἸτοῦ ἴὰ ρυθϑθηχα 46] 5᾽ αἱ Μαυπ6] ἃ ΝΊσσα, ν. πο ΟἼΟΡῬΠΕΡΟ, 

00]. 1861, ἄονα ὃ ομϊαμηαῦο 1᾿ μι θ᾽ 55 αἱ ΜῈαργιοῖ, ταθηῦνϑ ἱ ἀοουταθηθὶ τηϑηξοναηὶ ἀϊοομπο 85 αἱ Μαγποὶ. 

Οτθάο ρογὸ δὶ ὑγαῦθὶ αἱ ὕὍρο βίρμον ἀϊ Μαυπαθὶ, ρυθϑιάθηύθ 46] βϑηδίο αἱ Βουρορμηᾶ. 

(1) Τὐριαὔθησίομθ υἰβα!νω 81] οὐδοθτθ 1589. Υ͂, 14.: “ 81 μΒὸ ραυϊμαθηῦθ βὐϑ 11, Ἰὼ ρῬαϑβαύα ἀθ βιὰ 

Εἰχη οὖ ρυϊμοῖρο 880 βρΊϊοΙο ἀϊ αὰὰ Ῥ6Ὺ 1] οαπιῖηο ἀθ ϑανομδ. 886. αἰύγο ἀθ μἱὰ ἀθβίάθγαγνα, ν. Εἰχὴ τὴ 

1.0 αχὰ τδοογᾶδυ... 5. 

(2) Αγοῖι. Θοηϑασα οἷδ., Ὀυδία 1664 (1540-41). ϑβραβίαπο ΒοΡΌα. ΜΊΙΔμο, 8 σϑππαῖο 1840: “ ΕἸ 

8: Ῥυοὰ ἀθ ϑανογὰ ῃ6 νϑπαύο ἴῃ Αϑῦ, οομηο ν. Εἶχ, Ββατὰ Ἰηῦθβο, οὖ 886 ἀϊοθνῶ οῃ}6] νθῆθυθθθ ἃ ὙΘγοθ]ὶ, 

ἄογο ἃπᾶάδυθῦθ 6] 5 Μαγ ΠΡΟ ἃ, γ᾽βίθαυ]ο. Ταύα νο]ύα δἰ ἐΐθηθ οἰθ ποὴ νἱ δηἀαγὰ Ρἱὶι. Εἶδβο 5᾽ Παοα 

αἴοθ γοϊοῦ δηᾶδαν ἴῃ ΕἸΔπατα, ,. 

(8) ἀλοπλαν, Οοἰϊοοίίον 165 υοψαροδ 468. βοιυοναἵρι8 68 ΡῬαμ8- Βαβ, νο]. 29 (ὙΆΑΚΧΡΕΝ, 

φομψαροδ ἄο Ο)ιαγϊο8- (νης (ὁ 1514 ἃ 1551). ΒγΌΧΘΙ]65, δγϑζ, 1874, ρὰρ. 157-88, 

(4) 4γοῖι. Θοηϑαμψα, Ἰοο. οἷῦ, ΜΊ]απο, 8 σϑηπαῖο 1540 : “ Ἠορρὶ μ6 σϑιαῦο δὰ ὅ. ᾿ὐχλ απ σϑαθ! παομιο 

461] ἄυου 6 ϑανογῷ ἃ ἔδυ] ἱπύθπαθυ οοσὴο ἀούζο 55 Ῥποα μου] ἄονθα ραυῦϊ ἄθ Αϑὺ Ῥϑὺ νϑηῖν ἀἃ 

5 Εἰχοδ, οὐ ὁΠ6. Ῥοβαογηδηθ 6] βδυθ 06 «πᾶ. 11 6Π6 ῬῸ 1 αὐδηΐο πὸ ἱπύθϑο ἄῷ θθμ Ἰοομο πο ΒΘ Ρἱδὰ- 

οἰαύο ἃ Κ. Εχ. 5. 1ὼ ἀπ8] ὁοπ ὈΟΠ τιοᾶο 51 ποιῶ βοιβαύα 468] πο ρούθι ἃηᾶδι ὃ νἰ βίδα 6880 Π)οα ἄονο 

6] μϑυῷ, οὺ οϑύομανῶ 46 πο Ἰαβϑοίδυϊ οοσαβίομθ ἀθ νϑηΐν αὰῶ, ΡΟ Πὃ πανθηᾶάο 580 θα, ἴῃ ῬΘρΟ ἃ 

Βθποῦ βἱοΐθ ρϑι 80|π|ὶ βοιιδί, 6 1816 58 Ῥθυάδπο ἃ απθϑύδ ὈΥΪ Πα  ΘΥδν, ΤΠ] ΟΠΒΙΘΊΙΟΥ 48. Οδ 8816. ἤδνονα 

ο]θο Ἰαὶ 1 οατα ἀθ δοοτηοάδι ἰὼ οοβὰ απ ὁοη 11 ἀρσθϑηύὶ ἄθ ἀ6}1}1 πιθυοδἀδηνί ρθποθϑὶ, οὐ 6. ο]] 
ΌΒΒΘΙΟ ΒΙβΉδΟ 11 ἀναποὶ ὁμ6 6580 Πυοῶ ἄθγθ μᾶγου βορτὰ ἴὰ ϑὶσπδθίοημθ βαθαρῚ ὧδ δὰ Μ|ὰ βοργὼ 

αὐρϑύο βύαθο 9. 

(5) 11. Μίϊαπο, 11 ροηπδῖο 1540: “ Ηϑυὶ ἃ 22 πούθ ρίοηβθ αὐδ 6] πο ὧἀθ ϑανογα, ἃ] ααα]6 6] 

5. Ματῖο ΠῚ ἃπαὸ ἱποομῦτο δ τχθχο πιϊρ]10 οὐ Τηβίθταθ 1] βοπαῦο, δὗ Π6 δ]ορίαῦο ἰὴ οἄϑῳ 46 ΝΥ. Αροβύο 

ἀ᾽ δἀἀδ, ρὰν ἀθ βι8 δ]θύϊοπθ, οὐ ποι ρ]ὶ μ6 βύδ ἴαύο 4] 8 Μίαν"  ῥργον βίομθ ἃ] ηδ, 46116 5ρΡ686, οὐ ἀϊο0 

γοΪουϑὶ ρδυῦγ6 τηθγῦθαὶ ρθῚ Βαμᾶνα οὖ ἴϑγθ οἱ οαπιῖηο 6 δἰθπιαρηδ, οὖ ἰῃύθηο ομ6 6880 ἀπο 511 νὰ 

Ἑ, Ψοιι"ηαΐ 68 



1 ΟΑΒΙΟ ΠῚ ΌΙ ΒΑΥΟΙΑ, ΓΕ 50 ΒΕΙΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ῬΒΑΝΟΙΑ Ε ΒΡΑΟΝΑ, ΕΟ. 149 

1 βυϑηδαγαΐο Ποδ, τπηδϑῦο δἰσαηὶ βοἱονηὶ ἃ ΜΊΠ8ΠπῸ (1), ἄονθ ἢ] τηϑροθθ88. σθροὺ ρὰγθ 

αἱ ἀϊβθορ]ουῖο 8] νἱαρρῖο ἴῃ ΕἸδπᾶγδ (2), 51 σϑοὺ ἴπ ν8116 ἀ᾽ Αοβίδ, τηοβύβπαο ϑϑύθεϊου- 
τηθηΐθ ἀϊ δτθηθυθὶ 8116 ᾿πϑἰδύθηζθ 46] τηϑρομθθθ (9). Οϑρῦο ἄονθνϑ θββθῖθ ργοίΐοη- 

ἀδηηθηΐο διπαγορρίαῦο 4611 Δοοορ θηΖῶ τἰοθναῦδ, Ρα1 ΠΟῚ Ἰρπορθη 0 6.16 ΠΟῸΠ πιδποδνθηο 

16 οἰτοοβύδησθ αὐθθηπδηθὶ ἃ] τηϑροῆθβθ. [ἃ ἰηΐαὐθ! ργοθ 0116. ομ6 1] πη απιοτθ 6] Ὑ ἃϑίο 

ὕγϑθββϑθ οὐἹρίηθ 4 ἀπὸ 46116 ὑδηῦθ ααθϑύϊομὶ οἢ16 1] τηϑΡΌ 689 ἀνθνῦδ ἴῃ α.16] ΡΊΟΤΗΙ 60118, 

Ὀ611ἃὰ οοπβογίθ, 1ὰ ι8]6, βϑίοβα 46] τηϑυῖθο, ἕδοθνα ἃ] τηθαθβί πιο ῬΓΌΥΘΙΘ 61] Ἰησοηνοθ- 

ΠΪΘηὐ 46116 ἀϊδοοῦάϊθ. οοπίπαρα]! (4). 

ΤΙ Ῥαορα βϑηῤίγαβὶ 491 ὑαύίο ἰδοϊαῦο βϑηζα 1 Δρροβϑῖο 4911} πηρϑγϑίογθ. ΑἸσόαηὶ ρυϊποὶρὶ 

ΟΡΙβυϊδηΐ τηοϑύσανδπο α᾽ Ἰηύθγθββαιθὶ ἃ 1αἱ, 11 Ῥοπίθῆοθ θᾶ 11 τῷ αἸπρ Π θΡγἃ 'π ΙΒΡΘΟΙθ, 

τηδ, 18, Τογτηδ 4611 Ἰηὐουθϑθο ογὰ ὕ8]6 ο6 ἄονθνδ τη69110 ΒΟΟΓΘΘΟΘΓΘ. Οἢ6. ΘΔ] ΠΠδ 6 16 518 

δΡΡγθηβίοηϊ. ΡΟ] ΠῚ ἱππέα], δι ΙΖ οβιβϑίτηο 6 ἀθϑι ἄθροβο αἱ ἰῃηδ]Ζα}θ 1] ργθϑυριο αἱ 

θᾶβδ, 5ιδ, παὐνίνα 11 ἀθβί ἀϑυῖο ἀΪ πἀπῖτ ἰπ τηδ τ! πποηῖο 18 πἰρούθ Ὑύουια, ΒΆΓΠΘ5Θ. 601 

αυ8 616 ρῥυϊποῖρθ βαραιᾶο. Νίθηύγο θα νῖνο [λ|Ρ], 11 ρυϊπιορθηϊο 46] θαοδ, π6] 1ὅ8ὅ 

ἄγονα οἰϊοϑίο ἃ δυο Υ 16. βαδ νοϊοηύδι, πὶ 18 τἰβροϑύδ ἱπηρ 1816. γᾶ βύαύα [δ]6 ἀδ 

ἔδυρ!] Δ απαοηδνο ἰοσύο 1146 (6). Οπάαθο 1ο ϑἰαῦο βαθϑαᾶο, τλουϑϊ Τμιϊρὶ 6 1 Το αοιθαβα 

Βραύγιοθ, 6Π6, δ! θόγα 6] γὑϑρα]θ. βδηρτθ ρουίορίθ56, τηδὶ ἀυγθ 6 ἀρρυοναῦο ἀπᾶ ρδΡθη- 

θ]8. οοπ σϑηΐθ πύογα ὁοιηθ ἱ Εδγπθδὶ, 6 πιορύδι ἅποιθ ἰὼ ἤρ]ϊα αὐΐοα 401 Παοᾶ, 

Οδὐονῖπο, ῬοΙο ΠΠ υἰθουπὸ 81 ρυΐπιο ἀἴβθρπο 6 π6] 1589 1] Πρ]1ο βαο, ἢ ον α]η816. Α165- 

βδηᾶρο, Ἰοραῦο ροηὐοϊο ἴῃ Ιβρᾶρηα, πθ τὶραυ]ὸ 811’ πηρϑγαύουθ. Ῥϑοὶο ομϊθᾶθνα ἃ 

ΒΡΟΒΟῸ 46118. ηἰροΐθ ᾿πηϑητθὶθ ΕἸΠ ονῦο, 11 ππονο Ρῥυϊποῖρθ αἱ ΡΙθιηοπίθ. Μὰ Οδγ]ο Υ 

τἴβροβθ οἷ 11 Παοᾶ, 510 οορσπδίο, πιϑαϊδανα δἸύτο τηϑύρπποηΐο Ρ6] ἢρ]ο 580, 6 οἷ!θ 

Θοπύγα, γοϊοπἰὰ ὅθ βὰν Μιὰ 6855, [ἃ απ] οἿἹ πὰ βουϊδο ομ61] ποὺ νϑᾶϊ. πῶ 6] πϑρούϊα ὧἀ8 Πᾶνϑὺ 11 8οὶ 

ἀνδηχὶ 4611 αϑδίσπαύϊοπθ ἃ 1αἱ αία ἀ8116 Ὀγθίαθα, Μὰ βορτὰ απθεῦο βίϑίο, οὐ οἰΐγω οἷὸ 6] συϑοθγομᾶ 

ΘΠ6] 590 ὙΓαγὴο ΠΠ]1ιῸ 511 τοπιθῦϊ Ἰὼ θχϑοίΐοπθ 46] ἀδοῖθο θχύγα ΟΥ̓ πασὶο ὁΠ6 586 Ιπηροϑβίο ἃ ὕπίθ 16 το Ὀ6 

918 Ῥάββθδμο Ρδν 6] βύαξο 8.0, 18} οδυτρ]ο ἔα ἱπιροβῦο 811 ταὶ πἰϑύν! οϑϑιθὶ ρου 16. Του Ποδθϊοπὶ, οὐ 
ΘΧΉΪΟἾβοθ οοθὸ ἄπο αἱ ἄδι βορανίὰ 6 80 πο 40 τα Πα βοαδὶ Θἢ6 ἀ 6111 801 Θουη 5811} Ομ 6 11 ἀδραψαγὰ, 

ἃ ΘΧΉΪΡΘΥ 6580 ἀδοὶῦο ποῖ ἀἸβροπουᾶπο 4611 ἀβπδυΐ 858 Ὧ8 οα γαῖ, 56 ΠΟ 46 ΟΥ̓ 6 ἀ᾽ 6580 5᾽ ΜΆΥΟΠ686. 

Μὰ 5ὰὰ χα ποῖ ΟἿ] γοὶθ τοπιθέου ἰπ 16 τπϑπὶ ἀθίο ἀδοϊξο, ρθύομθ απδηᾶο απθϑίδ ργᾶνθσδ 886. ΠΏΡΟΒΘ 

ῃ ῬΟΡῸΠ 56 Ἰατηθηὐασοπο ἀϊοθπᾶο ὁπ ἰπέγαπαο 6] ργοίαξο ἄπο ἴῃ ῬΟββθαβοὸ αἱ ατοβῦο ἀδοῖθο ποὴ 916 

ἴο Ἰθνασθθο Ῥοὶ πιδὶ, βὶ ὁῃ8 6] 8" Μαγο Π|ΡΟ ΟἽἹ Ῥγουηῖ886. ἃ δϑϑὶ ῬΟΡῸΪ 46 πο τριιθῖθυ αἰΐο ἀδοῖζο 

1ῃ Τηϑ 0 ἃ] ἀποῶ, Ῥουμὸ 6550 ἅποῦ πθ ἔα υιο]ύῶ ἰπϑύαθηὐϊδ ῬΘῚ ΟΠ6 971] 51] ΥΘΙΏΘΒΟ 5. 

(1) 1᾿. Μίϊαπο, 18 σϑηπαῖο 1540: “ ἘΠ ἄποα ἀθ ϑαγογὰ νοϊθνὰ Ῥαγὑϊν ΠΟΡΘῚ οὖ ἀ᾽ Βορ Ὶ 1 ἀοτπδῃθ 

886 Ῥτγοϊοπραγὰ, πὸ ΡῈ ἀοταθηθ ῬΘη80 018 856 Ῥαγὑϊτὰ ἔδη ῬΟΟΠΟ 5. 

(2) Ὑ. Ἰοῦν. οἷν. 6111 σοηπαῖο 1540: 
(8) 1. Μίϊαπο, 16 σθηαπαῖο 1640: “ ΕἸ ἄπου 48 ϑαγογὼ πορϑὶ μ6 Ῥυθϊδο ΡῈ} ἃπᾶδτθ ἴῃ 18 γ8}8 

ἀρ ἀροϑύα, οὐ Ῥᾶτθ 088 86 51] ἀπούαθο ἀθ ποῦ ἃπᾶδν οἱλι ἴῃ ΒἸαπᾶγα,,. 

(4) 14. Καθυϊχίο ΒοΡΡαᾶ. ΜΙϊαπο, 4 σοππδῖο 1540: “11 55 Μανδὸ πὸ ἀπᾶαύο ἃ υἱβθνᾷηο 601 ΔΠΪΠΊΟ 
αἱ ὀγονανοὶ ἴῃ Ὑου06 111 οὐ 1] θαοα 0 Βανορ]α, 11 απ816 μ6 ἴπ Αβ0ϊ. Οὐοβϑὶ βαθιῦο οὁ6. βοὰ ἘΕἾχ᾽ 51] 
ἃγῖϑαθο 668] 51] ρἱοπίο οἿ1 ἀπᾶαχὰ, οὐ 88. ἄϊοοθ ὁ16] ρ΄ Ῥασθὰ δηδαγὼ ἴῃ ΕἸΔηάτθβ... Ῥοβύ" πὸ ἰηῦθβο 
δ: τηϊθύθυϊο οῃ6 μὰ ἐαὐύδο δπύϊοῖραν ὑδηΐο 1] 55 Μααν αἱ ραγθϊν ἀὰ αὶ, ποη Θϑβθμᾶο Ὡποπογὼ 1] ἄπο, 

αἱ ϑανογα ἴῃ ὑθυτιῖπο αἱ Ὡθοοανδὶ. Πὰν 5. τηδιομοϑδ, δύο, ἱποοϊδταύα 416}}1 ἐδϑίορίατη ὁπ μὰ ἰηΐοβο 
δαγον ἴαῤθῦο 5οι Εἶχ" θα 416116 815 νϑηθύϊαπθ οὗ Ῥ6. [8] οὐδ, ΘΒΟαΒΔΠΟ51Ὶ Θ0Ὲ 1] ἔγθβοο ραγίο, πῸπ 

811 μὰ γο]ϊαΐο ἃπομοῖῶ ἄατθ οοιηραρπῖο ἃ Ἰοὐδο, αἱ τηοᾶο 686 βοῶ Εἰχ 50 ἢ ἾἾ8 δπᾶάδία οοπ οοϊοτὰ ρτυαπα 18". 

Ῥαὰν 19 Ῥοβύθ οουῦσᾶπο, οὖ 586 ἴδμππο ῥυαύίομθ [81 ὁ16 81 βρογῷ βθρευϊχὰ 1᾿ δοοογᾶο, οὗ ομὸ ἴὼ ρᾷοθ 5] 

ἴατὰ, ὁ ῬΌΒΙΙοα, ο βθογούδ, δυαηθὶ ὁμ6 βοὰ Εἶχ" νϑᾶαὶ ἃ ὙΘΙΟΘΙ11, Ποο 086 γϑυσὰ ααἱ ο Ρα ]1οα Ο 58οτθ- 
᾿γηρηΐο ᾿ 

ΝΑ (6) αυακαοβ, νοὶ. Υ, Ρ. 15 (Ποπάση, 1886), ραρ. 568. Νεροχίᾳίομθ ἀϊ Ῥίον. [παὶρὶ ΕΆΥΠ686 60]- 

ῬἸπαρογαίοσο, 16 πονρϑιργο 1585. 



180 ΑΒΤΌΒΟ 5ΕΘΒΕ 10 

ἴῃ 811 6056 δύϑ τηοὶῦο ἰθρρίθτο δά ἱποορύδηζδ (1); 8 ποπάϊμηθημο ΠπῸῚ ΔΥΥΘΌΌ6 ἀδ ρᾶγὺθ 

βαδ τηϑποαύο ἀΔΡῚ: αἴῆοιί οοπνϑηϊθηθὶ (2). ῬΆΟΪο πο ἀθοἰϑυθυςθ. Τ᾿ ϑϑθηιρίο ἀ6ὶ ἀθ᾽ ΝΙϑαϊοΐ, 

616, τἀ θ]5ὶ ρυτηδ 6011 δθ8 βαρϑαᾶδ, ΡΟῸῚ 6011 Ἰπηρ611816, ἀσϑνᾶπο οὐὔθπαϊο ᾿πῇῆπθ 1Ὸ 

Β6ΟΡΟ ΙἸογο, οἱοὸ 11 ρυϊποίραίο ἴπ ΕἼ ΡΘηΖΘ, 10 βρύόομδνϑ. ΟΠ ἰββὸ ΘΠ ΘΠ Θ 56 ΠΘ] 510 1Π 1 Π|0 ΠΟΙ 

ἰβρθύδαββθθ Ρ8010, οοὴθ σἱὰ ἴῃ ΑἸΌΡῚ ὕθμηρὶ ΟἿ] απὸ Π)6 Μϑαϊοὶ ααδηᾶο ἄγονα ἱπιρϑ]πιαῦο 

ΕΠΠΙΡορία αἱ ϑανοίθ, αἱ ἔδ ραββᾶῦθ 1Π ΘΊΟΡΠΟ Π6]18, 58. ἔιη]ρ]]α 1 ροσβθαϊ θη] θα ἱ 

αἰνι] βϑθϑπᾶϊ! [6 ρυδύϊομθ ααϊμαϊ αἱ πηδύλ πο η]ο ποη ἴατοπο ἰηὐουτούνθ 6 πὸ] 1540 

ΘΠΟΟΓΘ 5] ὑγαύψανθπο ἃ Βοπια 6 μ6118 Οογῦθ ᾿τηρϑυῖα]θ (8). Ῥαπαιθ 1ὰ Ῥοπθνοίθηζα ροη- 

ἐϊῆοῖω, τηϑϑοβθγανα ἴῃ σθαι δὰ ἀπ ἀἰβθρηο ομθ ἄονθνῶ ἴον μϑ "6 ἃ 5010 ρυοῆύθο 46] Ῥαρἃ 

βύθθϑο 6 46118. βιδ ἕδη] 5118, πο τ] ΟΡ πο 16 ὑγ δὲ] ΘΟΠ ΔΙ ΖΙΟΙΙ ἴθ οαΪ νούβανα 1] Ποδ. 

-- ἢ τὸ ἀἼΠρ ΗΠ] ὔθυγα Ῥαγ6 ἀϑρίθανδ δι ᾿πὔθϑϑθιθ ἅπϑι ῬοΟΙΠὑΐοα αἱ την ηοηἱ, Ρ6 1 ααϑηΐο 

ΒΟΟΥΡΘΒ556 ΤΘΡΟΡΏΘΗΝ 611 δι θα βοϊδίου! προ} 1811, Επαϑύθοομο ΟΠπαραϊδ 6 Πίθρο Ἠυρίϑαο 

θ6 Μοπάοζα. ϑοομὸ ἔπ 48] 1588 ἀνϑνὰ ργοροβῦο ὑγθ πηδυνπηοηΐ, 11 8ιι0. 00116 ἀπο θθθὲ 

γϑάονϑ ἀϊ ΜΙ18ηο, α06110 ἀϊ 5ὰο ἤρ]1ο ἘΔοαλἄο σου Μαῖα, ἢρ]1α 4911 Ἰπηρουδίοιθ, θα ᾿πῆπθ 

16. ποζΖθ ὑγὰ ΕΠβαρούθα, πούαρ!! ἀῶ πη ΒΟΙθγπ, θα Ἐπηδηπ6 16 ΕΠ θΘγῦο ὁ 1 δγοϊάποῦ 

ῬΟΒΘΙῸ 

8]ΠΠΟΣ δ, ΘΒ56 6 ὑαθθϊ 6 ααϑύξτο 1 ΡΥ ΪΠΟΙΡῚ θΔΙ1ΠΙ οὐ πη οὐδ, ὕγσορρο βἱονβδῃῖ]θ, 6 αὐϊηα] ἱπορ- 

Μδββι πη] πο, ρῥτϊππορϑηϊδο 46] τ ἀθὶ Βοιηδπὶ. 10 ΟΠπδαραϊβ οὰ 1 Μοπάοζα τἱ 

Ῥογύαπο ορπὶ ρεοροβύδ Α] την! πη 10 ; πο] ΓΘ ὁΠ6 5. Μ. ὕθβδαυθα ἰβποόναν ααῦίο 16 1η- 

ἐθηζίοηὶ 46] ἔγαθβὶ βᾷο 6 46] Τηαθα σι οορηδίο ; ΘΆ556 6 (ΕἸ Π6] Τη6Ρ110 Υἰτηϑηᾶδγ 6 1ἃ οοδϑ 

δια αἰύτο ὕθιηρο (4). 

Τὴ Θοπο  αβ10η6 1] Πποδ ποβύρο, ὈΘῃ Οσϑουνϑηᾶο 16 ΘΟΠἸ ΖΙΟῊΪ 586 6 16 1ΠΟ] 18 Ζ]Οη] 6] 

ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΙ οΥΙδύϊδη!, π61 1540 βοοῦρϑνῶ ἢ 1 τηϊοῶ ἃποοῦδ αἱ Βα νθΖΖζῶ θῶ ΘηΘΟΥδ ΒΘΙΠΡΥΘ 

Θ᾽ [αἱ 1᾿πηροιϑίογθ. Θαθϑῦ πιοϑύγαναϑι θα 0 ρ6} 511 δννϑηϊηθηῦ 46] 1598, στρογ 

οαὐδγθυβϑο ππονϑιηθηΐο, οὐὔθηθυθ αὐϊη41 ΟΥ̓ ΠῚ ΥἸΡΌΓΟΒΙ Ρ6] ν᾽ αβῦο, ὁΠ16 βὶ ροῦο οοπίο 

ἔδοονα αἱ 1αἱ 6 ἀϑὶ 9.01 υὐῆοϊα!!, 64 ἃρρορρίο νϑιϊᾶο οοηΐγο ἰὼ Εὐδαποῖα. ΠῚ Ῥαοα 

(Δ) 1ν., νο]. ΥἹ, ραχύβ 15, ραρ. 169. Τὐϊτπαρογαύοσθ 4] Αραϊ]αν. Μαανϊᾶ, 8 Ἰυρ]ο 1589: “... ὑμαῦ Β6 

τγῶβ τοῦμουν ᾿Ἰηοοηδίαηὐ δηα ΠΙρΉΥ ἴῃ βαοἢ τη θθυβ 9. 

(2) 14. 

(8) 1ρ., ρῶρ. 281-88, 1 πηρθγαΐουθ ἃ Οἷο. Ἐθυβαπμᾶθς Μδηνα 16, τηγ 686 αἱ Αρυ]ν, τα θαϑοϊαθουθ 

οοβῶσθο ἃ ἢοιηδ. Οουΐταϊ, 8 πονθιαιῦχο 1540, 

(6) 1»., ραρ. 66. Μεοπιουδηάστα 88] τηαὐυππομΐο ρχοροβῦο ἀα] τὸ ἱῃρΊθβθ, 1588, --- [ἃ ἀπομοββα αἱ 

ΜΊδπο νϑᾶονα, Οὐιϑυύϊπα αἱ Ῥαπίτηαγοα, βϑροϑὸ ροὶ 1] ποῦ ΒΎΔΠΘΘβοΟ 1 αἱ Τονθηδ. Ὗ. 11 οοπύγα θο 

παυζία!θ ἀ6] 1" τῆᾶσσο 1540, βὑϊρυϊαῦο ἃ Βᾶν, ἴῃ Ῥυμοκυ, ΠΥ, Ρ. 2", ραρ. 192-94. 

ΝΟῚ 1540 τυθπύγθ ἀστῶναπο 16 ργαύϊομθ αἱ ταδὑνπποπΐο ΡΟΘῸ τπᾶποὺ ὁμ6 Ιου, ΕἌγμΘ8586. ΟῚ 

Ἰαβοίαϑθθ [ὰ νἱδα ἴῃ ἀπὸ ἀἰβστασίανα οαἀαΐα. Ὑ. Αγο]ι. ϑέογῖοο Θοηφαρα, Εἰ. οδύθυμὶ, Ν. ΧΧΥ͂, π. 8, Ὁ. 888. 

ἘΑΌτίσῖο Ῥο]θστίπο. Βοτηα, 11 τπᾶγο 1540: “ [μὰ 590: ψαονονία, βρ]αο]α 46] 590 Τιοα αἱ Οαβέγο, Ἰὰ 

βούψίτηδιια ραβϑαῦα, Βανοπᾶο ἀορίαπαίο οὶ ρἱογηὶ οοπύϊπα! πὶ Ῥᾶπο οὐ δᾳαα οοταθ Ὀομᾶ οὖ Π46]6 οΠγ]- 

βόϊαπο, ἄθνούα, τα ἱίο, οὐθᾶθϑϑὶ ἱπᾷθθο δα, ἔθοθ οαἀδαύα ΡΘΥ τἰπᾷ βοῦ]α αβδαὶ αἰδῶ, οὖ χούδοβὶ τηϑ]δ- 

ταθηὺθ Ἴ οᾶρο οὗ τῇ ὈΤαΖ2Ο βιῆοββο ὃ βύαψα, ἃ σΊΘΏ 5 ῬΘΥΙΘ010 4611, γἱδα, ραν ργθϑίο 88 β]ὸ υἱπηθάϊαθο 

αἱ βουῦθ, ὁῃ 5ἱ οὐθᾶμ 886 πθ ἀθυθίω δββοϊαύαταθαΐθ γϑναῖοσθ. γδγαιαθηύθ ὃ βέαΐο ἀϑδοΐ ἄδππο, ρθυο πὸ 

ἃ ρίοναμπο οὖ 5᾽5 χηοὶύο ἄὰ θθπ6, Ὀ6}1158ἰτη, σϑαθη]6. οὐ φοοοβύαπιαῦα, ἃ] Ροββ1 0116, 6. ἃ οϑ ἴα Π0 π6 γἴπ- 

ΟΥ68686, Θοτη6. ἀθοϊδαχηθπΐθ δἰ οοηνίθηθ ,. --- (Οἰναθο): ἡ Τὼ 505 Ὑιρθουῖα σὕω ταο]ῦο στῶν οὖ 1] θᾳ80 810 

1 Μραϊοὶ 6] ἴδημπο ταοϊθο ρϑυίθοϊοβο 9. -- Θαϑίΐοο. Βουια, 10 ταῶτδο 1540: “ Τμῶ 8." γιυθονῖω Πρ" 4611 150 
5895 Ῥίον. ΑἸαΙρῚ ὃ Ῥὰ} ἀποβοτὰ ἴπ σγᾶπ ρουΐθοϊο 4611 νἱδα ρῸὺ 1611 588 οαβοαῦα, ἄὰ 1᾿ α]ῦγο βἸΟγΩΟ, 

τῖὰ οουδό απϑϑύο θᾳ80 ὃ αἰδριαοϊαῦο ἃ ἐαδδα Ποτπα ῬῸΥ Θ586} 1ὰ βἹονίηθ ὃ τπϑγαν!ρ]ϊα σϑηἑ1]6 δῦ γθὺ- 

ξαοβῶ 9. - ΡΘ]Π]ρυῖπο, Βοτηα, 20 τπᾶνσὸ 1540: “ 1μἃ κ᾽» Υ οὐδονία 6118 βὰ8 οαὐάαΐα ὃ τηορ]οταύδ 5881, 

οὐ ὃ ΒῸΣ ταδὶ θοῖηθ ἕπου αἱ ρϑυΐθοϊο. 1, οᾶβο 580 ὃ βύαθο τιο]ῦο ἀπθθῖοβο, οὐ ἄὰ ἄϊο ποι πὰ οὐὐθπαύα 

Ῥοομα σταύϊα ἃ ῬΟΒΒΘΙΠΒΘ 861} ὁοη 1ὰ Υἱύδ 5. 



.----.-------.---ς-ς- .-.. ς-- 
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ααϊπάϊ, ἄρρϑθῃῆδ 5θρ0Ὸ οἰππίο ἴῃ Βδπάνρα 1᾿πηρθυαύονθ, Ῥϑυ ἃ 0611 νοϊέα (1), οἂ 
1 28. ΔρυΠ]6 σίαπρονα ἃ Θδπᾶ, ἄογϑ ἴὸ δὐΐθμᾶάθνα 11 ρούθηὐθ οορῃϑίο (2). ΕἾπο ἃ αποὶ 
δου πὶ ΘΡΆΠΟ 601588 γοοὶ νϑι}θ 51] υἰβυϊςαῦο ἀθρ]] ΘΟ οσοδιηθηθ ὑτὰ δυο Υ 6 Εγδη- 

Ο0800 1, γοοὶ 616 Δ|ΠΔυτηδνϑηο τηο]ύο ἱ ἀἰρΙοιηδίϊοὶ ἰγ8]Π|8πηὶ (8). Τυονυῦθ ααϊπάϊ ἢ Ταοα 

ῬΓΡΟΥΔΡ 501Π19γὺ 61} Ἰηὐθπάθυθ οἰθ Τ᾿ ̓ πηρϑυύουθ ᾿ππρὶ 811 ΔΟ απάομδιθ ἃ σα οδιιθδ, 
ἅγονδ τηϑηδαῦο ᾿ϑυγισίοπὶ ἴῃ ΕὙδποΐδ, 0011 ΘΒρ]1οἷδα, ἀοιηδηᾶα ἀΐ 5ϑΌτα ΓΟ 46116 ἐθῦγ6 
ἄπο8}} 6 αἱ ἀπ δοοοτάο ἀθβηϊξίνο (4). Π 17 τιᾶρρῖο αὐἰπᾶϊ ἃ ΔΑηγθῦβα ργθβθηϊὸ πῇ 

ἀἴβϑουβο, Π6] 818. Θβροβθ 16 βοβϑιθηζθ 46118 οἰδιὰ 8116. 6 9] δυθΙ Γ 46] ἸηΔΡΌΠθ86 
461 γαβῦο, βαρριοαπᾶο ὰῃ ργοηΐο 6 τρί ο ργοννθάϊηθηΐο (5), τηθηὐγθ ῬΟΟΙΪ ρἱογηὶ 

Ῥυΐπηα, ἄνθνα 50] θοἰῥαύο 1 ααῦο ἀ0] ὅϑογο Ποπθηο ΤΡ ΘΙῸ οοπῦνο 1᾿ ΘΟ ρδΖίοπ ἔσϑη- 
6686 (6). Βαοπὶ τηοῦϊν! ᾿πἴαυ 1᾿Ἰπάποθναπο ἃ ΘΡΘΓΆΓΘ ὁπ6. [ἃ οδτιθδι 518, ΒΓ ΘΌΡ6 δία 
ΘΟ υδοοίϊαῦδ, δπῸηΠ6 ἀδὶ Ρυϊποῖρὶ ὑθάθβομι. Π τὸ ἀϑὶ Πομπιδηὶ, Εθγαϊπαπᾶο, οσα ο0η- 
ὑγαυῖο ἃ αυαδίπαι8. ΘΟΠΟΘΘΒΙΟΠΘ. ΥΘΙΒ0 1] τὸ αἱ ΕἸδποῖα, ὑϑηδο ᾿ηθη0 8. 58 ἤραιο 1] 
ἀποαῦο αἱ ΜΊ]8ηο, γϑῸ ροπῖο (6118, ἀἰβοονϊα ὕγα 11 γὑὸ 6 1᾿Ἰπιρογαίονο (7). Ὁ’ ἀραδο 

ΟΡ᾿ΠΐΟΠ8 ΘΡΆΠΟ 1] ρυϊηοῖρθ ἀπάνρθα Ποοτῖα δὰ 1] τηᾶγοῆθβθ 46] γαβίο (8), ορητπο ρο᾽ 
ἤηθ βίο Ῥαῦυίοο αρθ, 11 Τουΐα Ῥθη βαρθηᾶο 1᾿οαϊο ἱπηρ]Θο} 0110 46] 16 ἔγϑποθαθ οοηίτο 
αἱ Ἰὰϊ ἄορο 11 510 νοϊ αΐδοοία, ἅ6] 1528, 11 γαθύο ἀθβίβθγροβο ἀλ οοπβθῦνατο 1 αἰΐα 
οδυΐοα, αἱ Ἰαορούθηθηίθ ἱπηρουῖα]θ ἴῃ ΠοπηΡαγαϊα θὰ Τύα]α. ΠῚ Παρὰ τἰϑοϊνθύδ δάσπαιθ 
αἱ σἰπδηθῦθ Π611ἃ Θορέθ ἰῃιρθυα 6. ΡῈ δαμηθηΐαγο 190 Ζ6 10 ἄδὶ βιοὶ ρϑιίϊρίδηϊ ΠΘΙ18 
ῬΓοββίπηδ αἀἰβουββίομθ 4961] ΔΗ͂ΆΓΙ βαθϑααϊ ὁη6. ἄονονα ἄγθι ἸὰορῸ ἃ Π δύίβθοπδ, ἱπηϑηἱὶ 
8118, ἀϊούα. Τιἃ διδι ρϑυτηδπθηζα ἔπ αὐ 8. Ρ6 ὈΠΔποίαγθ 1᾿ ασίοπθ ἀθρ]] ἀννουβαῦὶ, οἢ6 
ΒΡΑΡΘΘΥΔΏΟ ψΌ0Θ ἴὈ886. 1᾿ Πηρθιδθουθ αἀϊβροβύο ἃ Ἰϑβοίδιιθ ἴῃ 8 πῸ 6] τ οὶ ϑ αὶ 

(1) γεάϊ αἀλομάκρ, Οὐοἰϊοοίϊονι 658 υοψαρθδ, 666., 11, 151-59, --- ΟΑτκῦνεκ ἃπα Βποριβ, Πρέΐογ 5 απ 
Ῥαρογ8. ογοίγη απ Ἰρομιοδέϊο οὗ {6 Ποῖγη οΥΓὙ Ηοηγὶ ΡΊΠΙ, νοὶ]. ΧΥ͂ (ποπάομ,, 1896), ραρ. 65. Αννϊβὶ 
ἄδ Αὐηΐθηβ, 7 ξϑταῖο 1540. ΟἸὰ Δ]1οτὰ 81 ἀΐϊοονα ομθ {1 Ῥαοα βᾶγθ 6 ἀπᾶαῦο ἴῃ Εἰαπάτα, --- 1α., 
Ῥᾶρ;. 208. Οἷο Ὑ7Ὰ110Ρ, διῦθαβο. ἱῃρ1689 ἴῃ Ετδποίδ, 8] ΟΥΟΙΊ 78], 8 ἀρυ116 1540, Απππμποῖα, 11 νἱδρρίο 
46] Ῥαρῶ ρθὲ ἴὰ νἷα ἀϊ Τυθιαΐο. 

(2) Ὑ. 11] ταῖο [οῖϊο γοϊαφίονι ἐγαὰ ϑανοΐα ὁ Ῥομοοῖα, 660., Ῥᾷρ'. 44. --- ἀΑταρνεκ ἃπα Βκορτε, ρᾶρ', 228. 
Αηνθυβα, 18 ἀρυῖ]6 1540. 51 αὐδοπάβ 1] Παρὰ. 

(8) Υ. Αγοῖι. αἱ δέαίο ἀὲ γηορία, Οαρὶ Οὐη5. ἀοὶ Τὶθοὶ, Ἰϑαιδύδι τι. 36. Πιοέέογ»6 αὲ αὐηϑαδο. α ΜΏαηο οἰΐ. 
Ἐρᾶ6] αἱ Οαρὶ. ΜΊΙαπο, 21 πιᾶσσο 1540. Υ, 4}»., θοῦ. 75, --- [,8 δορορ]οησα αἱ ΕἸΆποΘΒδοο 1 ἃἱ γίναϊθ 
ΘΥΒμΟ βύαῦθ ἰηγθγῸ Θοοθσίομδ!!. 61 ΠῈ Πσθηα, [6 ηιαγίαγο 6 «7οάγνο α᾽ ΑἸδγοί, Ῥανῖβ, Τιαιθθ, 1877, 
Ῥᾶρρ,. 88-46. 

(4) Ῥοῖϊο γοϊαφίονι, 6ο6., ρᾷρ. 44. --- ἀπάννμιαε, Ῥαρίον5 α᾽ Εϊαξ (ἀτπι Οὐοἰδοίίον, 6 ἀοοιιμοη5 ἰηόά. 
Ῥοιιν {᾿ δέ. 6 Εγαη 6), ΤΠ, Ῥαυὶοὶ, 1851, ρασρ, δ70-11. Ιδὑχτισίομθ αἱ δυο Υ ἃ Ετάποθβοο Βοηνα]ού, 
50 δηλ α86. ἴπ Βταποῖα. Θδηα, 24 τηᾶνδὸ 1540. --- Υοαϊ ἃποθθ Αγολίνίο δίογῖοο Θοησασα. ΕΠ. οϑέογηΐ, 
Ν. ΧΤΙΧ, π, 8, Ὁ. 1664. εδραδίαπο ΒοΡα. ΜΊΙΔπο, 29 τπᾶυζο 1540. 1 τ μὰ τιδπάαίο ἃ ὑταῤίαγα Ῥϑοθ 
901} Ἰπυρογαΐουο 1] οατᾷ. αἱ Τουθμα δὰ 11 Οὐπρβίαθῖ]6, ὁ 1 Ἰπιρθυαύουθ τποπβ. 41 ΒΑ ΘΏΒΟῊ 6 τη 018. αἱ Ῥ6]ὰ, 

(8) 4γοῖι. αἱ δέαίο ἀὶ Τογίηο. ΜΊριο Ἰρέξονο ρα Οοτέο, τὰ. 25. 

(6) 14., Νιοσοφίαφίον οοη Ὑονια, τὰ. 85. οἷὐ. Θαπᾷ, 9 τπᾶρρῖο 1540. 
(7) Αγοῖ. ἀὲ δέαίο αὶ Υοροςία. σπρὰ Οὐηι8. ἀοὶ Πἱθοὶ, Ὀαβίο 15. Ποέξογ6 αἱ αγρν. ἄα Μπηϊανο. ὙἸηοθασο 

Ῥθ46] αἱ Οὐρὶ. ΜΊϊαπο, ὅ ἀρυῖ]6 1540: “ Ῥαρροὶ βου δο- ὃ νϑπαΐο 1] βο]ἱδο δυηΐοο ἃ ἀϊνταὶ 686 ἢ] δ 
ἄθ Βοπιαπὶ ὃ 46110 ὁμ6 τυἱβοϊαίαμηθηῦθ οοηϑὶρΊα, ὁη6 Οθϑαστθ ποὺ αἶα ῬῈῚ ΔΙοια τηοᾶο 1] βίαϊο 48 
ΜΠαπο ἃ Ῥταπσα, τι ἴο ὑθηρηϊ ῬΘ1 8ὃ ΟΟΠ16 βύμθῦο 6 11 σοπβθυνα ἰὼ τϑρα αθίοηθ, 1᾽ απ ουϊ δὰ οὐ 1ὰ 
Βνδπάθσσα, οὖ ὐϊαιι ὁπ 11 αἰ θη ὑαὐυϊ 11 Πρ οὖ βδῦϊ 46 Τὐα]ία.,. 

(8) 1ἅ., ΜΊ]απο, 27 ἀρυῖ]6 1540: “ΕΠ ἀαρροὶ βουϊδύθ πιοὶύθ οοβα 1ἴὰ ϑρΠοιαειοΑ 46116 Ἰϑδύθσθ [ἰοτὸ 
ἴο οῃ6 ΤΠ ΩΣ αἱ Ῥυδησα, ὁοπ ἀ8}}1 1] βύαῦο ὧἀθ ΜΠ] ΔΠῸ βατῖα ἃ 5. 65." Νὰ ρϑνηϊοίοβα, οὺ αϊ ορ- 
Ῥυθββίου τηδηϊθϑῦο, δὺ βϑησα 1] βύαθο ἀθ ΜΊΙαμο ροββοπαοβὶ ἔδυ, Ὡξβυτηανία 1᾿ αμΐτπο 5πὸ 688 ποῃ Ρούγδ 
ῬΘΏΒΑΣ τηδὶ Ηἱὰ ἃ. οο8ὰ ἄθριπα αἱ 58, οὐ ἴῃ απθδύο ρτοροβίξο ἴο οὐϊαπιαϊο ἀἴϑοουθο ομθ βο]διιθηύθ 1᾿ δχηϊ- 
οἶδα, ἀἱ ἀ911᾽]..}0 βὐαίο ὃ αα611ἃ ὁῃ8 Ῥαὸ οομάαγ 8πὰ 68." Μοδ αᾷ ορτιῖ ρταπαθαξᾶ, 5. 

Ξ 
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46] οορπαίο, ρα ἀΐ φοπβοῦναρο ΝΊαπο (1), πιθηῦγθ ποη ὁ᾽ἃ Ἰρῃοῦο 6110 8110 ' γοϊθνα 

δᾶ οσπί τηοᾶο γοϊηίθρυαΐο 1] Τλοα ποὶ βιιοὶ ροββϑθϑϑβὶ (2). 

1 Ἐτδποϑϑὶ Θοπόβοονϑηο 1] Ὑ6᾽Ὸ δηΐπηο 4611 πηρθραΐοτθ, δα Τα υὉ] ἀσγαηΐθ 11 10 Ὸ 

δῆπο 1540 ξοπποῖο ἴπ ΡΙοπιθηΐθ ἢ ΘΟπθρηο ῬΟ00 ταββίοαραη}θ. ΟἸδπαϊο ἀ᾽ Ἀππορϑαῦ, 

τηΒΓ ΘΒ οἴ 810, Ῥοὶ πη αρ]ο αἱ Ετδποῖα, βαοοθᾶσῦο 81 Μοπίόϊθιιαη πο] βόνθμο, ἃνθνᾶ 

ῬΓΟΙΊΘ550. 8] ΤΡ 656. 6] Ὑαβῦο οῃ6 ἴπ ὁ880 5] ΤΊ ΔΡΡΊΒΒΘΙΟ 16 ΟΕ ὰ 51 Βα ΘὉ}0}9 ἑαϊίο 

Ῥγϑιηατα, αἱ ρυθδηηπηζίαν]θ, Θα 1 τη ἢ 656. ΘΡΆΒῚ ῬαΓ ἱπηρθρηδίο πρτϑπιθηΐθ (8). Νὰ 

ὁοϑὶ Ῥοοο οοπίο 1] γαβίο ἴδοθνα 4611. ῬϑγΟΪα ἔρϑηοθθθ 6ῃ6. Π6]1᾿ ΔΡΡ6. 1540 ογϑάρυςο 

Ῥ6π6 αἱ ταογζαγο ΟΠοσὶ 6 ΕΌΘϑδΠΟ, 6. Π6] Τπρ]110 ὙοΙρίαπο (4), ὑθηιθπάο δα οβηὶ ἰβύδηθθ 

66 1 16 ΤΟΙΊΡ6858 βρίιουγα. ΕΔ οβυὰ ἔϑοθ 11 5ἱβ. αἱ Τιᾶηρου, ΟΡ] ΘΙτηο αϊ ΒΘΙΙΔΥ, 

ἐθπιρορδπθδιιθπίθ οοπιαπάδηΐθ ἵπ Ῥίθπιοηῦθ, πηθηῦγθ πΘ Θὰ ἰοηΐδπο Τ᾽ Απηθοδαὺ (5), 

οοοαραπᾶο ἀ᾽ ππρτοννῖβο ὙΠΠ]απονα 4] Μοπάονὶ οᾶὰ ἀπ᾿ αἰύτα ὕθυτα 46] τηθάθβί πιο 

ἀἰδυρούξο. Α116 Ἰαρηδησθ 46] τηϑγοΐθ80. Τίβροθθ ἄΥΘΡΘ 1| 500 τ πὶ ἀπθ Ἰπορ]ι αἸΡΙΙ, 

ΔΥΘΠ(ΟΪ: ροββϑάαθ! ρυΐτηδ 6118. ἔροριδ ἀ] ΝΊΖΖα, (6). 1 αβῦο Ῥϑ} ϑυϊδανθ πᾶονθ ἀϑατρᾶ- 

φιοηΐ τηϑηὸ ἃ. Τονίπο 1 ρυδῃ ὁαπο Πθτ Τανθῦπδ, 6 ΟἿο. Βα υϊβῦα ϑρθοίδπο, οδριύδπο αἱ 

οἰαβυϊσία, Ῥ6 ἀϑθουιαΐπαρθ 601 ΤΘΠΡΟΥ ἰπ τποᾶο ἀϑβηϊίνο ἱ δοπῆπὶ ὑγὰ 1 Ῥοββϑά!τηθηΠ 

ιδηοθϑὶ 6 0611 βαραπᾶϊ (7). Οαθδοϊ τηοῦ! ἴῃς ῬΙθιηοηῦθ ΠῸΠ ὈΡΆΒΟΟΥΒΘΓΟ ᾿ποββορν δῦ! ἴῃ 

Θονιπαπίδ, δα ἢ Ῥποδ, τηθηῦγθ αὐδθηάθνα ἃ Βδὑβθοπ Τ᾿ ἀρουθατα, 6118, ἀἰθίδ, 50. 1580 

8] 510 ριδηῃ βοιάίονο {πρὶ ἀϊ ΟΠ ΔΌΠΠ]ΟΙ, 515. 41 ΝΜ βίπθηβ, αἱ Γθοδ 81 60] 516. 1 ΟἸἾγαθΖ, 

ΑἸοββδπᾶνο ἀϊ ΕΎΘΒΠΘΥ, 6. 00] βίσποι" αἱ ΒΘ]θραγάθ ἃ ὙΠΠ]δέρδποα αἱ ΝΊΖ]α 6 Του θῇ αν]α 

60] Ορθγα ΑἹ αυϑ] 616 ἱπΡΘΡΉΘΓ (8). Οὐβὶ ΑἸπιθπο απϑὶ Ππορ] αἱ οαρ ύ8 16. ̓πηρουύϑηζϑι 

ΠΟῚ ΦΨΓΘΌΡΘΙΟ ΘΟΥ50 ῬΘΙΊΘΟΪΟ. 

(() 14., Μίϊαπο, 19 ὡρυῖο 1640: Γι ταῖοο “ σαὶ ἀἴβθθ Ῥοὶ 688] 8.5 Μαγοῆθθθ γᾶ ὡνίβαῦο ὁ.8 58] 

δ γοΐογα ἴαν Τ᾿ δοοοτᾶο βϑησῶ 1] εἰαύο ἄθ Μίΐαπο ομθ θβασθ 1ο ἔαγία, αὐσπᾶο Ὀ6Π' ἄονθδϑθ ἰΆΒΒῈΥ ὃ 

»αΟπ Χο ΜΝ λ ἑαῤέο Π Ῥίδιβουΐθ, ϑθσμουῦ ὁΠ6. ὅπα 65.) ΜΔ Ἰηϑύα 1ὰ γοϑυϊδαζίοπθ 6. 11 Πυθα αἱ 

Βανόογα, δἰβυταδηᾶο 6Π6 (68.. ποῖ ἀδγὰ τηδ] 1] βύαῦο ἀ6 ΜΊΙαπο ἤιουΐ Αἱ οαϑα 118, 5. 

(Ὁ) Ῥὶ οἷὸ εἰ δ]]Πανιπατοπο τλο]ύο ἱ Υἰουτααῦ! ϑυϊσαουῖ, γ᾽ 641] Ἡπαμινσλπν, Οογγϑϑροηάαηοο 165 γό[ογ- 

Ἰπαϊοιίγ8, 666., γο]. 7 (1541-42). ἀδπδνο, αθουρ, 1886, ραρρ. 97-98. Ἠοάο]ο Οπα!μου δα Οβνα]ὰ 

Μγοοηΐαβ ἃ Βαβῖϊθα. Βα δίβθοπδα, 28 ἀρυ}]6 1541: “ Θποᾶ Θδηΐπα ϑαθαπάστι αὐξϊπθῦ, γαὰ]4 6 ταϑύπο πὸ ααἱᾶ 

1081 ἔογαῦ. Τρβοιιθὺ δηΐτα ἴῃ Οὐδ θβαυῖβ δα], (σαπι τη6 Ηο]γθύϊαπι 6856 ἸσΒΟΥΆΤΘΗὉ) Ὡᾶϊνί, ἤθ6 ἀπὸ 

ἐππαθνι γοϑἐϊξιιονάννηι Γ0Ὑ6, ᾿ἰδὶ "ΠΡ ΌΤοΙΟ 

65 

Ὧ6. Θυτιρθΐοποϑ ἱπιρθαϊπηθηΐο θαβθηῦ ,. --- Ὗ, 51 ογαϊηϊ γθοῖβὶ τηδη- 

ἀαθὶ ἴῃ φυοροβίζο 481} Ἰππρογαύουθ αἱ βτιοῖ διηθαβοίαθουϊ ἴῃ Εταποῖα ἴθ ἀλυάναοβ, Ἱ, Ῥαγίθ 1", ρᾷρ. 289. 

Απνοῦβα, 15 πιρρρίο 1541. --- ΝΟ] ϑβύαδο 461 1540 βαρρίϑιμο ομὸ 11 Τγαοα ἔα τπα]αίο, τηθηῦγ βοθυῖνα 

ΤἸταροταύουθ ἴῃ Βιαπᾶνα. γ᾽ αϊ ΤΑυβθππλ' τι ἤλρει, Οογγοβροηάαηοο ρμοϊίἐέγιιο ἄο Οἰεἰϊϊανηιο ῬρΙ οἶον, αρι- 

Ῥαϑϑαάριι" Ὧο Τα οο ἃ Τονιῖθο (1δ40-42). Ῥαχὶθ, ΑἸοαπ, 1899, ραρ. 641, αϑοτρο 6 βθῖνθ ἃ] Θοπθβίβ118, 

20 ἁροβίο 1540. 

(8) Αγοῖι. αὶ διαίο αὶ Ῥομοσφία, 1οο. οἷ. ΜΊ]απο, 16 ἀρ}116 1540: “... Θαρδῦο το μὰ οὐΐατα ἀθύξο 

5πα Το." ὁΠ6 ἤρα Ἰοὶ δὲ Νουβ" ἃ Απῖρϑο νἱ ὃ ἴὰ ἔθᾶθ Ῥγοταθϑϑα οὖ πονϑιηθηΐθ ΟΠ Θοσουγθπᾶο ἀἰβοονάϊα, 

τα 1 Ἰοτὸ Ῥυΐπ. δὺ ραίχοπὶ ο νϑηθηᾶο ἄδ 4116}11 οὐ απ ΘΒΡΊΘ580 αἱ τηονοὺ Ἰ᾿ατΊη6, 686 πίαπ αἱ ἸοΤῸ 5] 

ἀοθθα ἸΠΟΥ͂ΘῚ 5θηζῶ {Άγ5610 ἈΒαΡΟΥ Ὀτΐπαα 1πιη 1᾿αἸέτο, Ῥουτὸ βοῆπὸ ῬΙΌΠΊΘΒ58. 616. ΠΟῊ 5] Οββθυσᾶπο, πὸ 

Ῥαὺὸ ῥατᾶδν ταοϊδο ὁΠ6 ομϊαταταθηΐθ πο 5 Ἰηξοπ δ, ΘΟΥΩ8 βίθμιο ῬΘΥ Ῥεβ881 16 6086, βὶ Θο16 4168 8:18, Ἡροῦς 

(4) νοῆι. οἰογίοο αοηξαγα, 1οο. οἶδ. ΜΊδπο, 20 Ἰαρ]ϊο 1540, Τὐϊτπαρθγδίοτο τιαπᾶὸδ ουάϊηθ ἃ] Ὑαβίο 

αἱ γταβονζασο Ψοϊρίδμο. 

(δ) 501 Δ᾽ Απποθαὰῦ ἴῃ Εγαποῖα πρὶ 1540 ν. με ἔσει, Γὸ γπαγίαφε οἷν., Ῥᾶρ'.. 9. 6 102-8, -- 50] 

ἂα ΒΕΙ]ν δα ἴπ ἰβρθοῖθ 58ὰ ΟἹονδμπὶ, οαταϊπα]θ, ἔγαῦθ110 αἱ ΟΝ] οΊπιο, ν. δύση: Τὸ οαγαΐηαϊ ἄν Βεῖϊαν 

αἰ Μαϊΐηο, ἵπ “" Ἄθντιιο θ 1ὰ Βϑπδίθθαποθ ,. Ῥατίβ, ΠῚ (1902), Ῥαρ. 285-41. 

(6) 4γοἶι. δἰογοο Θοηζαάρφα, 106. οἷν. ΜΊΙαπο, 6 πογθιιῦγο 1540, 

(7) 1ἅ. Μίϊαπο, 14 6 26 πονϑιῖρτο. 1540. 

(8) 4νγεἶι. αἱ δέαϊο ἀὲ Τογίρο. Τιρίέογο Ῥρμιοὶρί, Τομολὲ αὐ δαυοῖα, ταδσῖο ὅν. 11 Ῥαοα ἃ] Μαβίμθη8. 

Βαὐθθομδ, 8 ἀρυ116 1541. Υ. 4»ρ., Ὅοο. 85. -- Α Νίχζα ἴῃ απϑὶ ρ᾽ουπὶ θγὰ ἔθυταθηΐο σοηΐτο 1] βίρμου 



9 ΟΑΈΤΟ ΤΙ ΡΙ ΒΑΨΌΙΑ, 1 ΒΕ ΒΕΙΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ῬΒΑΝΟΙΑ Ἑ ΒΡΑΘΝΑ, ΕΟΟ. 189 

51 δριὶ 1ὰ ἀϊοῦα. Π6 11. ρυϊππανορα 6] 1541 (1) οϑᾷ Π οοπίδ αὶ δέγορρίαπα, ΟἿο. 
Τοχιπιαβο Τιϑηροβοο, τὰρρυθβοηὐδηθο ἄπο ]6 8118 Οὐνίο οδϑαῦθα, ἢ 19 Ἰ0 5110 Ῥγοπαηχίὸ 
ἴῃηδηχὶ αἱ Ῥυϊποῖρὶ 4611 πῆρορο ἀπ᾿ ογαχίομθ Ἰαὐϊπα, ομϊθάθπᾶο αἰαΐο Ῥ6] τἱσαρθΓῸ 46110 
Βύαϊο (2). Π ἀἴβοοτβο ἔϑοθ οὐξίπιε, Τ᾿ ΡΡΘββίοπθ (3) 6 σϑῆπὸ ροὶ ἐὑγδάοίξο ἴῃ ἰθάθβοο 6 
Ἰούῦδο ἴπ ααθδύα, Ἰίπραδ ρϑρομὸ ἐπξεϊ 10 Θομηργοπάθβθβοτο. ΠΟ οοπίθ Ῥαϊαἑηο 46] ἤθπο, 
Ῥοάθνϊοο, υἴβροβο Ῥγθυθπιθηξθ ὁῃ6 ἈΥΥΘΌΡΟΙΟ 1 ποι νὶ ἀ611α ἀἸθέα. οοηΐονίξο Τ1Π5161716 
96. 4αϊπαϊ ρρθθα 4816 }}6. ἀθοίϊβίοπθ οοηνϑηίθηΐξθ. Τ,6 Ἰαρηδησο 46] Παοα ἔατοπο οοπιαηϊοδξο 
ἈΠ᾿ ιηαβοίδθονθ ἔγαποθβθθ, τ]ὸ Ποάϊθα, βῖρ.. ΑἹ Ὑ9]γ (4), ὁη6 11] 29, ρυθβϑῃίαξοβὶ 811 1π)- 
Ῥϑγαΐονθ, ἴϑοθ Ἰθρθθγθ 481᾿ αυνοσαῖο Πθυιποπ Ῥδ]]Π580η ἀπ δορί δξασα π6 118 α8]6. ὁ0η 
Ἰη0106. 6 νίνϑοὶ ΡΆΓΟ]6 σθιοαγαβὶ 4] οοη αξατθ οἿΪ ἀγροιηθηθὶ 4610 Βἰτορρίδηα. Οαθϑίϊ 
γΘΡ]1οὺ ἀϊθπάοπαο Ἰ᾽ορθναθο 46] 5πὸ ρυϊποῖρθ (5), οἂ 11 Παοα ἰανι ὸ ΤἸπιρογϑίουθ 6 18 
ἀϊούα ἃ Ῥτοππησίαγθί, νθηᾶο ἰηΐθϑο 16 ΤαρΊΟΠΙ 586 6 419118. 46] τα (6). 1.ἃ ἀϊθία ανϑνὰ 
ἰΠ λυ] οἱὰ τἰβροϑύο ἃ] Τηῖοα ἢ 19. Ἰαρῖῖο οἷο ἑουιηίπαΐθ 16 Αἰ θγθησο ῬΘΡ ἰὰ στ θ᾽] ροπ 
ΘΥΡΘΌΡ᾽ Θ588, ἀθ] Πθουαῦο 811 σᾶθο 50 (7). Μὰ 11 ὙΙΥῪ οβϑουγὸ ἐοβίο δῇ 6511 ἀνϑνγα 5010 
γοΙαῦο αἰπηοβῦναυθ απδηΐο 1᾿ ΟΡ ζίοπο ἅ6110 ϑέγορρίαηθ ἔοβ8θ ἱποβαίία θα πβδγὸ ο886- 
ἀύθηζδ, 818 αἰθία, Θα 811 Ἰπηρθῦο, ποὸὴ ὀθγίο βούξορουσο Τ᾿ ορθραῖο 46] 510 γὑ ἃ οἰ παϊχίο 
αἱ ομἰοομθϑβία. Αγ Ό θ᾽ 6611 οοπιαηΐοαξο ΟΒτΪ 6088, Ὁ] 5110 ΒΟΥΤΆΠΟ θα αἰίθβοπθ ρ]] ογαϊηΐ. 
ΤΡ ππροταύοσθ, ἄορο θϑβϑουθὶ δοοογᾶδξο οοὶ ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΙ 4611} ἸΠΊροῸ Ομΐθθο ἃ] 61 οορίβ, 
Βογιυδα, 4116 ταρίοπί ἀδ Τα] οβροβίθ, θοπιθ ἄσονα [αῦδο ο0] Τλαοδ, τη8 1 οταίογθ ἔϑηοθβθ 
51 ΒΟΠΘΙ ΠῚ ΔΙΠΘρα πο 56 ΠΊρΡΘ τπαποδηζϑ, ἃ Ἰσέυτιζίοπὶ δὰ δα] τηδξουίϑ, (8). Το δύθο τηογ8]6 
ΠΟΠἀἸπηΘ 10. 6Π6 1] Τλοα τἱοογοανα ἔμ ταρρίαπίο. ΠΟ 99 ἸαΡ11ο 1] ΤῬαοα τηοβίγὸ ἱ ϑποὶ 
0011} 411. ἀϊοία, 18. 4816 ἀρ! Πθορὸ ἀϊ βοῦίνθγ ἴῃ ξουτηϊηὶ ῬΘΠΘΥΟΙΐ 84] ΓΘ ϑβογύαπᾶοο 
8118 τοὶ ὐθρυϑζίοπθ 46110 βυθηθαγαίο ρυϊποῖρθ (9). 

αἰ Μοόπαᾶθο ὁμ6 οδὈ]ίρανγα 16 πανὶ πἰσζαγᾶθ ἃ Ῥᾶβατθ ἰὰ β8 ΡΆ6118. Π] ΒΘ]]θραγᾶθ δᾶ 1] Βογθυπαΐουθ 
611 οἰδἐὰ 56. πθ Ἰαριιαγοπο 60] ΤΊραθγοδ, δια θαβοϊαθουθ ἱτρουΐα]θ ἃ. Θθπογα, γοᾶϊ βαιαε: Ποοιογονιίς 
ϑιῶ" ἴα ργἱποίραιό (6 Μοηαοο, γο]. 11, ἄοο. ΘΟΧΧΧΙΨΥ. ΕἸσαθσοαῦ ἃ Οαυ]ο Υ. Θθηονα, 9 πιαῦδο 1540. --- 
Τῷ Ῥγθβθησα 461] Ῥαθα ἃ Βαδβθοπᾶ Ἀἰταθηο Ἠ6] τηᾶγῶο αἱ ἀθύῦο ὅῃπο οἱ ὃ ὀοπβουτααία, ἄα ἀπ 56 Ἰδξξουθ 
Ὧ6] 18. 6 20 τιᾶῦσο ἃ] οοιαθπο αἱ Αοβία. Υ. οη. ᾿ῖβέ. ραέγ. Οὐονηϊέϊογιοη, 1, 987. ΟὐΟμΒΙΡ]1Ο σπου] 6 
ρὲ ἐγ ϑῥαθί. 16 Ἰούδθυθ βοπὸ ἀαΐθ “ δὴ Υἴθρυτιο 9, οἱοὸ ᾿ούμϑργμοῖι ο ἸβαϊΉΘργιιο, οοταθ αἱ ὑγόνα βουϊεξο 
πρὶ ἀοουτηθηθὶ ῥἱθιποπέθβί, ὁμ6 ὃ 18, ξουιπὰ ατοαΐοα αἱ Ποϊμδδιγ τε Ἠα ϊβθομδ. 

() ν. 81} ρθυδασα 6 811116 ὀθυϊποηΐθ ἃ οαϊ ῬΥΘΒ6 Ῥαχύβ 1] Πυθα, αλοηάπν, Οοϊοοί. ἄος ϑόψαρφοϑ, 660., 
ΠΠ 168. 

(2) Βτσοττι, 1, 256. --- ΤΑττονα, Τογθα, 866., Ῥᾷρ, 147. 8.110 Βέχορρίαπα ν. Ῥατθ ἃ τϑοθηΐθ τποπο- " Ρὰξ Ρ 
Βταῆδ 6] ΤΆττονε, ἴηι σον οἸΠ650 ἐΠπιιδέγο μιοῖ. βοοοῖο ΧΥ͂Ι. Θἴαν Τοριαβο Ταηοϑοο ἄϊ δίγορρίαπα, ϑγαη 
δαμοοίϊἼγ6 αὐ Τὔρι. ΕἸ δογίο, ἴὰ “" ΒοΙΠοἐδ, βέουϊοο- 10]. 5008}. ,, Υ (1900), οἀϊίο πο] 1901, ραρ. 151-211. 

(8) Βέδι. Νασίοπαϊο Μαγοίαπα αὶ Τομοσῖα. Μ55. “Τεαϊϊαρῖ, ο]. δ, οοα, ὨΟΘΌΙΙ, [0]. 190. Οοπίανίαΐ 6 
ϑαπαΐο ἃ] Πορσθ. Βιαὐίβρομα, 18 ὁ 28 ἸυρΊο 1541, ῃ. 1 6 3, γ. 4}., Του. 9. 

(4) Αγοῖι. δίογίοο Θοηϑασα, Ἰοο. οἷδ. ΜΊ]απΟ, 2 ἀροβίο 1541: “... 6 11 Ῥαθα δ ϑανογῶ Βᾶνονα, 
ΒΡΡ]Π]οαὐο ἃ 4161} βἰρπουΐ οἱθοξουὶ 46] ΠΡ ΘυΪΟ Ο᾽8. γο]]θββθ1Ὸ ξΆΥ]}1 Ταβύϊοία οοηθ ἃ ἐδαδοδίατίο 46] 
Ππηρουῖο 6116 ἈΒΌΡΡΑΡΙΟΙΙ ΟΠ16 ΟἹ μθγᾶπο βυῤξθ 4] θ᾽ οὐἱβὺ ρο, ῬΘΥ 1] οῃ8 δββὶ 8.1 πανϑνᾶπο ἔαίίο 
ΟΒϊδιαν 10 ΑἸΩ}. ἄθ Ἐταποία 60] αἶτο ἀὸ ααδηΐο 88 4 θυ ]αγα, 6880 ἄποδ, οὐ 1] ἀθέξο Αταθ.ν ΒανθαρΊ, 
Τθβροϑύο Θὴ6 6580 ὅποι τηθίθββθ 16. 516 ΠΈΘΥΘΙ16 ἴπ βοιδο δὲ 16 ΤΆΔ ΠΆΒΒΟΙΟ ἃ] 80 ἢθ αὐδ] δ᾽ ΤΟϑρομάουίδ,,,. 

(5) ΜΝ. 5ὰ δαῤίο ἀπομθ Θλοπαπν, Οοϊοοίίονι, 6οο., Π|, 188-84. 
(6) 4»»., Ῥοο. 95, π. 2. 
(1) ἀλσπλπν, Π, 188: “ἼΤιοσβ Ἰϑβάϊοθ ϑϑέδδς ΤΘΒροηϊσοηὺ αα}15 ἀνοϊοηξ ἃ ναγάον, ἀναπὺ ἐοαύοβ 

Θἤο865, 168 ἀἰθόνοπέα ἄθ Ιὰ γο]Πρίοη, οὐ ἀὰθ ἄθβ]α 115. ἀνοίθπξὶ δοοθρὲό Ἰδάϊος ἄπο ἄμ ποιλῦσο ἅ68 
Ῥυΐποθα οὐ 8ΠΠ162 ἄδ ῬΈπαΡΙγθ, οὐ αὐ 115 δαἀνιβογοίθηῦ ϑὰν βοὴ αἰαίτο δὲ δα] ξγοα 

(8) Υ. 4;»., Ῥοο. 95, π. 9. 
(3) Θλσπαπν, Π, 187. 
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(οπ φιοίοπαο ἀϊβροίδο οουΐο ἄρρῦοθθ ΕΎΆποΘβοο 1 αὐοϑῦϊ ἀυνθῃϊπιθηῦί. ΕἶΘ06 δηΣὶ 

ὮΠ φροββίθ]6. ρϑγομὸ 16. νου δὰ ποι δὶ ἄϊνα!ραββθ {ΌΡΡοΟ, δα οϑὸ αὐἰπάϊ τηϑηᾶδιθ πούϊχίδ 

ἰπ Τπρ Ποῦντα ο0. ΟἹ] ἀΡροιηθηῦ ἀϑὶ ταϊηἰβὺν! ἔρϑποθθὶ ἀυθυϑπ0 ῬΘΙΒαδβο 18 ἀϊθύδ ἀϑὶ 

βαοὶ ἀνθ] (11 ἘῸ βυθηύαγα οΠ6. ἴὰ ἔγοῦθα 4611 ἱπιρογαύουθ ἃ ἴδι' τἱθουπμο ἴῃ Ἰβρᾶρπα 

ἱταροᾶϊθθο 8116. ἀϊθύα ἃϊ ργοϊυπραυθὶ ἃ ἀἰβοιῦθγθ ἴδ απθϑθϊοπϑ βαθϑιᾶα, (2). Οδν]ο Υ ἀθβι- 

ἄογανα ἰπέαυθ! ρυίπιδ 6118 σὐδθίομπθ ᾿πνοῦ πα ]6. ΘΟΠΊΡΙΘΓΘ 1᾿Ἰηρνθβα α᾽ ΑἹ]ρ θυ! θὰ ἃρραΐ- 

ἴθγθ Τ᾿ οπηϊρούθηζεο, 491 Βαυθαιοββδ. Π᾿ Πυθα ποβίτγο ἰδβοὶὸ ἴο βίθββο βίοσπο 29 ἰπρ]10 

Βαὐίβροπα (3). 86. ποῃ 19 ἄυθββϑιο ἐγανδρϊαῦο ααθϑύϊοηϊ ἀϊ ργυθοθᾶάθησχα οοἱ Ῥυϊηορὶ 

τοάοβοι! ἀσλαπίθ ἴο βνοϊσίτηθηῦο 6116. ἀϊθύα (4), 6511 ἀνγθῦθθ ρούπδο βϑηθθ. α0810}}0 

οοπίοτίο 6116 516 βυθηύασθ, ὑθηῦο ρἱὴϊ Θββθη δορὶ γἱαβοῖθο απ ργορθῦθο αἱ πιϑ γ᾿ πο ηἷο 

ἀγα 1] ρυϊποῖρθ ἀϊ Ῥίϑιηοηΐο, Βπὶ. ΕΠ θονίο, 6 Μαάάδ!οπα, Πρ] 1ὰ 46] τὸ ἀϑὶ Βομηδηὶ (5). 

Νοη τοϑίανα ἀαθθῖο ᾿πέαυθ ὁμ6. 1] ππονο Ἰθρϑπιο 60118 οαθδ α᾽ ΑΡΒΡαΛΡΟ πὸπ αν ΠΟΘ550 

Ῥἱλ σὐγουψαιηθηῦθ ἃποοτδι, 46] ραβϑαίο 8110 Υ ὁ θυ ἀϊπαπο 8611 ἰπύθγθβϑὶ βαρδαάί, 

5. --- Μοηΐνο 11 Ὅποο ογὰ ἰογυπαίο ἃ Νίζζαε, δυο Υ βοθηᾶθνα θὰ 66}1 ἴῃ Τύϑ!18 

Ῥον ἴὰ νἱὰ 61 Τίγοϊο. Π 22. ἃροβύο θᾶ ἃ ΜΊΙ8η0, Ῥοομΐ ρίονπὶ ἄόορο ἃ Ῥανίδ, ϑα 1] 

5. βοίξθια το ἃ Θϑπονα, ἄονθ ἴο αὐΐξθπᾷονα Οοβίπιο θ᾽ Μοᾶϊοὶ, ἄπο αἱ ΕἼγθηζο (6). 1 

Ῥασε, ποϑίσο, ὁη6 48 ΝίΖσζε, ϑιδϑὶ ρογίαθο ἃ ὙοΓ0611, ἴθοθ βυθιύο αννίθασο ἃ ἀθήονα 

Τα. ΒΊΠΡοτύο (7), οα 6611 αὐἰπα] ἴῃ ρϑυβοηδ 5] ὑγββίθυι ραγθ ϑοοδηΐο ἃ] οορηδῦο. 5Ρ6- 

τανϑ, 11 Πποϑ αἱ οὐὔθπογθ 4811 ᾿πιρογδύουθ ααδ] ἢ 6 νϑηὐαρρίο ; 811} ἸΠοοηῦΡο, βἷϑι 61 ΘΖΙΟΠΘ 

461] τηϑοθθθο 40] γαβίο, 5ἷ8. ρθ1 βροπίδηθα ἀθοϊβίομθ Οδυ]ο Ὑ 611 ἔθοθ ἰηύθπαθνθ 618 

ΔΥΓΘΌΡΟ τἱδούξο [ὰ ρϑπβίομθ δηπαϑ αϊ 40,000 ποιά! ἃ 20 π|118. Π Ὅσοι πὸ ἴα ρτοὸ- 

οπάδιποπίο ἱπαϊβρουθιο δᾶ 1] 9 βϑύθθῃιθ Ῥυθ86. 00] ἢρ]]ο οοπρθάο. 1 ̓ πηροραύουθ, απδϑὶ 

ΤΘΙΠΙΏΒΡΙ Δ Ώ40. 1᾿ Πηρτοβδίοπθ ρϑηοϑα ἰαβοίαύα, ἃ] οοσπδίο, ροοΐθ οὔθ ἄορο Ρ61: Ῥοῦθδ 

(Ὁ) Καυτπκ, Οογγοϑροηάανοο οἷδ., Ῥαρ;. 826, 9 ἀροβίο 1541, τἱραθ}}. 46] ἀλυάναοβ, ΥἹ, Ρ. 1", ραβ. 845. 

(2) θλσπλπν, Π|, 188: “νον Ραΐδαθθ 5ὼ Μαδό ἀφ]: γοὶθ 8οὸη ραγυθιιθαῦ δὶ Ὀνϊϑῦ,. 

(8) Υ. Α4γῖι. Οαπιογαῖο οἷῦ. Οὐηίο ἰθ8. 6 γίοου, ἀ Ῥίονιοηέο, τορ. 88 (1542-48), [ὁ], 718, ΝΙΖηᾶ, 

27 ἀροϑύο 1542: “ ΠοΙΆρΡαγΒ 16 ρανδθιηθηῦ 46 τποηβοῖσηθαν ἀρ Πα ἰΉΒΡαΤΡ' σι Γ{|8ὲ Τ᾿ αν ηοῖϊ οἴνῳ ὁθη5 χμα- 

γαπίο πῆρ ἀοβρηη8 ἴθ υἵηρ ιν οέδηιο 6 «Πι]οέ....,. 

(4) Αγοῖι. αἱ δίαίο αὐ Τογίηο. ΜῈαίορἷο ἀ᾿ἱρέροῦο, οοἱ. δ",  οίο ἐηιρογίαϊέ, τα. 1", τ. ὅ. 22 Ἰαρ]1ο 1541. 

ὈΙομΙ ατασίοπο 461 ταδυθϑοῖα}]ο οοπίο αἸουρῖο αἱ Ραρρθημοίμα. --- Ὑ. πόθο τσοτυι, 1, 250-57. 

(5) Βτοουνι, 1, 257. --- Υ. βυ] } } οροτὰ 46] Ῥαοα ὦ Πα ίβθομπα, ὕλμβτανο, 00]. 1057, 6 Βα] ΠΛ ΤῸ 

Ῥτορούζαδο οου Ναδάσθπα, Τοβο, 6 ΤΊ α Τῖνι. ῬΙΗΐ., Ῥαρ. 8. --- Π νἱαρρῖο πὶ ἀθυπιδπΐα νον ἕαὐο οὐδιταδ, 

ἱπαργθϑβίουθ αἱ Ρίθιποηξοϑί. Υ. Αγοῖ. αἱ δέαίο αἱ Τογνῖμο. Τιρέέογο ραγἐϊοοϊαγ» ἡ. Βθτυθῆσο, Βοπαθγθ, 8] 

Ὅαοα, Ομίοτὶ, 36 τπρσίο 1540: “ .....Δἄν᾽βαπᾶο ν. Ἐἰχ. 5 ὁμ6. θὰ ἀηαΐα, ἴῃ 416}160 Ῥαγύϊ γϑῦθοὸ ϑυδ 

Ν.ὰ (65. ἃ ἔαδο οὔθβοθυθ 11 οούθ Δ} βοὶ βιθα1 1 4 ρἱὰ 6 πο μβανθνᾶμπο, 6 ρἹὰ 51] ἀθηχοπδύχσαηο ἃ 

Ῥἱὰ οοβο δου πα  ββῖσαϊ ΠΟ. 581 αἰγπ μι βἐυαυ Θ.0 ῬῸΡ 10 Ῥδβϑαῦο 9. 

(6) λσηλαν, Π, 190. - Αγοῖι. ϑἰογίοο Θοησαψα, Ἰοο. οἷὐ. αδπονα, 8 βϑύθθα θυ 1541. -- ΟὩ]ο Κ΄ 

Θιαβὶ ραν ἤδυιααῦο ἃ [πιθοῦ, ἄονβ 5ὶ ὑγονανῶ 11 ρᾶρδ. Υ. ϑιμόνπυτι, 11] οοηυόφηο αὐ Ῥαοῖο 1ΠΠ 6 Οανγίο Ὗ 

ἤη ΤΑιοοα (1541). Τπιοοα, Ματομὶ, 1901. --- ΠΙ Τασα τααπδ ἃ] ρᾶρῶ ἴπ Τμαοοῖ 1] 5110 τα Θ᾽ Ου ἄοτηο Οσυϊ- 

βἰοΐοτο Ῥυο. Υ. Αγοῖι. Οαηιογαῖο αἱ Τογίρο. Οὐνιέο ἰθ8. 6 γίοου, αἱ Ῥιονιονμέο, τϑρ. 82, [0]. 108 ». ἀϑπονᾶ, 

Ἴ βούθοιη το 1541, Β᾽ ἄλῃπο 230 βουᾶὶ ἃ] Ῥὰο “ ῬγῸ νἱαρίο 80 ἤθπᾶο ἵπιοᾶπα διὰ 88 ῃο  5βίτηατη 

ἀοχαϊπατη. ποίσῃ Ῥαραια ῬγῸ ἀποα 5 πΘρΟὐ 5. οὐ 48 ταδπιᾶαίο ἄπιοα]! 9. 

(7) «Ἅ4γοῖι.. οἱδ.: “ Ἐ] Ῥαοα ἀθ ϑανογω μὰ τπϑπᾶδθο ὃ ἔὰ γϑπῖν απδ 6] Ῥυϊηοῖρο 8ὰ0 ΠρΊ1010 οὐ 5080 

ἀπάαίθ ἄοθ βρΆ]]6γ8 ἃ Ἰθνϑο 9. --- 88] τίϑουπο ξαύθο ἅω Νίσαα ἃ ὙΘΙΟ6111, ν. Οτόνρρκπρο, 90]. 1864. --- 

Νατγὰ Τ᾿ τα αβοϊδέοσο τηδηΐοναπο ὁπ6 1 Ὅποαῦ ἄνϑνῶ ἰπύθασίοπθ ἀϊ ρὸν συϑϑίάθησα ἰπ ἴντθα. Υ. «Αγοι. 

εἷδι, θϑπονῶ, 7 βϑίφθτα δυο 1541: “" ἘΠ Ὅαοα ἅ6 ϑανόγῶ, 408} πᾶνϑθα ἀθθίρμαθο τϑϑίᾶθυ Τηντθα οὐ Βθ0 80 

61 ρυϊποῖρθ 810 βρ]ο]ο, απ] ρίομθθ απὸ ἀοταϊπῖοα, Ποτλδπθ 868 ἵπη ΒΔ ΟΠ8. 601. 6580 ΡΥ ΪπΟΙΡΘ 5110 ΠρΊ1ο]ο 

ῬῸΣ πῖσα οἱ αὐθοϑύο ἀἰοθϑὶ θβθθὺ ἄρ ογτᾶϊπ ἄθ β8ὺι ΜίΙὰ,. 



.- τ-----. 

21 ΟΑΒΙῸΟ ΠῚ ΒΑΥΟΙΑ, ΤῈ 50Ε ΒΕΡΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ἘΒΑΝΟΙΑ Ε 5ΡΑΘΟΝΑ, ἘΟ0Ο. 10ῦ 

Ὧ61 βοργούανσίο [ἀϊδααθθ 6 46] βἷρ. αἱ Μομύξαϊοοπποῦ, ΕἸ οεύο ἀθ 1ὰ Βϑῦπιθ, 50 τηδρ- 
Βίογάοιηο, θβρυθϑβθ ἃ ἀ06110 1ὰ βοδαϊδίαζίοπθ βοπύϊία ρϑὶ Ὀθομὶ τηοαϊ 46] ρυϊποῖρθ αἱ 

Ριοιποπύθ, βὰ0 ἢρ]1ο, ἃ] απδὶθ γοϊθνὰ ἄοπᾶγθ ρθηβίομθ αἱ 4000 βοιάϊ δηπαϊ. Π| Πθοα οι 

τηοα ἀϊρπϊθὰ, ρὰν τἰπργαζίδηο Ἰὼ ΝΙ. ὕθβᾶγθδ, γθβρίηβθ 1 οἴδοσα, ἀϊββθ σι Ἐπῃ. ἘῚΠῚ- 

Ῥουύο δσοῦα ΠΟ ἄνθυα βουνῦο ἴῃ τποᾶο δίοῦπο 1 ΠΠΏΡΟΤΟ, ααϊμα! ποη τηθγϊζανα [8 

Ῥϑηβίοπθ, θα 4116 ἱπββύθηζο ἀρ] τῆ οἶα] οθϑαγϑὶ ΗΠ ΠῚ οββούναμο οἷι6 ΠΟῚ ΘΓ8 ἀθοουΌβο 

ῬΟΙ ἂπ Πρ] δοοοίύϊαγο ραῦὺθ αἱ αυδηῦο νϑηΐνα ὑοὶῦο ἃ] ρϑᾶγο. Εὶ βα]ρὸ ἀῶ ἄϑθμονα 

ὁ0ῃ. Εἰμὶ. ΕΠ οτο (1) ρτοϊοπαδιηθηῦθ διηδιθρϑίαίο. 1,8. Θθιηθ 8, 1 ρΡΟΥ 816. αἱ ϑρίγδ ϑϑὶ- 

Βθνα 8 Π6Π6 ἀδ 1αἱ, ὁοπηθ ρυϊποῖρθ 4611 χαρουο, ἀπ8 Ομ γα ΖΙΟΠ 6 ΒΌΡΘΡΙουΘ ἃ 2000 βουᾶὶ 

ῬΘΡ ἰὼ βιιθγτα οοηΐγο 11 ΤΌτοο, πιθαῦγθ θθη 19,500 5οθαϊ αἱ ρϑηβίομθ 611 81 ἀόνθνϑῃο 

ἋΔ110 ϑύαϊο ἀϊ ΜΙδμο (2). 1 ϑυδαϊο 5ποὶ, ρον ἀ8116 Ἰπηρηθ. βΊΊΘΥΥΘ, πο 611 

Ῥοΐϑναμο οὔειθ οἴιθ βοᾶῦβο ΒΟΟΘΟ 80 (9). [πῆπρθ, οοῖηθ 56. ὑδηῦθ ὑγδνυθυβὶθ ποῃ Ὀαδύδδ- 

Β610,  Ὑ 4|16βϑηὶ τηϊηδοοίανδηο ἀηὰ οϑἰαύα π6 118 ν8}186 α᾽ Αοβύδ, πιθηΐγθ 1 ΕἸδποθϑίὶ, 

ὑγᾶθημάο οσοδβίοηθ ἀ81]᾿ τπιοοϊδίομθ ἀθὶ ἰοῦοὸ ἀπιραβοϊαίου! Απύοηϊο Πϊπσοηθ 6 ὕθβθδγθ 

Ετθροβο, ἄθ11α απα]6 ᾿ποοϊραᾶναπο 11 αβῦο, ταϊηδϑοοίανδπο Ῥγοββίτηθ οβυι πὰ (4). 

Ἢ ταοιηθηΐο ογῶ δ] ΓΘ βθη. βοϑὶύο. [ωἃ βρϑαϊζίομθ ἀὶ ΑΙ]ρϑυὶ, ὑθηύαύα 481} Ἱπηρουῦουθ 

ἴῃ ρίθῃο ϑαύαπηο, Ππῖνα θη τἢ ἀἰβαβῦρο, 16. οἱ ΘΟηΒΘρΊ ΘΖ ΒΘΓΘΌΌΘΓΟ τἰαβοῖθθ ἰγτο- 

ῬΆΓΘΌ11 βθηζᾶ ἴα θαο! ἃ θα ϑηθγρῖα αἱ ἀπάγθα Πογίω (5). ΠΠ᾿ τ ποῖ ἱρῃοσδνα δΠΘΠΘ 

ὮΙ ογαοοῖο ργοΐοπαο ἀ6] Ῥθαοα αἱ ϑανοίω νϑυύβοὸ Οδ110 Υ ρθι 18 αἰπηϊηυζίοηθ 46] βιιββίαϊο 

(1) 14. ἄθμονα, 10 βούθθυα ῦγο 1541: “ ΕἸ ἄποοῦ ἀθ ϑάνογα οὐ 1] ρυϊπιοῖρθ 5ὰ0 β5]1010 Ἠθυὶ εἶχα 88 
ΤΩΙ ΟΆΤΟΠΟ ἱπ ἄορ ΟἍ]]Θτθ, οὐ απθϑῦα ποίέθ βόπὸ ραυθϊ ΡῸῚ Νίζα. Εῤ, ῬῸῚ απαπέο ἰηξθπᾶο, 6880 

Ῥποοα νὰ ταοϊέο τδ]οοπίθηνο ἀθ δὰ Νοδ ρου μανου] οβϑ δπ8 Νὰ γουϊσαΐω 1 ῬΘπβίοπθ ομ6 1ὰ οἹϊ 

ἄανα βορτῶν 6] βίαίο 46 Μιϊδπο ἄὰ 40]τὰ ἃ 20,πὰ, οὐ ᾿πύθηαο οῃ86 πϑυὶ, ἀορῬοὶ ομ8 θ880 Ῥαθοδ οὐ ῥυΐη- 

Οἷρ8 810 ἢρΊ]010 856 ἴπτοπο Ἰοθποίαθὶ ἐα βὰν Νὰ, 4 611ὰ τϑπαὸ Μοπ5."5 ΝΟ ]οοποῦ οὐ 1] 88." 5 ῬΙΆΘΙΘ5 
ἄδ. 6880 Ῥαθοα ἃ αἰγρ}Ϊ ααλ]πηθηΐθ ποσὰ Ῥἱδοίαξο ταο]ῦο ἃ 888 Νὰ 41 γϑᾶθυ 6] ἀθύδο ρυϊποῖρθ οὖ 18 

Ῥάομθ πιϑηΐθυθ 816 οὖ [6 Ῥθὲ οἷὸ 58ὰὰ Ν.δ ἄοπανα ἃ 6580 ρυϊποῖρθ 4{πὶ βοαδὶ αἱ ργονιβίομθ 1᾿ Δῆμο. 

ΑἹ 686 δβ80 Ῥασδ, τίβροβθ οΠ6] υἱπρταοίανα βὰὰ ΜΝ ἀθ φαοϑία, Βυταθηα ἀθιποδύγδοίομιθ οῃ6 18 ἕδοονδ, 

ΥΘΥΒ0 ἀοὐθο 880 ἢρ]1ο]0, ρϑυμὸ 686] ποῦ γοϊθνα Ομ6. 6880 ῬΥΪΠοΟΙΡο 1ὰ δοθίαϑβθ ῬΘῚ ποῖ ΒΑΥΘΥ βουνὸ 
ἃ δ ΜΔ, ῬΘΥ 11] ομ6 πτηϑυϊῥαβϑθ αθβύω γον βίομθ, οὖ Θβ86}4011 τϑρ]!οαΐο ἀὼ Μομβ." Μοηία]οοποῦ Ομ 6] 
ΟῚ γ ]1]6886 ἴδ: τοί δυ ααθϑία ργονίχίομθ ὃ ἀθῦξο ρυϊποῖρθ, Ῥϑυομὸ 6] ρούτγϊα τηθύθου βὰδ Μὰ τὰ ἀ1- 
ἄθποῖα ἀθ 1αἷ, 6880 Παοα οἹΪ γθβροβθ ὁῃ6 16. δούϊομϊ βὰ8 Πθσᾶμο βϑιαργθ βὐαῦθ [811 ομ6 βιὰ Μιδ᾽ ἤθπ 

δάνθνα οααϑα αἱ ργθμάθυμο ἀἰβάδθποῖα, οὐ αἱ ἤπθ θββδῃᾷοβὶ τηο]ῦο σϑρ]ϊοαΐο 8111 ρυϑαθυςὶ 5.95} ϑχοὺ- 

ἰδ ᾷο 10 ἃ πο ἔὰν τοίαααν ἀθιΐα ργονίχίομθ ἃ 6580 ρυϊποῖρθ 50 Βρ]ο]ο, ἀρύδο ἄπορα Υἴβροβα ὁΠ.6 ποι 

ἰθχα σοπνθηΐθηῦο οΠ61 ἢρ]1010 ἀοθίαββο ραχύθ αἱ χὰ6] ὁμ8 πϑτὰ βίαίο Ἰθναΐο ἃ] ρϑᾶσθ ,. --- Ο0ῃ τηο]ία 

Βίοϊα, ἈΡΡΥΘΒθτῸ οἹἱ ἀτυραβοϊαθουὶ ἔγαπιοθδὶ ἃ ϑ  ποχζία δᾶ 1] τὸ Ἰ᾿δοοαάαΐο. γ᾽ Θα] ΤΑυββεπατ- ἔλθει, Ο7- 

γεϑρογηάαηοο, 666., ραρ. 484. ῬοΙ] οῖδν ἃ] το. ϑϑμθαία, 28 βϑυθθιη το 1541: “... ααἱ δῦ Ὀΐθη ῬΟὺΣ ΤῸ 

(αἱ Ῥιιοα) ἀοθηθυ οοοδβίου ἀ6 π᾿ θϑσθ ὑχσὸρ οοπίαπῦ π6 βεὐϊϑίαϊοῦ ἀ8 Τὶ (ἀοἰ ἐηνιρογαίογο) .. --- Ἰζασπμε, 

Ῥᾶρ, 840. 1] γΘ 8] ΜαυΠδο. Τμᾶπ8 θὲ. Βγθ886, 17 βϑύψθι το 1541. Ανθγαὰ ᾿ἰπύθβο ὁ[6 1] Ῥαοῶ 6α 1] ῥυη- 

Οἷρθ β'θυᾶπο οοπρσοάδθϊ 4} παρθυδίοτο “ σταπαθταθηὺ ἤαϑομόχς δῦ θηπαγός οὖ 886 βοηὺ γούϊτος ἃ ΝΊοβ.,. 
-- ὅλοηλεν, 1, 191. 

(2) Αἀγοῖι. αἱ δέαίο αἱ Τογίηο. Μῆίρμίο Ἰρέίογ6 ἀοίϊα Οογέθ, τὰ. 25. Ἰβύσυιχίοηβ 461] Ῥθαθα, ἃ] βίσμου αἱ 
Μίομανγ. Νίσσα, 22 οὐδοῦτο 1641. 

(8) Ἐΐρρασθ ψαδ]οθ βοιητηᾶ Ραρθναμο ΑἹ ααδπᾶο ἴῃ απδπᾶο. ΝὈῚ 1689 1 ΝῚ 
6880 ἃ] Πθτιοὼ 6 βογΐηϊ ΡῸΥ ἴποοο, οὐ ἢ6. οοποθάθνδμπο 8000, ο]έγα 1600. ῬγΟΙΊΘ88 

(4) Β.116 ταϊπαροὶθ ὙἈ]]θβᾶμπθ ν. Ἠχοοῦι, 1, 2θὅ. 
(5) Μάκυπονι, ϑέονία ἀρῖϊα ηναρέρα ἐξαϊίαηα ἀαῖα οαάμέα αἱ Οοβίαηπέϊηποροῖη αἴϊα ϑαϊίασίία ἀὲ Τοραπίο. 

Βοχπα, Ἐονσθμὶ, 1897, ραρ. 854-56. Ὑ. 8ὰ ααθδία ᾿ῃ 61166. βρθάϊσίοιθ 11] Τύκμα : {7εῦ6» ἄφη Ζιρ ΚΚαϊδογ' 

ως Ῥ᾽ φορον ΑἸφίογ [πὰ “ Ατομῖν Τὰν δβυθυυθι μίβομθ Θθβοιίομίθ.,, ΠΧ ΧΥ͂Ι (1890)], Ραρ. 105. Οἷο. Βδπ- 

αἰαὶ 8] Ταοα, Οοβίπιο ἀθ᾽ Μοάᾶϊοῖ. Βυιυισῖα, 4 πονθιαῦχο 1541: “... δῦ ορῃίαπο μὼ ἕαὐθο πιϑ]6, οὐ 11ὑὰ- 
Πδὶ Ῥορρίο αἱ ὑαθιϊ. οι Εδχσαμῦθ ποῖ δἰ ὃ αϊπιοβῦχο ἔσόρροὸ στθῃ οδρίζθηο ,. 

ΤὰΪ ἀγϑνᾶηο 60η- 

δ χα. ΕἸ] υίο. 

Ί 

πτ τσσταισο ὡς 
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ΘΆΠΌΟ (1), δηΖί ρᾶγθ οἷιθ ροομὶ ρίουηϊ ἄορο [ἃ ραῦύθηζα 46] Ῥυθα ἀὰ θμονᾶ ἄνγθβ88 

τηϑηἀαῖο ὰἢ δηιθαβοϊαύουθ ἃ ΝΊΖζα. ΡῸΡ ἰιβίηρανθ ΟἍ1]0 ὁοη ππογθ ργοροβίθ (2). Μὰ 

πὰ }18 ὑτᾶβδθ. Π Παοδ, ρον φαϑηΐο ἔθεῖῦο πϑὶ βαοὶ ἰηὐθιθβϑὶ, ΒΘΌΡΘπΘ ὑγὶθοΙαῦο ἃπομ6 48116 

ἀοιηδηᾶθ 6118 οδπιθρα ἱροῦ! ἀϊ ϑρίγα, ποῖ ρίθϑϑὺ ἱππϑησὶ 811 ἀννοῦβῶ ἕογύαπδ, πὸ 

ΤΌΡΡΘ ἴθαθ ἃ] οορῃϑῦο ὁ πύρα !θ ργούθυθοιθ. 5910 ὑθηθὸ ἀϊ πιϊρ]ογᾶγο 11 ὑγαθθαπηθηΐο 

οναἰπανῖο ἔαυθορ! ἀδὶ ταϊπἰβυυ! ἱπιρθν]}}} ἀρρτοβύθαμαο 461160 ἀρρυθηβίομϊ ργᾶπαϊ οἢθ 

581: ϑύθῦδηο. ΑἹ] ΤηΔΓΌ 050. 46] γαβύο, οἷθ ἱπαπἰθύο οββοῦνανα ο]] ΔΡΙπΘρο ἐρδηοθβὶ, 
τηδῃμαὸ ΕΥαποόθβοο ῬοΡίϊθι;, βίρποι αἱ Μίθμπανυ, ὃ ταρργθβθηίαγθ 19 βυρθῦθθζζθ Θοοπομ 0 

6.16 απ βοο!ὰ ἴῃ αἱ γοῦβᾶνα ρθὺ βοἀάϊβίαιθ [Ιὰ ὀϑιηθγα 4ἱ ϑ'ρίτα. Ῥαᾶγθ ἱπέαθεϊ οὁμ6 1 
ΡῬυΪποῖρὶ ὑθάθβοί π0] σομοθάθιο ἃ (δυο 1᾿ΔΡρορϑίο ἰοῦο, ὁ01|6 ἸΠΘΠ]θΓῸ 4161] πηρθιο, ἰἴὸ 
ἰηϊθη ἀθθθθιῸ ΟὈ ΙΒ ΓΟ 8118. ὁοπύν θα ζίοηθ Π6116 5ρΡ6 56 μ} 1108} } 4611 Θουπιδπία (3). ΡΙὰ 
αἱ 2000 βουᾶϊ ἀογθνὰ δάμπηαιιθ 6611 411ὰ ομμπθγαὰ ἀϊ ϑρίτα ρὸν ἴὰ σαθυσα οοπύγο 1] 

ΤαρΟΟ, ὑ19. ὁ αὐδῦῦτο 1211 ΟΟΟΟΙΓΘΥΘΠΟ μοι" 16 ριον βίομὶ 46] οαβίθ!ο αἱ ΝίΖΖα (), 

ΙΟΡῚ 4000 Θέδηο πθοθββδῦὶ 61 βοἀαϊβἔαιθ 1 ἀθθὶθὶ οοἱ Ῥδπομίονὶ αὶ Θθπονὰ 9. μϑὶ 

ὈΙβορῃΐ 4911 οαθὰ ἄποα!ο, 6 6000 ρθὺ δ]]θνίαιθ 1 ρἰϑθιποηύθδὶ 8116 ἱπιροϑύθ ρϑῖ 18 
Του Πα Ζίοπὶ ὁΠ6 5] θῦρβϑναμπο π61186 ροοῖθ οἰδὑὰ, δησθονα θα 611 ἃ ϑαγοία. Ογὰ 18. ὀϑιηθγϑ 
αἱ ΜΙϊαπο ογὰ ἀθὈοϊύγιὁθ ἃ] θαθα ἴῃ ρϑηβίοηί ἀγυθύγανο αἱ 20,000 βουαὶ δἸπιθπο 6 δυο 
οοῃύενδ 88 ὅδ] οΥΘαϊθο Ρ61 ΒΟΡῬΘ11Ρ6 81 ὈΙβορηϊ ϑηπμθγαθὶ (5). 

ἢ ΜΙθπάρυ ποῖ ἄγονα οὐπηρὶύο αἱ ὑταυθομθιθὶ ἃ Μηδπο. Οομιριθϊ 911 υἱοὶ 5υοὶ 
001 γαβύο ἀονθνὰ ὑθοδιδὶ 8118 οογίθ 46] γὑ ἀθὶ Ποιιδηὶ, Εϑγάϊμαπᾶο, ἱπίθπᾶθγθ [ἃ 
τἰβροϑύα αἱ Εποθθοο 1 411᾿1ην]ὐο ὁἢ6 11 βδοιο Βοιηδηο [προ ΡῸ ἄνονῶ ἱπαϊτἰσζαῦο 8118 
Ῥταποία ἴῃ ἕλνουθ 46110 ὁ059 βαρϑπᾶθ (6), 6 βρτοπδνο ΒΘ ἀϊπαπᾶο 84 ἱπηρίθρδιο οδ]- 
ἀδυχθηῦθ Ἰορθορα 5118, Ῥ6 1[1πηύϊθι ἃ γϑϑυϊιχσίομθ 46] Ῥαοδ. ἘΠ ἴῃ ααθϑῦ αἸ ίχηο ἀθβίἀϑυῖο 
ΟἾΓ]Ο σοιηργθπάθνα ραγο ἰὰ ααθϑύϊοπθ πιο ἴθι δ, 6. νοΐθγῶ τἸβ.] Πθναγθ, οοπῆἄθηδο 
ΡΘΡ νἱἷῶ αἱ ρἱιθύϊχία αἱ οὐδθηθυθ 1 Δῃῃυ]Π]δμθηῦο 4161]1᾿ οἀΐοθα βοπύθησε ἱπιρουῦῖα]θ 
Ὧ6] 1596 (7). θα 616 ἃ] ρυϊποίρίο ἀϊ ποὴ πλδὶ υἰπαησίανθ δα ἀἴοαμῃ σὰο ἀἰτίοΐο 11 Παοα 
Ἠ6] 1557, ποὴ ἄρρθηδ Εϑᾶάθγιοο Θοηζᾶρα ΘΡ0 6 ρῬΥθ80 ρόββθϑβὸ 4691 Μοπίογγαΐο, ἀγονὰ 
ῬαΡὈΠσαΐο ἀπὰ ρΡοὐθθύα (8), ἰπ βθρευΐίξο 8118 απ816 1᾿ἱπιρογαύουθ, Θοπιθ. Ρ61" ΓΙραΓΑΤΘ ἴῃ 

(1) λυάναοβ, ΥΊ, ρ. 15, ρὰρ', 359. 1 βορυοίδνίο ἔγϑποθβθ ἴῃ Πρ Πθουτα δα Εὐαδύαοομίο Οπαραΐβ. 1541: 
πνεν ΠΆΒΌΥ ὑπὰῦ Μοπβίθαγ ὑπ Τυϊκο οὐ ϑᾶνου ἃπά 18 βὸπ μα Ὀοίῃ ἀοραιϊίοα ἴῃ ΔΠΡῸΥ ἔγομι ὑπ6 
ἘΏΡΘΙΟΥ 9. -- Εἰ γ. ὅπομθ π. (1) 4611 ρᾶρ. ὡπίθο. 

(2) 'ΤΑυθρβπαυ- Παρ μι, Οογγοδρομάαηοο, θ00., Ρῶρ. 454. ΘὉρΊΙ Ια ῬΟΙ]Ἰοἶθυ ἃ] το. ϑ ϑμθαία, 10. πο- 
γΘΙ τ 1541. 

(8) ᾿νλπμμπα, Μοηιωμθηέα ναξίοαηα Ηδέογίαιη, δοοϊοδἑαδέέοαρι διαθοι ΧΥῚ ἐἰπιϑέγανπέία. Ἐτδίθατρ 1. Β., 
Βογᾶθνυ, 1861, ραρ. 571, Π νϑβοονο ἀϊ Μοᾶθπα ἃ] οἂγά. ἔάσπθβθ. Ἐαθίβθοπα, 14. ἀρυὶ]6 1541. 

(4) Υ. Ἰὼ 1ϑύδοσα 46] Ῥθαοα ἃ] Μυβίπθηβ ἤἥπ ἃ] 8 ἄρυῖ]6 1541 ἀὰ Τλαὐίβθοπα ἴθ Αγοῖ. αὶ δέαΐο αἱ 
Τογίηο. 1, οέέογ ργηηοῖρί. Τλιοιὲ αἱ ϑανοία, τὰ. ὅ5, ἴὰ 4}ρ., Ῥοο. 85. 

(5) Ἅ4γοῆ. αἱ δέαίο αἱ Τογίηο. Μόνο ἰοίέογ6 ἀοῖα Οὐογέο, τὰ. 25. ἰϑυχυιίομθ ἃ] Μίθπανγ. Νίζζω, 
22 οὐζοῦτθ 1541. 

(6) [νὰ τἰβροβύω 46] γθ ρουύα ἰὼ ἀαΐα 9 δοηπαϊο 1542. Υ. οορίω ἴῃ Αγοῆ. οἱξ,, Ἰοο. οἷ, Π τῷ δἱ 

Ῥυϊποὶρὶ ἀ6]}᾽ ἵπιρουο, 6 τϑρ]οα αἱ οοβίοτο. 
(7) 1ἅ., 1οο. οἷθ. Ἰϑυγασίομθ ἃ] Μίοπανγ. Νίζχω, 29. οὐδοῦγθ 1541. ΒΌρΡ!ΠοΩ1 Εθγαϊπαπᾶο αἱ ταθοο- 

τηδηάαγο ἃ 110 Ὑ οἿΪ αὔαυὶ “ ποιπταθιπθηὺ 46 ταουῤβογταῦ ροὰν ἸαῪ δαϊαρθυ δὲ Ταβίϊοθ ὁ6 αὰθ Ρδγ 
ταΐβοι, θ0η {{Π0τὸ οὺ ϑααϊθό Ιὰγ ὡρρανθῖθηῦ οὐ ϑμθοῦγοβ Θὰ ΘΒΟΥρυΘ ἃ τπ0η8.} 46. Ογδαν61168.....ὄ ααἢ] 
γᾺ6 1116 Υ ὕθη1ν τηϑῖχι αβῆη ἀαθηΐγο ἄθιχ οὗ βασβούθπαδπῦ Ἰθηύθυθ τϑϑυϊθαύϊουι αα}] Θχρὸσθ ἀυθοατθθ 

Ἰαϊᾶθ οὐ πιοσϑη 46 Ἰθαγβ τηδ,δόβ Θῃ βοὸπ δϑύαὐ, Π Ῥυΐθ88 γίντο οὖ βϑαύγοῦθηϊν οὐ τχοπάϊος βϑῖρ." 16 Ῥυΐποθ 

800 ἢ]χ 66 ]]0π Θὰ: απδ]106, σοχαγαῖ]χῳ οαὖ αὶ Φϑατι68 ΟΥ̓ 9. 

(8) 14., Μοηζεγγαίο ἀμοαΐο, τὰ. 80, π 6, Νίχχαω, ὅ σοπῃδῖο 1587. 
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Ῥᾶρίθ δίπηθιιο 1] ἰογίο ἔδύθο ἃἱ αἰγὶ] βαρϑθαὶ, ἄνθνα ἀἸομαραῦο 6ῃ9 ἰὼ ὁοηβθρηδ, ἀ6] 

Μομίονγαίο ἃ] ἀοησᾶρα ποὴ ργθρί υἀϊοανα δἰδίθο [ἃ τϑυϊβίοπθ 4611ἃ βθμύθηζα, πὸ 1] ρσο- 
Βθραϊπηθηΐο 4611ἃ οϑδα Π6] ρούϊδοτίο ρϑὶ οδβίβ!]! 6 ἰχορ]] αἱ σαὶ 1] τἸμᾶΡΌ 658 ΘἿο. Θ΄α- 
ΘΟΠη0 ΡΙΘΟΪΟρΡῸ ἅνθνϑ ἔαυθο ἀοπδζίοπθ ἃ] θαοα Ατηθᾶθο ὙΠ] (1). Α Βιαθίβθοπα ααρϑία 

αἸομ ρθσίομθ θυ αϑὶ τ] θναῦδ (2), βἰοομὸ 11 Παοα ποβύτο υἰΐθηθνα σἱαηθο ἢ] τποτηθαΐο 

αἱ σἱαργῖσθ 1ὰ ἀἰϊβουββίοπθ ἰπύου πο ἃ] ρόβ868580. 

Μὰ ἰὰ αυθϑύϊομθ ρ᾽ὰ ἀσρϑηῦθ Ρ6] Παοδ θῶ βθρΓο ἰὰ τοϑυϊαζιοηθ 49110 βἰαῦο, 

Ῥϑϑᾶ ρ᾽ὰ ἀ1ῆ 0110 ἂα ααϑηάο Οαγῖο Υ ἄνϑνὰ (οὐζοῦγθ 1540) ἀοπαῦο 8] ἢρ]1ο Ὁ. ΒἸΠρρο 

11 ἀποαῦο ἀϊ ΜΊ]απο, τποϑύγαπαο ομἰδυαμθηῦθ οἷθ. πιδὶ αἀαθδῦο ροπιο 46116 ἀἰϊδοογάϊδ 

ΒΒΡΘΌΡΘ βύαύο ὁϑααίο ἃ ΕὙὐδποίδ. 1] τὸ Εᾶποθβοο ὩΠ]ΠΟΥὰ β᾽ Θὰ ταῆρθαδαξο 60] οοποϑύδ- 

ὈΠῸ αἱ Μοπύπιογθπου, ὁμ6 ἄγθνα ριυἱᾶαίο ἰὰ δὰδ ρο!ὐϊοα 8] 1586 ἴῃ ροὶ 6011 τηΐγϑ 

αἱ βὐγδρραγθ πιϑάϊδῃύθ ὑγαύψα ᾽ν ΜΊΪΔπο 811 Πρϑυϑίουθ, 6 ἔαύνα ὀρθρα 5ρθθ80. ΠΟῚ 
ΘΟ ΡΡα ἃ] θῶ αἱ ϑανοῖα (39). 11 ΜοπύμπΟΥΘΠΟΥ νθνᾶ ΘΟΙΏΡΓΘΒΟ 68Π6, Βθηζῶ [ἃ 6011- 

ῬΙϑύα. τϑϑυϊψιιχίοπθ 46] Παοδ, Οδυ]ο Υ πο 51] βϑυθῦθθ τηδὶ ρίθραΐο; 6911 ἄνσϑνϑ οϑγοαΐο 

ϑαππαμθ αἱ πο] 8 γ6 1] σὰ0 ΤΘ, ῬΘῚ αὐϑηῦο Βθιηῦτδ, δ ἀπ ϑοΘΟΤᾶο 60110 βυθηύαγαΐο 

ῬΕΪΠΟΙρΡ6. [ἃ ἀἰβρνᾶσία, 461] οοηθϑύαθ! !]8. υἱοδᾶθνα οὐᾶ 88] Πυθα βὔθϑϑθο, ρϑιοπὸ Εὐδη- 

ΟΘ500. ΙΏΘΠ0 ΟΠ 1)Δ] ϑἃρραῦῖνα αἰβροβύο ὁοὴ [αἱ ἃ ΘΟποθββίοηϊ. ΚΙ οομὸ Ὡ6] τηθ6856 αἱ 
ἔβρθγαΐο 1542 ἃ] Μίθπάνυ ἔπ πιϑπάδθο ππονο ογάϊπθ αἱ ἰηβίβύθιιθ, 6 νυἱνδιηθηῦθ, 60] τ 

ἀθὶ Ῥοπιδηὶ ρ61 ἴὰ τοί πὔϑργδζίοπθ βαθϑιᾶθ. 1] ΓΘ ἰπγΆβουθ ΠῸΠ γοΐθνα οθάοθρο. Μα ἰὰ 

ῬΙούα αἱ Βαὐίβθομπδ ἀνϑνὰ Ῥθῃ ῬΓΟΠΊΘ580. Αἰ ΔΟΡνδοοίανθ ἃ οδιθα βαραπᾶδ: οΓδ Οἶιθ, 

ἃ Κὅρι "ἃ, ἀνϑνᾶ ἰΠη8η21 ἀπ δι αβοία ον! ἐραηοθϑὶ, 1] οα ΠΟΘ ]]Π1θ ΓΘ ἀ᾽ ΑἸθηφοη, ΒΓ ΠΟΘΒ500 
ΟἸ νίθν, θα 11] βίρμον αἱ Τιϑογοὶχ (4), 1 ΜΙθπασν ἄονονϑ τἰβο! ] θναγθ ἴα ἀϊβοιβϑίομθ 58] 

αα ἢ 6116 ἔθιηδ. 886. ἴοββθ Δρρᾶγβδ πΘΟθϑβα δ, ̓ὰ ῬΓΘΒΘΠΖϑ, 5πι8ν, 1 Τθδ 5 ἀϊομίαγανα ργοπίο 

8] παονο νἱϑρρίο 6 ργοιηθύθθνα ρ61 16 πῦον αἰθίθ αἱ τπϑπάδτθ 1] Πρ]1ο βὰο (δ). [πὰ αἱ δίπο 

ΘΙδ. ΟΡΡΟΥ ΠΟ ΒΆΡΘΙΘ. 56 8} 1ΠΠΡΘΙῸ ΒΔ ΘΌΌΘ βρ᾽ϑοίαῦδ τᾶ τοϑυϊ θα Ζίοπθ ἱποομηρ] θέα, οἱοὸ 

6ῃ6 1] τὸ ΒΎδποθβοο, τοί πύθρυαπᾶο 1] Πυθα π6118 τηϑρρῖον ρᾶῦθ 46] βιο βίαϊο, ὑγδῦ- 

ὕθηθϑϑθ δ] οιηθ ρίδζχθ ομ6 ἀνόγὰ ἰογυϊοδίο (6). 

(1) 14., τιν. 1. ῬΙοΒΙαγαχίομθ 46] γϑβοονο αἱ αἴποντα, ΕὙθποθβοο Βδοοαϊ, αἱ ἄνοσ νϑααΐο 1᾿ δἰΐο ἀϊ 
Οδυ]ο Υ 46] δ Ἰυρ]ϊο 1587. --- Οἴτοα 1ὰ ἀοπαχίομα δὰ Αππθᾶθο ὙΠ|Π γραὶ αστόπενον, ἢ ϑέοῖγο φόηδα- 
ἰοφίχιιο, 6οο., Π|, 48 6 ΤΥ͂, ρατῦθ 1, ρᾷρο. 282-86, --- Βολπάβειχι, Ῥαγαϊίρονιονν αἱ βέογία ρμίοηιοηιέοϑο ἄαϊ- 
ϑαμηο 138 αἱ 1617. Ἐΐτθησο, Ὑιθαββοαχ, 1847, ραρρ. 226-27. 

(2) Αγοεθιέυϊο οἷδ., Ἰοο. οἱδ,, πο 8, 34 σίαρπο 1541. 

(8) Ῥποκῦμ, ἄηηο ἄο Μοηέμιογομον, 666., ρᾷβδ. 892, 400-1. 

(4) Τ Βυβι,ε, Ορ. οἷὐ., βαρ. 162. 

(δ) Αγοῖι. αἱ Βέαίο αἱ Τογίηο. Νορος. σον Ψίοηπα, τὰ. 85. οἷ. [βὑγαχίομθ ἃ] Μίθπάνυ, Νίζχα, 15 ἴθ0- 
Ῥταῖ  Ξ 540." Ὁ" κυ 76. π18 Ἰηθούγδυ Θἢ. ΟΠΘΙηΪη ῬΟῸΣ 16 ἑαῖτο ἰαπὺ Ροὺν 1οἴθοῦ απ16 ἀθββαβ, οοτῆτηθ ΡΟῸΣ 
ΥΘΟΙΣ οὖ ὙἸβιῦοΥ Τη88..5 165 Ῥυϊηοθβ, Εὖ 76. του θοῦγα 168 Ὀ]Ὲ5 ἃ ΠΟ ἢ]Ζ ῬΟῸΣ ΒΟΥ ὑγοῦνθυ ΔῸΣ Δ] γΘ5 
ἀἰδίθα αὰθ οι ΔρΡρυὸὰβ 88 ὑϊθπάγοηῦ ,. 

(6) 14., “ Τηβύγαούϊοπι Ῥαν ΟΠ τ. --- Εϊηῦγθ 18 ἀἰβοοῦνβ ἀπο} ἔθσα 68 δοποθυπθηὺζ 1. Ἰθὑγ8 αὰθ 
Ἰοὴ ἃ τιδπᾶό δὺ δϑουρὺ ἃ ΤΟΥ 46 ἔταποθ ροῦν οὗ δῖ ποῖὰ 6 ὑοαὺ 16 5." Θιαρῖτ6, δὶ ὑαηὺ ϑδίοὶῦ αὰθ 
Ἰρᾶϊοι ΤΟΥ͂ Ὑ [οἰϑὺ σββρομβθ οοπύϊπιιδ αῦ 61 801 ΟΡΡΙ ἴοι ἀδα] γθἴογ8 46 τϑύθμῖυ δ] ομθ5. ρ]δο68 41] 
ἃ; Ταῦ βου βου τοπἀφηῦ 16 ΒΌΣΡ]τ8 46 Ἰοϑύαῦ 41] οοοιρθ δὰ ἄτπιὸ ἀθ ϑᾶνογθ, οοηνγϑηῦ βοανοί οὖ 8π- 
ἰθηᾶγο 8ὰν 66 18 Ῥομ Ρ]ἰβὶ" ἀὰ ΤΟΥ 68 τοτηδῖπβ οὖ ᾿δᾶνγβ 46 πιθ58. 5 165. οἰϑοΐθαυβ δὖ Ῥυΐμοοθ ἀὰ 
8.6 ϑγηρῖνθ. δ ἄοπῦ 16 ἀϊοῦ ἄπο ἅθ ϑᾶνογθ βΌΡΡΙ]16. ὑγθϑυμα]οτηθηῦ δὼ Μοό οὐ ἄθπ ἀϊτθ 8ὸπ ῬῸπ 
ῬΙαἰδῖν, ΕΠ ρυῖθ ὑγθβ ἱπβύδμπθομαθηὺ 1θϑαϊούβ 5. ΑΥ ΔανΊΒ6 1. Θ6]]0π 4.6 τϑααϊοτῦ 186 ἀθονοῖν ἄ8 Ῥατγϑηαῖθθ 

δὺ Ἰὼ οοηϊοπούατο, αα1]5 οπὲ ἃ 80π Εἰχ.26 οὗ δ ρυΐποθ 46 Ῥἱθιποηῦ βοὴ Ά]ζ, Πιθβαιθὶ πὸ νϑυθαῦ, ΑΠΟΥ͂ 
48 μῬυΐδβθ δάνθιῃϊν, ἔμ γ8 ΠΥ ὑγθοῦθυ οἤο86 ἡ Θ]Θοματι8 58Π8 ΘῈ 86 ἃάγγ8 οὖ ραγὑϊοϊραύϊοι. οὖ αα1]Χ 

ἐσοανθυοηΐ ἃ Ταπηδῖθ δα γουϊδηῤό 48 1θὰν Οὔ δῖν, Θοταρ δῖγο οὖ ἔμάγ8 βθυύνίοθ 8818 Υ Τἴθη ΘΒΡΆΣΘΏΘΥ, 58 
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Τηῆπϑ ρὸὺ ἀπ᾿ αἰῤίππα, αἰ βοο] δὰ ἀθδίάογαν 11 Ἰλὰοα ΔΡΥΪΓΒΙ 00] τ ἀοὶ Βοπιδηὶ. 1 

Ῥοπίϑῆοθ, δποῖιθ ἄορο 1᾿πηρορηο ἀβϑαμῃῦο ἅα. ΟδΥῖο. οοὰ Εθϑγαϊπαπᾶο ρ6ν 1] ταύτη Οη10 

ἃἱ Ἐπὶ. ΕΠΠΡοσῖο οοα Νιδάδαϊοπα ἀ᾽ Αυδύνϊα, ποι ὥνθνα πηδὶ ὀθϑβαῦο ἀϊ οἴτιγο ἃ] ρυΐη- 

οἷρο αἱ Ῥίθιποπύθ ἴα πίροῦθ 808 γι ουία Εάτποβο, βο]ϑοϊ απο π6Ρ}} ἰδ πα 46] 1541 

ἴῃ ἰθρᾶσπδ 11 ΘΟΠ561η80 ἱπηρθ 0 1816 Ρ61 ΠηΘ220 αἱ Οἰοναπηὶ Ηϊοοῖο αἱ Μοπίοραϊοϊδπο, 

510 βθριθίαγίο 8 ΟἈΠΠΘΙΊΘΓΘ. Θ]ΟΘΟΠηΘ 16. ρυδύϊομθ 461 Τϊοοῖο ἀπάδνθπο ῬΘΙ 16 ἴυηρῖο, 

Ῥβοῖο ΠῚ, πο τορρϑπᾶο ρῥἱὰλι 811 αὐδθβα, Ῥ61 ΠηΘΖΖ0 461 πἰροῦο, οαγἀϊηα]6. ΑἸθββδπᾶτο 

Ῥάγποθθ, πύου ρϑὺ 1᾿ Δμηθαβοϊαῦονθ ἱπηρουῖθ]θ. 8118. βιὰ σοιίθ, τηδτόθοϑο α᾽ Αρραν (1). 

Μὰ αυδπᾶο ΘΌ 06 ΘΟΙΊΡΓΘΒῸ οἢθ Θ᾽ ἃ τη Ρ] 0 πὸ ἰπδίβῦθγθ 58] ΡΥ ποῖ Ρ9 αἰ Ῥιθμῃιοπίθ, 

605 ΠΘΡν ΙΡΊΪ ππΊγΘΡΒ8 10. ῬΤΌΡΟΒΘ Τ᾽ απΐοπο 46 118. οἴοναμθ πἰροῦθ 601] Ἰ) θὰ 506550 (2), 

βϑηζε, ὁ, 5.116 ρυΐπιθ ἃἴτηθπο, ααθϑυϊ ρᾶγΓΘΒ80 61 ὑαὐδο αἰΐθπο. Εν δα θανία ἀπ᾿ Θποῦ- 

ταϊδὰ 6 11] ρα ]ῖοο παϑαγα!τηθηῦθ βυϊρτηδυϊσζωνδ, 0 ϑϑνουϊὰ ἰὼ οοθᾶ. ΕἿ οββουνανϑ 

ἐἰὸ ἢ Ταρα δγὰ ἀ᾽ οἰὰ ανδπζαῖα, δἰααδηῦο βἰθθο80 6 ααδβὶ ρεῖνο αἱ δῥαϊο; 686 αἱ ρῥἱὰ, 

Θββθη0 ρϑᾶγο αἱ ὑπ ἤρ]10 τη8 5010," «αθϑῦϊ 8116 βαδι πιορῦθ ἈΥΡΘΌΪΘ οὐϑαϊναῦο απ6] 

Ῥοθο 6 υἰππδηθνα, βἰοομὸ ἱ παϑοίξατὶ 4ὰ ψιροτία βαυθοθοΡο στἰπηδβυϊ οὐ] ἄορ ηΐ Ρο5- 

5θ580. 51 ἀαρίζανα ααἰπᾶϊ ὁμ6 1᾿ἀρραγθπῦθ οομαϊβοθηάθηζα 61 Ῥοπύθῆοθ παβοοπμᾶθβθθ 

ἀυλ]ομ6 βορυϑῦο δοθογᾶο 60] ΓΘ ἔναποθβο, ἰδαῦο ρἷπ ὁπ6 1᾿ πηρογαύοσθ τποβύσανα αἰ ἢ- 

ἄθηζδι ρταπαἰβϑίτηδ 8116 ἀρουυατΘ ἐαγπορβίαπο (8). [πὶ ᾳαοθύα δὶ ἀϊνυα]ρὸ ὁμ6 1] Μοῃΐο- 

Ῥυ]οίαπο ὁοπ ἀπ ΘΘΗ ΡΠ] ΠΟΙΩΟ βαρδαᾶο ογὰ βἰπηΐο ἃ θπονὰ 6011 ΔΡΡΤΟν ἃ ΖΙ0η0 ἀ6}} 1πὰ- 

Ῥϑγδύουιθ Ρ6]1 πιδὑνπηοηΐο. Τα ἀούθ 4611 ϑροϑβῶ ΘΈΤΟ Ό 06. δύαύα αἱ ὅ0,000 βοιπαϊ οοπύδποϊ 

8 6] πιαρομϑϑδίο ἀϊ Νοναγα. Οἰὰ 51 ἔδοθνα 11 ποῖηθ Ὧ6] βίφμον ἀϊ Βηθββίθι, [μἰρὶ 

ΘΑΠΠθΡ, Ῥο" ἱπιραίπιαγ Ιου, ἴῃς ΠΟΙῺΘ ἀθ1] Ῥαοα, 6 5ἷ δἴονμιδνα ὁμ6 11 Βυθββίϑθα, 

ἄορο ἄγϑὺ τηορύγαῦο Ῥ61 ὑδηῦὶ πη] ἱποιπασίοπϊ ἐγαποοϑὶ 6 τἰπαύαθο βθπιρυθ ρΘηϑίοπθ 

βρδρπιοία, οτῶ Β᾽ δι ἰηάούδο δα ϑδοοθίξαιθ ἄα]1α Μ. ὕδϑαᾶγθα ἀπ ργοννίβίοπδὶο αἱ 

400 5οιᾶϊ 81} δππο (4). Μὰ 11 Ῥᾶθα 5ἱ σοπϑοῦναᾶνδ οἰϑρί ἀἰβδίπηο ἱππδησὶ ἃἱ ἀθβι ἀθυΐ 

ταροϊαπὺ δαὐϊδγουαθπὺ οὖ Ἰθὰγβ δἤαγθ ΘαῦγΘ Ἰθὰχβ Ὀτᾶβ, Ανθοαιθβ ὑγθΒ τα Ὁ] τραυθδῦθ ἀθ [68 ἉΨΟΙΪΤ 

δὖ τϑοοιαταδηδαύίοη. οοιωχαῖ]Ζ οχρογοιῦ ἰθυταθιηθηῦ 6. 1ΘΌΤΒ ταῦ ἶθ8 
ἢ οομδπι 6116. ὈΟΠΠ6 8ουν θη η 06 

οὗ ἂὰ Ῥοη ἀαδίοῦ 8.5 ΘΙΙΡΙ16 5. 

(4) θλυάκαοβ, νοῖ. ΥἹ, ρασῦθ 1", Ῥᾷρ'. 428. Αραυΐῖαν 81} ἱταροναύοτθ. Ἠοταα, 27 ἀἰσθυηΌγ6 1541. -- 

Υ. ΡΥ αἰύγθ ρυδθίομθ αἱ ταρἐνπποηΐο 60] ἄσοα αἱ Βίτοησθ ἤἥπ ἀ4] 1689. 6 ὁοπ ἀπὸ ἀθὶ Θαΐβα π6] 1540, 

Βιπαμε, 1, 388. ΠῚ εῖσπου αἱ αυίρτιοι ἃ] (σποβέθθ! 18. Βοσια, 19 ΓΘ Ὀταΐο 1589, Ῥαρ. 549. Π Ῥτοϊοπούαυο 

ΜοΗΪας ἃ] Οοποδία 16. Βοταα, 21 ἀϊθθυηΌΥΘ 1540. 

(2) Θαταρνπκ ἃπα Βποριε, Ποίέογ8 πα ῬαΡΟγ8, Θ00.» γο]. ΧΥ͂Π, ρα. 292. ὙΥΠΠ απ Ῥαροὺ δὰ Ἑητῖοο ΥΠ1|. 

Ῥαχὶσὶ, 26 σϑηπαίο 1842. 

(8) ΟΑναθτπινι- ΒΒΒΕΙΒΤΟΕΙ, Τιοσαφίομΐ αὶ Ανογαν Θογγίϑίογὶ, αγεῦαϑο. ἀὲ Οὐδίνιο 1 ἃ Οαγῖο Υ' 6 ἴπ 

Οὐγίο αἱ Ποηια (1537.68). Ἐΐτομσο, 16 ΜομπΊοΥ, 1858, ρασρ. 117-18. Ῥοτηα, 14 ἐοθγαῖο 1542. 

(4) Αγεῖι. βίογίοο Θοησασα. Π). δον", Ν. ΧΙΙ͂Χ, πὸ 8, Ὁ. 16θὅ. ψοβραβίαπο ΒΟΌΡδ, Μηδνο, 15 8 0- 

Ῥυαῖο 1542: " ΕἸ 8. Μαν"Ὲ Π]05. 86 ανίβαξο ἅα Νομβῖρ." αἱ ατδηνθ]]ἃ Θοταθ 4111 8 ἀϊ απθϑῦο ΘΊΟΠΒΘΤΟ 

ἴω ροποῦ 4θ τίδουπο 46 βραρπδ τὰ τπαπάαύο 41] Ρᾶρᾶ, οἰμϊαιααίο Οἴοαπ ἂρ Μομίθ ρυϊομίαπο οὗ ὑπ 

δϑαθ] μοταο 46] Ῥαοοῦ 46 ϑανογῶ, ἱ ἀ08]1 ἀπιθ] μθυᾶπο βύδ ταδηδαθὶ ΡῈ. ΠᾶνΘΥ ἢ ΘΟΠΒΘΉ80. ὧθ. δ 

Μοὰ (68.5 ομο 86 ἴδ) 6] ταδίγταοπΐο ὑγαύαύο ἀ᾽ 6ββὸ Ῥποοα ἀθ ϑανογα οοπ Ἰὼ ποροῦα ἀ6 βυδ Βὰ, οὐ 

πᾶγον τοροτίαθο ὁπ6 βαὰ Μὰ 56 πθ οοπύθηα 6 τηοᾶο 616 βορυϊσὼ ἀουθο ταϑίσϊταοπΐο ᾧ οἴθίο, οὖ 86 

ἀϊοθ ὁμ6 58ὰ 5. ἅα ρὸν ἄοίξο ἃ ϑββϑὼ βιὰ πϑρούδ, ὅ01πὰ βουνὶ ὧ0 οοπὐααθὶ οὗ 11 τπαγομθϑαΐο ἀθ ποναγδ 

Ῥογ 11 1δ0πὰ βου! ΟΠ16] 58." ρίθι Γλιγϑὶ 611 μιὰ ΒΟΡΤ, οὐ ἰπαθοπᾶο ομ61 ἀοῦθο Ῥαοοῦ τηδπαδγὰ Ῥ6Ὶ 86Ρ0- 

βαρ ἴπ ποπι8 510 Μοπβ" 46. Βεθϑβῖδι, ρϑύβοθα ρυϊποῖραὶ οὖ βυνγοτθα ΡΥΘ880 ἄ᾽θβδ8ὸ Ὠυοθοα, 1] απ] 

βἰπο ἃ αἱ Π6 ΒΘΙΏΡΥΘ βύαθο Ῥᾶγοία] ἀθ βραποθϑὶ, οὗ ἵπόμου ὁ86 1ὰ Μιὰ 685." μὰ νοἱθθ, βοοοπᾶο τηὐοπάο, 

ΑἿΣ ΒΑΡ ἔμθθο οὔουῖσ Ῥγονϊβίουιθ, ταδὶ 1π8 γοϊδαΐα δοούαι, Βα 1γ 0 ἃ] Ῥγθβθηΐο, ομθ μὰ δοούαθο ργονῖ- 

χίουθ ἀο 400 βουϊὶ 1᾽Ἄππο δ βὺ8 ΜΔ, ἀθ πιοᾶο ο16 Ῥᾶγθ 686 5888 Νὰ χαθρὶῖο τοϑυϊ ἀϑθοαταῦα ἀ᾽ 6580 
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4618 5. 5.8, νοῖϑνα ομθ 11 ΜΊΘΠαΡΥ ἢ ὕθηθϑϑθ ρϑγοΐδ 60]. γθ ἀθὶ Βοιηδηὶ 6 γἰπηθύθθαβϑθ ἴῃ 

δαύξο 18. οοϑδ ἃ] θᾳοη ρϑῦοτθ ἀΪ ογάϊηδηαο (1). Π τὸ αἱ Βσδποῖα ο6 ἄνϑνα βθίῦργο ἔδύίο 
οδὐθϊνο νἶβο 81 ἀΐβθρῃο ροηθιβοῖο, ἔθιηθπᾶο ομθ Ῥϑοῖο ΠῚ Ῥθ} δι ἰζίοπθ δὶ γο]ρθϑθθ 

ὑαύδο 41 ρϑυύϊθο ᾿πηρουΐα]θ, ἔθοθ οὐἂς ΘοΙηρυΘμαθΡθ ἴῃ τηοᾶο πὸπ ἀπ 010 ἰ᾿ἀββοιαΐδ 568, 

ἀἰβαρργονδζίοπθ (2). 8] οδηῦο ἴοῦοὸ οἿ] πηρ θυ ]8}1, ομθ ποῖ ἅνθύϑπο οδαῖο αἱ ἃυνοῦ- 

5816. ὕοϑίο ΠΠ ργορϑῦθο ρϑὺ ὑϊπιορο αἱ γοῖρθγθ 11 Ῥαρῶ ἃ ραγυϊδο ἔγϑησθβθ, ἴῃ αἀπθὶ βἹογπὶ 

ΘΠ 6580 πϑρϑᾶνϑ ἴὰ οοπΐθνιηδ ἃ νϑβοονο αἱ Νίζχε, 4] αἷο. Βα δα Ῥσόνϑηθ αἱ Τιθυ πὶ, 

Ῥγοϊοπούαιο ἃροβίο!οο, σονθγηδύουθ 46] Ῥυϊποῖρθ αἱ Ριθοπιοηΐθ, θὰ ἀπὸ οθρῦο ἀθὶ ρἱὰ 

ἔθ]: πιϊηἰβύνὶ ἀποϑ!, ἀαθιθαναμο οἢ6 1] τἱἤπῦο ὑγᾶθϑβθ ἃυροπιθηΐο 4816 1πβ]βύθηζθ 46] 

ΤΘ ἔγϑηθθϑθ οἢ6. νοΐϑνα 811} 8100 αὐῆοίο ααϑ]οθ ρουβοπᾶ ἃ [πἰ ἀονοίδ (3). 5᾿ ἀρρίαηρϑηο 

16 πηϑηϊθοῦθ αἱοἰ αραζίοπὶ Ὀ6]1Π10η6. 46] γθ 1ἢ απθὶ β'ογηὶ (4), 6 51] σομρΡΘΠἀθυ ἃ ΘΟΠῚΘ 

816 ἀϊἤάθησχα, σθῦβο Ῥϑοῖο, ἀπϑπᾶο 8118 Πιθία αἱ ϑρινᾶ 1 ὑθυτηϊηὶ πβϑῦϊ ἀδ1 Ρτποὶρὶ 

ὑθάθβομι σουβὸ ἴἱ τὰρρυθδθηθδηθὶ 46] ΓΘ Ἰαβοίδνϑῃο ῬΘῃ ΒΟΟΥΘΘΓΘ 6Π9 18 ἀἸθύδ ποι ῥἱὶι 5᾽111π- 

ἄονα δΐ βθηθ θη] γ6811 αἱ Εγϑηοθβοο (5), ἄονθββθ ΓΘ Π 616 ἱΠΊΡΟΒ510119 1] πη νυ! πιοηΐο (6). 

ΤΠ ΜΙθπᾶνυ δπᾶὸ ἀσπαθθ ἴῃ δνιηδηῖα (7), ἄογο 11 ὈΘΠΟΘΡΘ πηΐθπθβθ Ῥαρθηο 

α᾽Δάδα 611 ἔδοθ ρϑυύνθῃίγ 2500 βοιαὶ ρθ1 ρᾶρδγθ [ἃ σοῃύν! θαΖίοπθ ἤββαῦύα 8] Πποδ (8). ἢ αἱ 

46] Νεαύαϊο 1541 ἃ. Μοπϑοο γἱοθνϑῦϊο 48] ἄπο αἱ Βανίθυα ἃΙοαπΐ ρυ θη αἱ βο᾽ ναρρῖπϑ (9), 

Ῥαοοα ἀθ ϑανογῶ θββθπάοβο [ξορταῦδ 8118. ἀθνοοίοηθ 5π8. ἐπ ϊ 11 ΡΥ] ποῖ Ά}} βουνϊθοσὶ ἀ᾽θββοὸ θοροῦ; δὲ 

ἴπι οοιηρδριῖο, 46] ἀούθο Μοπβ." 46 Ὀγθδιὰ 886 ἰπθθπιθ ομ8 δηδαγὴ, 6] ργϑβίἀθηῦθ ὈΔ]18. ῬΘΥ βέϊραϊαΣ 

1 Τηβὺ." οὐ οὈ]σδοίοπί οἴτομα, ἀθῦξο τη πλοπῖο 9. --- 6] ἱπαρϑυ}}} ἐαῤξανία, ταδὶ 5] βΒάδγοπο 46] 

Βυθϑβίθα, 6 πρὶ 1549, χσυδπᾶο ἀϊ Εταποῖα Οαν]ο Ὑ ἰηύθβο ομθ 11] βρ]ο 46] Βγϑββῖθιι, δυο ΘἈ]]Π1θυ, 

βίσηον αἱ Νουτῖθα, ομ6. 81 ὑγσογᾶνα οο]ὰ ἴῃ ταϊββίομθ, νϑῦῶ Ῥχοπαηχίαῦο ῬΆΤΟΪΘ βοβρθύθθ, βουῖβ88 ὑοβύο 

Ὁ] 580 διυθαβοίδίουθ 6ῃ6 10 ἔβπθββθ α᾽ ὁθομῖο, ρϑυομὸ 1] Βγθββίθιι " ἃ ἐοιβίουνβ ϑϑῦό ἔθη Ρουν ὑγὸβ 

ΘΠ] ἴῃ ἂὰ οουβῦθὶ ἀθ Βταποθ, 66. απ δουξθθίοὶβ Ἰ0 ὃ' ὑΟ ΒΘ] Οαγ5 ἀἰβδίπηα]ό ροῦν τοβρθοῦ (6 ποβύγθ Θουβὶη 

16 ἄπο 46 ϑάνογθ, βοῃ πιαβίσθ, 6 ὑθπδηῦ ἈΡΡΥῸΒ 46 50Υ οὖ αϑβθυσαπῦ ἀθ 88 Β46 106 οὐ Ἰογααθό, αποίᾳαθ 

δαῦγοϑ 565 βου θαυβ ὑϊοηπθηῦ 16 οομύγαϊγθ. Εῤ ῬΟῸΣ ὁ6. βοτὰ Ὀΐθη αἀὰθ αἰββίμηα]θ 6ῃ οθϑῦ δηθγοϊοῦ, 

δπαπὺ ἐουβίοατα τϑρασα, οότηταθ αἰ δϑὺ, 8ὰ} 1οϑᾶϊοῦ ρὸτο οὐ ἢ18.,. γϑαϊ απαννεμ, Ῥαρίον8. α᾽ Ηϊαέ, 

νΟ]. Π| (Ρατῖρὶ, 1842), ραρ. 868. Βηιχ61165, 38 τιδρρῖο 1549. 

(1) 4γἴι. αἱ δέαίο αὶ Τογίηο. Νέος. οοθ Ῥίοημα, θο0. Ἰβύσαζ. οἷῦ. ἃ] Μίθπάνγ. 

(2) ὅκ νι, Πιοφαφίοημὶ οἷέ,, Ῥὰρ. 118, Ἰούδ. οἵ. 

(8) Α“γοῖι. βέογίοο Θοηξαφα, 1οο. οἷδ. ΜΊ]απο, 8 τῆᾶγσο 1542: “ 8. 5. Ὁ ἤρη δὰ νοϊϑαῦο ἕν ἴὰ Θχρθ- 

αἀϊοίομθ 46] οριβοοραίο 46] Νῖσα ἃ] ρυοθοποίατίο ρυονᾶπο, απ} μ8 σονυθυπδύου 46] ρυϊποῖρθ 46 Ῥίθυηοηύρ, 

Ὁ] ἀὐδ] ρχοίοπούαχϊο 11 ἀθίϊο 5.5 Ῥαθοα ἀθ ϑανογῶ μὰ ἀαύνο ο880 δρίβοοραΐο. Εὖ αθϑῦο Ῥᾶγθ ὁῃ8 

Ῥτοοθαὶ 48] θεβούθ 85. 5. ὰ βίαῦα τἱομϊοδῦω 48] ἢ Ὧθ Βταποῖα ἃ Θοταρί δ ου} ἐθ οοπίθειν ἀθέθο θρὶ- 

Βοοραίο ἴῃ τὴᾶ Ῥουβοπᾶ, ἀ᾽ 6580 Β6, 4611, αἀπα]8 πὸπ ΠῸ δι οΟ] γταθηῦθ ἰηῦθϑο 1] ΠΟΙῚΘ 9. --- 1 τϑ8- 

βθρῃὸ ροὶ 1 Ραρὰ ἂπ ἅππὸ ἄορο. Υ. 4γοῆ. αἱ δέαίο αἱ Τογίμο. Πρέΐογ 6 ραν οοϊαγί. ΑἸθουύο ΒοΟΡΌα ἃ] 

Ἰλαοα. Βοϊοσπδ, 8 ταᾶροίο 1548. 

(4) κ., Μί]αμο, 6 σοππαῖο 1542, 

(5) 14., Τιοῦῦ. οἷν. 46118 τπᾶνζο. 

(6) 1., “Τιὰ οἰδοδαδοίουιθ 46] τιαυϊξαρίο 46] 5.5 θαθα 46 ϑανογῶ ὁ0η ἰὰ πϑραοῦθ 46 δὰ Κδ.[δ Ῥᾶγο 81 

γδᾶὶ γαΐτοάαπάο οὐ ἴουϑὶ ΠΟΣῚ 51] ΡῸῚ βοσαὶσο ἃ δβδέο ροὺ αὐδηΐο ἀΐοδπο 11 ἀρθηθὶ αὰδ ἀ᾽ 6580 5." Πποοᾶ, ,. 

(7) 4γο7ι. οαηιογαῖο αἱ Τογίηο. Οὐηΐο ἐθ8. 6 γίοου. ἀοῖ Ῥίοηιοημέο, τϑρ.. 825, 0]. 106-90: “Τὰ ἄθβρϑθῃοθ 
ἕαϊοῦθ βὰν 16 5.7 ἃ6 τπιγϑπᾶγὶ δ] απ Θῃ ]]θπιαῖσΐθ ρα: 16 οομητηδηαθιηθηῦ 46 τποπβοίρτιθιν. 1541... 

ΠΠ 14 πογθιαρτο Ῥαυδὶ ἅι Νίχσα: ρον Τπᾶδ, Βόββαπο, ὕπηθο, Αϑὐϊ δὰ ΑἸθββδηάτνῖα ρίαπϑθ ἃ ΜΊ]δηΟ 

(Χᾶ., 80]. 77), ἴδοβ δβϑοριίσ ἅὰ τηϑϑϑῦτο ΟἸοναπηὶ αἱ Βῖνο  “ οουύαϊπβ βρουϊπιθηΐς ἀαβύσο!ορίθ ,ν, 8 π6] 

ἸΏΘ86 ΑἹ ἀἸοθιηΌγο ΡῈ. Οαβθᾶπο, Νανϑηθηρο, Βγθβοῖα 6 Ῥϑβομίθγα ([0]. 78) σίαηββ 1] 18 δᾷ Τπηβρταοῖς 6 

ῬΟΘᾺΣ ροἵογηΐ ἄορο δὰ Τηροϊδυααὺ (79 7). 

(8) 14., [ο]. 86»: “ΠΟ]16 8. οδ ἀπ ῬΡΟΥΘΥ 16 8.7 46 ΤῊ ΘΠΥΎ ροηδδηῦ βοὴ γογᾶρθ 4816 ]ρῊΘ 5. 

(9) 1ὰ.: “ ῬΙα8 16 Ζοὺν ἄθ ποθὶ δὰ ρἰβιθβ ἅὰ ἄπο ἄθ Ὀθανγοσθ, νϑηθαῦθ ααἱ οαὐ ἄοππό ἅθ ἰδ 

Θηθγββοη, οπαπῦνθϑ, ὑποπιρούθθ, οὖ οἰθύοπθ ἀυίοῦ 5.5 Ὧ0 ὈδνγΘΥθΒ, οὐβοίθυβ ἀθ ἴὰ υ1116 οὐ ϑαγᾶθ ἄθβ 

Ῥοχίθ8.. 
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δα ἰπ ϑρίνα ἱπῆπο δοπβθρῃὸ 16 Βα ρρ] ο᾽ιθ ἀ6] δι ρυποῖρθ δὶ βίσπονὶ 461} πῆροτο (1), 

616. ἱπάϊ τί χζαγοπο ροθὺ ἄορο αἱ οδῃίοπὶ 4] Βοῦπᾶ, ΕὙΙΡΌΓΡΟ οᾷ αἱ γ8)]1θϑδηὶ ἱπνιΐο ἀϊ 

ΒΡΌΙΠΙΡΓΑΤΟ ἷ ἐοΡΤΙ ΟῚ ἀϑαγραθὶ 41] Παοδ (2). 16 Ἰογὸ Ἰοδῦθγϑ ατοπο ἰπνίαῦθ ἴῃ ϑνίζζονα 

οοη απηραβοίαθα ἀρροβίδα οἷ ρα ἀδγοπο τα ον] 16 γ0 49] ἹΠΊΡΘΡῸ οα Τῆτῖοο Ζαβίαβ (8) 

οἰὰ ταρργοβοηδηΐθ 46] Ἰυθα Π6}1ὰ Πϊούα ἃϊ ϑρίνα (4). Να]’ αἰΐτο βαρρίαπιο αἱ 

ααροία τηϊσϑίοπθ 46] ΜΊΘπᾶγυ, βρθοϊα!πηθηΐθ οἶτοα Π παδενίπποπῖο 6018 ΒΆγποβο. ἢὶ 

ῬΡΟΡΔΌΪΠ6 ποπἀϊπιθπο οἷι6 10 δύθββο τηϑγοθ680 46] γαβίο ΔΡΡΙα [αὐθο 11 Ροββ 116. Ῥ6᾽ 

ἀἰδέορ! ον Π Τθαοα πηραϊαηΐθ Τ᾿ απ θα Βοίαθον 500. ἃ Νίζχα, 66. θύὰ 11 ΘΘΙθΌγΘ ΟἸΤΌΪΆΤηΟ 

Μαυκῖο (5). ΠΡ] 5᾽ αὐθοπάθνα δᾶ ορηΐ πποτηθπΐο ἃ βΈΙΘΓΤΘ, ἀροτία. 1.6. β16 ἀΐβοο!ρθ ῬῸΓ 

1ὰ πιουέο 6] Εἰποοη ὁ. 46] Εγθροβο ϑγᾶπο βύαῦθ τϑϑρίπῦθ ἀ8] ΤϑΠΡΘΥ 6. ἀ8] γΘ Ἐτδη- 

6860 (6), ὁ6 ἴῃ Ρίοπιοπίθ οοπιθ ἴῃ ΒΤδποῖα ΔΒ] ανᾶπο 16 ΘΙῚΩΪ ἰαοοπᾶο αἱ οοπίϊηθο 

τα Π6. οὐ δὰ. ΑΙ ρνὶπιὶ ἀϊ βρϑπηδῖο 1] ΤΔΏΡΘΥ͂, 50ηΖθ, ἀϊομίαταχίοπο ἀϊ σιιουτα, ὑθηὸ Αἱ 

Ῥοπθίγατο ἴπ ΨοΙρίαπο (7). Π 81 46] Ἰη689, ΡοΪ, 1] απ ΘΠ 6 γ6 ᾿πηροῦὶϑ]6, ΝΊοΘοΙα Ρογγθποῦ 

ἀϊ Θτϑανθ116, ραροϊνο ἅα αθπονα, ἄονθ θδβὶ γθοϑῦο πορ]ὶ αἰ δἰ πηὶ ταϑϑὶ (8), 8118. σοὶα αἱ 

ϑραρπδ, ῬΓθ580 16 ἰβοῖθ αἱ Ἡγὸγθβ ἔὶ Θρβα το ἄα 7 ρ8]οι6 ἐρᾷ ποθβϑὶ, ὁΠ6 Τ᾿ ΟΠ ΡΆΓΟΠΟ 8 

ΒΟ ]Πθοἷδο τίξονμο (9). Π Θασθην 6116 βοῖβθθ ὑοβίο ἃ] τὸ Ἰαρηδηδοβὶ 4611 δΔοοιαθο 6 οἴι1656 τη 

βαϊνοοοπάοίίο (10). Μὰ ῬΎΘΠΟΘΒ00 ΠῸΠ ΠΆΒΟΟΒΘ [ἃ 518. τηᾶα, νο]οη δὰ (11) οα ἢ ἀσϑηνθ!]ο 

τἴππαβο ἃ θθπονα, ὑαπῦο ρἰὰ οἰο 1’ αννοῦθα βύαρίομθ τϑπᾶθνϑ ποῖ ἀ{ 119 1ὰ ἐγανουβαῦδ. 

Ωυοβίο οα αἰέγθ ἀϊπηοδύγασίοπὶ οϑἁἹἹ 46] ΤῸ ΘΡΆΠΟ ῬΓΌνα 6116 18 βΌΘΡΓΡΒ 5 ΔΥν]ΟΙΠδνδ. 

(() 14., ἴο]. 89... Π| δ᾽ ἀρτῖ]6 1542: “..«ἀυᾶϊοῦ ϑρῖγο Ὀ81116 ὧὰ ἀοοῦθαν Ῥϑᾶτο, ᾿ϊθαθοπαπὺ ἅὰ ομδη- 

ΘΟ Ιου ἄθ ταδρυδηΐθ, ῬοὰΣ 1ὰ νἱβίουι 465 βιρρ]!]οαὐίοπβ ἀομπόθβ ἃ Ἰοταρῖσο οὐ σᾶρρουῦῦ ἕαϊοῦ Ῥᾷν ἸῸΥ 5. 

(2) 1Δ.: " ῬΙαΒ 16 νη" ἀπάϊοῦ τιοῖβ ῥοῦν 1685 Ἰούδγο8 Θβουῖρῦθβ ΔῸΣ ΒΌΣΟΠΘΒ ΘᾺ ΚΘ ΠΟΙΆ], θΘγπΘ, ἔυ! Ρουτρ' 

δὲ νΆ11068 Θῃ 8ρ6οῖ8] ἀουθ]6 ἄπ τοββθβ οὗ δοῦθϑ αϑιθόθβ θῃ Ἶὰ ἀϊοῦθα, ἐδπὺ θα ]θταδπὲ απ οχύγαλοῦ 

4166116 6η Ἰδέϊῃ,. 

(8) 1ἅ., ἴο]. 90: “ ΡΙα5. οοαϊοὺ Φουν (18 ἀργὴ) οὐ αάϊοῦ θὰ δὰ 5.5 μϑησῖὶο Ζαβίαβ ΡΟΣ 8561 8116 Γ 

ἃ Βυ]6 865 6 οοιαραριΐο ἀσπρ Ομ να] 6᾽ ἀθταρίτθ ΡΣ 16 οοταταδπαθιπθηῦ ἅὰ ΠΟΥ, Ῥυΐποθβ, ὑοῦ, 

δοπΐοβ οὖ δοιατασπδυϊθόθ ραν 168 ΘβοτΘ8. 46 ταοπαϊοῦ βοἰστιθαν ρουίαμπῦ 1688 Ἰούντοθ βαϑυαθ  ΟΉΠ6 68. δ 

ἄϊ661165 τὰΡῬοΥυθοΣ υθβροόποθ ἃ ἰὼ ἀϊοέθθ 46 παγοταθ  ρ᾽ 66 ταοῖβ ἄθ 70 }Π]1οῦ ργοπομαίη ,. --- Εϊδουπὸ 1] 

ΜΙθπαΥΥ π6] ταᾶρσίο 1542 1ῃ Νίσδα. Υ͂. 14., [0]. 80-84 ». 

(4) 1΄., ἴοϊ. 119. Νίατα, 15. ἀϊοθιαῦγα 1541: “Νοὺβ νοὺβ οταομμοπβ οὐ τηϑηᾶουβ αὐᾶγθ ἃ ῬΟΥ͂ΘΥ 

οὖ ἀθβ νυν ἃ ταθβ8.. Ὁ] νοι. Ζαἰ), Ῥγοϑοπῦ ρογύθαν, απδᾶνοηβ ἀθθρθομό ῬΟῸΣ φϑϑιϑῦου ἃ 1ὰ Ῥγοομαῖηθ 

ἀἰϊοίθ ἀθ ϑρίτο ἀθ ποβίγθ ρατγέ..... 5. 

(δ) Τισσητ, Πνοέίογο ἀοῖ, Μοιέϊο «ιιδἐϊηοροϊδέαπο. ΒτοηΖθ, ϑουτηανίο!!, 1589, ραρρ. 45-49. Μαυΐίο ἃ ῬΙοΥ 

ῬδοΙο γογσοτῖο, γθβοονο αἱ Οδρο]βϑυνῖα, Νίσσα, 19 {8 ὈΌγαῖο 1542. --- ΠΙ Μυσῖο τἰσπηαβθ ὑαῦθο ἸΆππο ἃ ΝΊσσα. 

Θοινὶ ἔτ αἰΐγο 1ϑέύοσθ βὰ8 ἀῶ Νίσχα, 4611}8 βούψθια το (ραρ;. 50), 46] 12. 6 46] 28 πονϑιαῦσθ (ραρρ. δ2-56). 

- Τὰ βὰ8 ῥγϑβθηζω ἃ Νίσσω ὃ βορπαϊαῦα, Ῥατθ 48] βοβιθπῦθ ἀοουπηρπίο. Αγοῖ. οαγιογαῖο αἱ Τογίνο, 

1ο6. οἷδ., [0]. 168», Νίασα, 20 βοίβομι συ 1542. ΒυσΌμΟ Ῥουϑαϊὶ 200 βουᾶϊ ἀ᾽ Τύα]α “ Ῥᾶγ ποβῦγθ θοτη- 

ταδπἀοτηθπῦ ΡΟῸΣ ἀγοῖγ αὐροπὺ οοπύθπῦ ἃ ταγ]απ 46. ποϑῦγθ Ῥοπβίουι 850 1ὼ βοτῶτηθ ἀρ πϑαΐς τα] οἶπα 

6618 6βοιζ ΑΥῥΆ]16, ΘΟΙΆΙη 8. ποῖ ἃ οϑὺό ὑθϑυ! ἢ 6 ΡῈ 168 8.5 Ἡμεϑϑῖο ανηϑο." ἄ ηιοη8." ἴο γιαῦφμῃ8 οἷ σμαβὲ 

οὐ 6 οδυγβίμθηβ, ποϑῦσθ Θϑοῦγοι, απθϑίογομηῦ ἃ 66 Ῥυθβθηΐ 9,. --- 50] Μυσῖο ἃ Νίσζω, γϑᾶϊ ὅπομο Νομι 

Ῥαβοιοιπνι, Οἱγοίαριο Μισίο ἄα Οαροαιδέγἑα ὁ 16 τιθηιογ 6 ϑἐογίοθιο ἀοίία Ῥαπονοίία ἴη Ψαϊάοῖδα, ἵν “ ΜΙ- 

806 ]]απθὰ βἰοτῖοα 46115 γαϊάθὶδα.,, ΙΧ (1901), Ρὰρ. 8. 

(6) κε βσπτα, [6 φιαγίασο, 666., Ῥᾶρο. 145-92, 

(7) «γοῦν. βἰογῖοο Θοησασα, 1οο. οἷῦ. ΜΊ]απο, 18 σϑηπαῖο 1542. 

(8) 11 Ῥαρα ἀνονὰ ταδάαῦο δα οββθαιίαν]ο 1] βίρτιου αἱ Τα] πὶ, Αἰπιοηθ ἀἱ αἴποντα. Κ. Αγοΐ. δσαριθ- 

γαῖο οἷ(., Ἰος. οἷδ., [01]. 119. Νίχαα, 11 οὐΐοῦτο 1541. 

(9) 14., 6 ΤϑὈργαῖο 1542. 

(10) 14., 11 Το γαϊο 1542. 

(11) αλικρπμα πᾷ Βπκονχμ, Προ 8, 6ο0., Ῥᾷρ. 14. ὙΥΠΊατα Ῥαροῦ δα Ἰπησῖοο ὙΠ. Ῥατυὶρὶ, 18 ταᾶσζο 1842. 
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Οερίξοϊο Π| ((543.1544). 

ΒΟΜΜΆΑΒΙΟ 

1. Ῥγυβοδασίοηϊ 4611, γ8}16 ἀ᾿ Αοβύα ἰπηδησὶ 41} Ἰταταϊποπῦθ σαθυτα. ΝΌμαθσοβὶ ργονυνθαϊσαθηθὶ 46] γαβίο. 
- 2. ὉΠαπιο ἐγαῤξα να αἱ Ῥᾷοθ οοὴ τιθαϊασίοπο 46] Ῥοηθθῆςθ Ῥᾷοῖο ΠΠ|. [νὰ σαουτα ἴὰ Ῥίδιποπίο. 
ϑαρουϊουϊ δὰ 46] γαβῦο 58] Ταηρθυ. ϊξουπο 6] ἀ᾿ Απποραπὺ θᾶ αββθᾶϊο ἀϊ ὅππθο (1542). Τοπία- 
ὕἶἰνο {ἈΠῸ αἱ Οδϑατθ Μαροὶ 8ι Τουΐηο. Τ Ἰπιροταΐοσθ ἴῃ [ἰα]1 6 56 γϑ]ασίοηΐ 60] Πποδ. -- - 
8. Αβθθάϊο αἱ Νῖσδα. ΠΗ θο] δὰ 6 1Πϑγασίοπθ 4611 ρίασεα, (1548). --- 4. Ῥηοργθϑϑὶ 46] γαβύο ἴῃ 
Ῥιθιιοπέθ. Αββθᾶϊο ἀ᾿ἴνυθα. 16 ὑγαθέαἐϊνθ ἃϊ ρᾷθε πρὶ ρυϊταὶ 48] 1544, 1] Ῥποα 6 1ὰ ἀϊοθία αἱ 
ϑρίνα. Αββθᾶϊο αἱ Οδυίρηαπο, ἀἰἔθβα ἂα Ῥίγγο Οοϊοππα. Ῥυοννθαϊπαθηθὶ θα αηρτιϑεϊθ 46] γαδίο. 
Βα βαρ], αἱ ΟΘΥ65010. 6 ὁοηβθρίιθησθ. ϑοοπῆία αἱ Ῥίοίτο ϑύγοσσὶ 6 οαάπξα αἱ Οδυῖρθδηο. Ῥτο- 
ΒτΘΒδῚ αἱ Ολυ]ο Υ ἴῃ Εταποῖα. Ῥαο αἱ Οτόργ-θη-Τδοπποὶβ (18 βοὐύδοταργθ 1644). 

1. -- Ῥυτδηΐθ ἴὰ Ῥγθβθῃῆζδ, 46] Θσϑην 6119 ἃ. θθπονα, 1] ϑίρπου αἱ Τμ1]]Π1π|, Απποπο αἱ 
Οἴποντα, δὶ τϑοὺ ἄ᾽ ογάϊπθ ἅ61 Πυθα δᾶ ΟΒΒΘΟΌΪΔΙΘ 1] ΟΔΠΟΘΙΠΘΙΘ ΠΏ ΡΘΙ816, οᾶ ἱ 
γαδορίαμί, οἷ. νίνθγδπο ῬΒΌΙΤΟΒΙ ΒΘΠΊΡΓΘ αἰ ἀΠἸπναβίομθ βϑυίζζθιθ, δὶ Εν ΟΪβουο δϑβὶ 
ῬὰΡΘ ἃ] τηϊηϊβίγο αἱ δυο Ὑ, ργθραπᾶοο αἱ ΒΟΒΌΘΡΊΟ ὙΘΙΒΟ 1] ἸηΔΙΌΠΘΒ9. 6] γαβίο, 
11] ᾳα816 ἀνϑνα θοηϑὶ αἰαξαΐο ὁ ῬΓΟΙΊΘΒΒΟ ΒΟΘΟΘΟΙΒΙ 818 γ8}18, τὴῶ ἀαθίξαναπο, ῬᾶΓ6, 
ἔοβθθ πηρυθραγαῦο αἱ οαβὶ ὁΠ6 δᾶ ορηὶ τποπηθπίο Ῥούθνδπο ργθβϑηΐαγβὶ (1). Ῥοοΐ πηθϑὶ 
ἄορο Ιὰ ὁοπάϊχίοπθ ἅ6118. γ8116 ἄρραῦνγ οοϑβὶ ῬΘΡΙΘΟΙοβα, οἢ9 11 Ρ8]10 Απίοπίο ἀϊ 
Τιϑβομδιχ 5] τϑοὺ δά ἰβρϑζίοπαγ θαθε 1 Ππορ ἱ ἐουεϊ 81} ἸΏΡΥΘΒΒΟ. 6. 8117 Ἰηΐϑυπο, Γντθδ, 
Βαγᾷ, Μοπίγονου 6 5, ἱποθηῦ (2). Βθη ργϑϑύο ῬΆΓνΘ ΠΙΙΡΊΟΥ ΒΟ] Ζίοηθ βυἱπρορο οοἱ 
ῬΡαποοϑὶ ἀπ ὑγαῤίαίο αἱ πϑαϊγ! δὲ ἀβϑισασαπᾶο δα πῃ ἔθιῆρο 18 ν8}16 ἀδἱ ρυϑϑί αὶ 46] 
γαβίο 6 ἀδ 971 δββδ!θϊ ποπιοὶ. Οαθαύο ὑγαύίαϊο τἰηποναίο ἐγ γο]θ (8) Ῥϑυτηῖβθ αἱ οοι- 
56Υσ 86. ὑα αι 4161}18 γϑρίοπμθ ἃ] Πιοϑ. 

(1) 4“"οῆι. ἄὶ δἰαίο αἱ Τογίνο. Μᾶαΐογῖο »οϊϊοῖιο. Νερος. δον ϑραφηα, τα. 11 (4 ογάϊπαν 6). Π ΘΟΠΒΙρΡ]]Ο 
ἀσοδ]ο ἃ] Θτδηνθ]]θ. Αοβία, 20 Βθαπδῖο 1642: “ Μομβ." ἄνοτβ ποὰβ Ὀοβοίπρ ἄἀθ ροτὺ αἷᾶθ οὐ ἕανϑαν 
αὰθ 16 ὑγββι]αδῦγθ 5." τηᾶγααγ5 46] Ὑααϑὺ (ἃ ἃ νουῖδό α116) ποῖιβ ἃ ὑο ΒΊΟΥ 8 ῬΥΌΤηγ5, Θοπν Θὰ οὗ δοοοτᾶό 
ἸΠθΘυα]]θυηθαὺ οὐ ἄθ θοα ΘαΘαν, απ6 ΠῚ 5ΘΕ]]ΘτηΘηὐ Θἢ. ΒΌΤΩΘ5 ὕΘ ΗΠ ἂν 501) ΘΧ.26, τηδὶβ Ῥυϊποὶ ρα ]]δταθηῦ 
ἃ 1 68. Μιό, δὲ δὴ Ἰϑηάτοι ἀπάϊοὶ 5. ΤΔΆΥΟΠΥ͂Β. ΔΘ. ΒΟΔΌΣΙΟΙΒ ΟἾΤΘ ΒΥΠΟΙ α 6 ΠΒΥΟΙΒ ὈΘβοΐηρ' ἀδα] το 
Τηβθυοθαβθο ΘΏΥΘΥΒ 1ὰγ. ΞΥ πθ γου]οηϑ ποῖι5 Ῥουγίαμπὺ ΒΒ. ὙΟΥ5 ΒΌΡΡΙΪΟΥ 6 ὑοαΐθ παρ 6 41} 
γΟυΒ Ἀ]αῖδθ ἸΠῪ ὙϑοΠαυρου οὖ τθοοιη πη η ον 165 ἈΠ ΌγοΒ ἀ6 οδαϊοῦ ρᾶγβ ἄθ ἴὰ Ῥᾶγ 88 ἀϊοὺό πλὰ.ἱό ροῦν 
φὰ ῥουῦ Θγθπθιηθηὺ ἄρ Ῥθβοὶηβ ΤῸῪ ἀΟΠΠΘΥ 16 Βθοουτ5 οὖ Ἰαϊᾶ8 ἀΐσπθβ ἀπ θομ Ῥουϑθιιθηῦ 1] ἃ ἔαϊῦ 
Φαβαιοβ οΥ οὖ νϑαϊὺ βαΐτο Ζαβαῦθ8 ἃπ θοαὺ 888 ΥἼθη ΘῺ νου ]οἷν ΟὈ]ΙΘΣ Ῥοσν ΟΠο86 «αἱ βοθαδὺ ΔαΥΘΏΪΡ 9. 
τς 14., ἃ] ΤΑ], βύθαβα ἄαξα: “Αὰ ξουῦ, ταομβ.", ϑδύδηὐ αἀγουυ 4θ Ἰὼ νϑπὰο δ τποπβ. ἄθ σΎδαν 61165 
ἃ αϑηπθβ οὐ αὰθ γΟῸ8 αν 68 ΒΌΥΨΥ οὖ νογαηῦ 165 ΤΠ ΠΏ 8868 46 ἸΟη ποῖ [μλῥ ῬΟὰΣ 16 ρυϊηδθιὴρβ οὖ 
ἰθβ. ἀληρίθυβ οἵ ποιϑ ῬΟΌΥΥΙΟΙΒ. ΦοΏΡΟΥ 8588 Θϑῦσθ ὈΪΘῚ ῬγοΥθι ΡΟῸΣ 1ὰ οἤδηβδ δὲ Ῥτγούθοθοη πὰ Ρὰγ8 
θη. Φουιῦ ονοπμοπιθαὺ ἄθ θοβοίηρ, Νουβ. ἄνομβ δᾶνὶβό ἀρβουῖργθ ἃ 58 5..5 18. Ἰο ύχσο... » ααἱ ἀπηθαβα. --- Π 
γαρίο ἴῃ αΘΒ0 σἹουηΐ νο θα ΔΘΟΥΘΒΟΘΥΘ δι Ορτΐ οοβῦο 1] ρυβϑίϊο αἱ ΒΙΊ611α, 6. τυϊπδοοίανα 46116 58 
18 ἢ Βονθγπδύουθ ἀθναγᾶο ϑ'οαρ]α, ὁη6 γϑβίϑίθγα 8118 ἱπρίαμσίομὶ βι6, ἀγοῆ. αἱ δέαίο αἱ Τογίνιο. 
Ποίξορο ραγεοοϊανὶ. Θοτατᾶο 5' ἃ 8] Ῥαοθα. Βί811α, 2 ἔθυθγαῖο 1542. 

(2) Αγοῖι. φανιογαῖο αὶ Τογίηο. Οοηΐο ἰοδογίονο φθη. ἀὲ Βαυοῖα, τϑρ. τ 208, [0]. 67 »- 68 ». Νίσαδ, 
ὃ βίαπρηο 1542, 

(8) Οονρεδίογιινι, Ῥατῦθ 15 (ὩΙοη. δὶ. »αΐνγ.), 601. 1099-1117. --- Ῥον 1ᾳ τἱηπονασίομθ 6 Ρ6] ἐγαδῥαξο 
βύθθβο Ὑοάϊ Βτοουτι, ϑίογία ἀοίϊα ηιοηαγοῆία »έογπογιέοϑο, γο]. 15, Εΐγθηζο, Βαυρότα, 1861, ραρ. 268, π. 1. 
τ Βάπαπν, Τραϊίόθ ἄο μιοιέγαἴϊἐ 6 σοηοῖαια ὁηίγο Ἡρμγὶ ΠΠ γοὶ ἄρ Εγαμοο οἱ ἴο5 δίαίς ἄμ Τιιοῖιό α᾽ Αοϑίο 

ϑββις Π. Τομ. Π1]. 
τὸ 



᾿ 

οῦ 1602 ΑΒΤΌΒΟ ΒΕΘΕΕ δ ξ 

γοηπο 1᾽ οϑύαῦο, ὁ ἴὰ βραθγγα, τηδῦπγαίδ, Π6]] ἸΠΥΘΡΠΟ 6. Π6118 ὈΓΙΠΊΆγΘΓδ, ΤἶϑΓΒΘ. 

ΤΎΘΙΏ]8,. συ ϊζζουὶ οἱὰ 5.118 ἤμθ 46] ΤηΔΓΖ0 51 ούᾶϑπο αυνίϑιῦ! ἃ ΠΟΠῚΘ 46] τ ἴῃ Ρίθ- 

τηοηΐθ (1), τηϑηΐγθ 1 γαβῦο ἤονύϊῆοανα Ὑο]ρίαπο (2), οα δββοϊάανα 1500. ἔφη ἰδὰ- 

18ηϊ. 1 Εἰ θηοθϑὶ ὕθθβθυϑηο ἰηϑι 16 ἀοναπαιθ; ὑγαύνανθπο Ρ61 ΦΥΘΓΘ [6000 8. ὑγϑά!- 

τηθηΐο (8), 6 οὔθάθναπο ἀϊ δάδονιηθηύαυθ 11 ΠΘηλΪο0ὺ 60] πιο Υ]ρΡ] ]ΓΒῚ (61 δυοὶ 

Ῥτονγοαϊπιθηθ!. ἃ ὅ000 ἰηὐαηῦο ογθϑόθνϑηο 9] Ξυ ΖΘ} 1} πιϑηδαῦϊ ἴῃ ΡΙθπιοηΐθ (4), οϑα 

Π τϑ ρυθὈ]Ποαιηθηῦθ ρυοπᾶθνα ἴῃ βϑυνίχίο 12,000 ἔδηῦὶ 1[6]]δ πὶ (Ὁ), τιϑὐὰ, Ρ6] ΡΙϑιποηΐο, 

τηϑίδ, ροι; [ὼ ΜΙαπο]α, 6 ομϊθᾶθνα δηοοτῶ 8116 Ὀϊούα ἀθὶ ὀϑηθομὶ ΒΥ1Ζ 20} αἱ Βϑάθῃ 

6000 ποιηϊπὶ (6). ΠΠ Τιᾶπρϑυ, 616 δὶ ὑτονῶναᾶ ἱπ ΒΎδποῖδ, 86686 ὑϑῖοοθ ἃ Τοτΐπο (7). 

ΟδΡΟΘΙΌΠΟ Ἀποοῦῶ ἱ ΕἸ ΠΟΘΘΙ Αἱ πϑβοοπᾶθιθ 16 ἴογο γ6 16 ᾿ἰπύθηΖί πὶ, τη, ἰηνᾶπο. 1] 

ΤιΔΉΡΟΥ β᾽απίο ἃ Τοτίπο, πϑηδὸ πῇ 50 βΘη ΡΠ ΠΟΠ10 8] Π]ΔΡΌΠ 656, ββιοασ πο αἱ ΠΟΠ 

ΘΥΘΙΘ δΙσιηδ, πιΐτ ὈΘΠ]οο58: 911 ΒΘ ΖΖΘΥῚ ΘΒ50Γ6 γϑητθὶ 8010 Θ0Π10 ΡΓΘΒΙ 10 Π6110 ἴοι- 

ἰθΖΖθ; πϑϑϑιιηδ, πϑοθϑϑί ἃ ϑββουνὶ 06] τηᾶροθθθθ αἱ ΔΡΙμϑιη θη] (8). ΒΘπ ἀονθιθὶ πηθΓἃ- 

γἱρ!αρο 811 Ἰποοπῦγο 46] πιϑ] δηΐπιο 50, ροϊομὸ ρουπιθύξον δ] βιοὶ πη] πἰβύνι αἱ βνϑ]]Ρ 1816 

ἱ βοϊ αι! βυϊροπάϊαθ! 8] τὸ οἷιθ τἰϑηδγανθηο Π6116 οοΙηραρηΐθ ἄορο αἀὐδ]οπο ὕθπιρο αἱ 

Ἰίοσθηχα. ἄνϑνα ἰπίαυθὶ 11 ναθίο ἀἰβροθῦο 196 ραδγᾶϊθ ἃ θαυ 1 Ρᾶβϑὶ σϑύβο 1] ΡΙθιηομΐθ, 

ἴῃ τηοᾶο ὁΠ6 πϑϑϑαη βοϊάαύο ρούθϑϑθ ρᾶβϑϑᾶγθ βθῆηζα οδθιΡθ Π61186 πιϑηὶ ἀθὶ δοὶ υἱῇ- 

οἶδ! (9), 1 ἀα811 ὑδίοτα, Π6116 βοδγδπιιθοῖθ ἱπον 8. }}}} τϑϑύανϑπο βοοοοπιθηθ (10). Νὰ 

Ῥγθβίο 11 γαβύο, ὀθυίο οὐπιδὶ 46110 γ081 ἰπύθπΖί οὶ ΠΘΙΏ]ΟΠΘ, ΠῸΠ 5 1ΠΏπη89 ρῥ]δ. Την]ὸ 

ὃ ὙΠΠ|Ὼπονα αἱ δβα16 ὑγθ σοιηραρηΐθ 41 ὑθάθβομι (11), αἰύτθ ἅπθ ἃ ὙΘΓΟ06111, ἀδι οαϊ 

ἴο]56 16. τη Π|Ζῖθ 5ραβηιο]θ, οἢ6. τηΐθ6. ἃ ὕθνϑ, τηϑηδὸ ΘἸα]Π απὸ Οθβαυηὶ οοπ 1000 ἔθη{ 

6 100 σαν 11] ἃ] σόνθῦπο αἰ Βόθθθηο, 6 Οθ50 ἢ ΔΌΡΟσοδιηθηῦο 8] ΤιϑΠΡΘΥ͂ Ρ6ΓΡ οοβύση- 

ΘΘΡΙΟ ἃ βυϑίαγβί. Π Ἰυορούθηθηθθ τϑρῖο Εἴβροθθ 6 1 α1161 οἼΟΓΠΙ ογὰ οὐοαραῖο ἃ 

γιβίϊαγθ 16 ἴθυγθ 6] 80 βούϑῖηῆο 6 ἄονονθ αὐϊπαϊ ργοογαβύηδνθ 1 ἱποοπύτο (12). 

(οβὶ 11 Τιδηρου ἀϊοάθ ἔθιηρο 8] 5ἰρ. 4 Αππορδαῦ, ογθᾶῦο δΠῚΠΊΡΆΡ]10 αἱ Ῥταποῖθ, αἱ 

(πὰ “ Βοοϊόιό αοαδόταηϊαπιο το] σίθαβο οὐ βοϊϑηθῆσαθ ἀπ Ππομό ἀ᾽ Αοβίβ ,, 011. 65), Αοϑύα, Μϑπβίο, 1868 

6 Αγοῖι.. αϊ δέαίο αἱ Τογίμο. Μιίο Ἰοίέογε ἀοῖία Οογίο, τὰ. 25, ΟἿΔ αταρθαϑοϊαθουιὶ ἀ611ὰ γ8}16 α' Αοβία 

(Θαθνῖθ16 48 Τιαΐουαν, Πρὸ Βίομπαγά, ΟἿο. Ετάποθβοο ψουάδη, ΝΊ00] 1ῳ ΟΥδδὺθ) ἃ] υϑϑοονο ἀ᾽ Δοβίδ, 8] 

οοπΐο αἱ (μα! ]απῦ δα αἱ σοιημπηθοδὶ ἀδὶ ἀθραύαῦ! 4611 ν8116. Οπδιηθόνυ, 10 βουξθιηυ 1542. βοπὸ 

σίαπύϊ ἃ ΟΠπαταθόνυ ; ἀοτηδηΐ ὑγαδθθυθηηο. 

(Δ) Α4γο7ι. 5ἰογῖοο Θοηφαφα, Ἰοο. οἷῦ. ΜΊΙΑΠο, 28. ταᾶῦδὸ 1542. 

(2) 1΄., Μίϊαπιο, 28 τῆᾶῦλο 1542. --- Τ Ἐταποθδὶ ἀΐοθναπο ῬαὈ]1οαταθηῦθ ῥυοβϑίπηδ, 1ὰ σαθυνα Ὡρ θυ. 

Ῥεβύλαρινδ, Νόφοοϊαξίον5, (6 ἴα ΤΎαηοο αὐθὸ ἴα Τοβοαηο, νοὶ. 89 (Ῥανῖβ, ἱπαρυ. Ἰπηρόνα]θ, 1865), ραρ. 23. 

γα]ουῖο ἀθρ]] Οὐβὶπὶ ὦ Οὐβίταο 1. γ᾽οθησα, 19. ἀρ0116 1542. 

(8) 14., ΜΊΙαπο, 15. ἀρυῖ]6 1542. 

(4) 1΄., Μίϊαμο, 27 ἀρυῖ]ο 1542. 

(8) 1ᾳ., ΜΊ]απο, 15 τπαρρσίο 1542, -- δαὶ ρτθραχαῦνὶ τορὶ νϑαϊ Ῥμδσλπρινβ, ΠΠ, 28-24, Νούθ θ0}- 

βάρηνία!! ὠναΐθ ἄὰ ἀπ διλΐοο. 7-10 τηροῖο 1542. 

(6) βοτν, Π]δίοῖγο ἄο ἴα γοργόβομέαίίονν ἀϊριονιαίίψιιο ἄο ἴα ΤΕ αροο αἰρνὸδ 08 φαρέονιβ ϑιιῖ8868, 6 

1οιι))5 αἴϊὲόε οἱ ἦο ἴοιι"8 οοτγόαό» 65, γο]. 15 (1480-1559). Βοιπο- Ῥαυίβ, Βϑηΐοὶΐ, ΑἸοαα, 1900, Ραρ;. 826. 

(7) Αγοῆ.. οἐογίοο Θομφαφα. Μίϊαπο, 17 τααρσίο 1642. --- Τ)ὰ ἀπ τη686 1᾿ ̓ ταταϊπθαθο οα]αΐα, 46] ΠΆΠΡΘΥ 

δα ἃποῖμο 46] ἃ Δππορααὺ γα ποία αἱ ἀποὶ ρἱθιποπίοϑὶ. Υ. Ἅγοῖι. αὐ δέαίο ἀὲ Τορ πο. Πιοέξ67.6 ραγέϊο. 

Οἷο. Βα ῥίϑθω Ῥάβοσο 4] Ῥυοα. ὕαπθο, 17 ἀρυῖ]6 1542. --- Ὑ. ἀποηθ Ῥαδσλπρινθ, ΠΙ, 25, 106. οἶδ. 

(8) «“γοιένίο 5έογῖοο αοηφασα, 1οο. οἷῦ., ΜΊαπο, 24 ταλρρῖο 1642. 

(9) 14., Μίϊαμο, 26 τααρρίο 1542: “ ΕΠ ααθδῦο ὃ Ῥθι 686 δ88 Εἶχ." πᾶ ργονθάπθο ἃ ὑαὐὶ 11 ρᾶϑδὶ 

6 τηοᾶο ὁῃ6 πο ραὸ ἃπᾶαν βοϊάαθο νϑύβο ρίθιποηύθ απᾶ] πο 51] ῬΥΘΒῸ 6 ϑνα]ίβαίο.,. 

(10) 11., ΜΊϊαπο, 80 τπαρρίο 1542. 

(11) 14., Μίαπο, 21 6 28 πιαρρίο 1542. 

(12) 1΄., Μίϊαπο, 80 πιᾶρρίο 1542, 
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Βίυηρουθ ἃ Τουΐμο (1), 6 ρυθηᾶθυθ ἰὰ ἀϊγθζίοηθ ἀρ πὶ οοβᾶ. Οὐδομμῖ]ε, συϊζζθυὶ ᾿θναίὶ 
48] τϑ, βἰὰ ρογνϑπαθὶ ἴῃ ϑανοῖδ, ἰπἰσίανϑμο 1ὰ οϑ]δῦα 461160 ΑἸΡΙ (2). 

ΤΠ τπϑυοῖθθθ 46] γαβύο, ρθ αὐϑηΐο βίογηϊθο α᾽ δἰαὐ! 4811. Οθυτηϑηῖα, αὐῦθθθ 8118 

ἀἰΐθθα ἅ61] Ῥίϑιπομῦθ ὁοη ποίθνοϊθ βοϊϑυζίβ. Τυαϑιοοὸὺ 1] Οθβαυῖηὶ ἀὰ Βόββαηο ἃ ΟἸΠϊθυὶ 

8 511 ἀϊοᾶθ Ῥθη 2000 ἴδηθι ᾿ὑα] απ, ἃ Εοθθᾶπο τηϑπάὸ ἀΠ ΡΥΘΘΙα1ο αἱ 1000 ἔδηϊὶ, ἃ 

ΟἸθτᾶβοο τπιΐβθ Οἰγοίδιηο ϑαηραίηθα οοπ αἰΐνὶ ὅ00, θα ἃ. ὅππθο, οἰδῥὰ 616. ἱπηροτίανα 

ΘΟΠΒΘΙΨΔΓΘ. 60η Ορηὶ οὐγα, ἰαϑοϊὸ Θ1ο. Βαυθῦω Ῥᾶβθο, Πρ] αὶ οϑὶθθῦγθ 6 ἀθἔαηζο 

Ῥγθβι ἀϑαῦθ 46] Οοπβίρ!ο αἱ δίαϊο 4ἱ Τουίπο, Ομαγθαο Ῥαβθῦο, οοῃ ὅ00 ἔϑηϊ!. Αα Αϑ.ὶ 

δηδὸ ἀϊ ρυδΡηὶρίοπθ Ῥίγγο Οὐἱοηπα ὁοη οἶσοα 600. ἴδηθ! {818 η1 6 2 οομηρᾶρηΐθ αἱ 

ἰθάθβοιι, ὦ οΙρίϑηο 51 βὑβηχίαγοπο 1000. ἔδηθ] ᾿ὑα]δπὶ θα ἃ ὙΘΓΟΘΙ] 11 οοπηδηἀδηΐθ 

6ἷο. Τοιηπιαθο Ο]]θυαῦθ ΘΡθ6 ογᾶϊπθ αἱ Ιθνᾶῦθ 2 σοιῃρᾶρηΐθ ΑἹ 108]18}1, ὁ116. ὁ0η ΑἸ 8 

ἄπο 41 ὑθάθβομι, ρἱὰ βὑδησιαῦθ, νυ θΌθθγο ργούθὑθο 18 οἰδίὰ. ἃ Ιντϑὰ ἀονθνᾷπο ὑϑοδυβϑὶ 

16. σοπηραρηΐθ Βρᾶρη016 46] πιϑθϑίγο αἱ οαῖιρο ΟΡ βῦοϊουο ΜΟΡα]68, τηϑηΐγθ 46119 ἀϊ 

ἘΡΘποΘΒοῸ ἄα Ῥταᾶο ΔΥγΘΌΌΘΓΟ ργθϑιἀἰαύο 5. Οθυηδη0 ρ 6880 Ὑ ΘΓῸ6]]1 (8), δα ἀπ ἰπρθ- 

Βηθι Οἷο. Μαυῖα [πὰ τηϑηδαύο δια ϑϑϑιηϊηϑιθ 18 ῬοβίΖίοηθ 6118. οἰὐνὰ 6. 856. Ὑἱ [0556 

ῬοΒΒ 1 Π1ὰ αἱ Του ἤσδυ!α (4). Οὐϑὶ 11 τηϑύοθθθθ ΟΡΡΟϑ6 ῬᾳοπΘ βαρ οὶ 81} ανδηζαῦε 

ῬΟΒΒΙ0116. 6] πθηλΐοο ; 6611 οοπίαγα αἰ ΘΟΘΟΙΡΓΘΡΘ. ΟΟ]]᾿ Θβϑυοῖύο ἄονθ ἴοϑθϑθ ἡθοθϑβδσίδ [ἃ 

5.8, ῬγθβθηζΖϑ. [λαῦο 11 τηϑίοαο αἱ ραθγγᾶ αἰ θηθῖνα ἀϑϑαηῦο ἀδΡῚ1 ΠΡΟΣ} ἀϊ ἔρομίθ 

81} ᾿ΡΡ ΘΗ σα ἔγϑησθθο βἰπὸ 48] 1ὅ96, 16 ἀἰβροβίζίομὶ 46] Ὑαβῦο ἤθη ΘΡΆΠΟ ἱπορρουίαπθ. 
ΤΡΑππηθθϑαῦ, ἄρροπα ἔπ ἴῃ ῬΙθμιοηύθ δᾶ ΘΌ06 απἰδο 8116 5116 τ] Ζὶθ ἅπθ ἀθρ11 οὐδο τηῖ]α 

ΒΥΙΖΖΘΙΙ 66. Ῥᾶββανδῃο 16 ΑἹρὶ (5), τηϑηᾶὸ δὰ οββθαιίδυθ 1] τη, μ6856. οοη Οὐἐίπιθ 

ῬΆΓΟ]Θ. ρα απθϑῦο πῃ Θβρθαϊθηΐθ δθιδαθ!]θ, ΒΘΌΌΘηΘ ἰηρθπθο, ἀθὶ ἀποὶ ἔγαποθϑὶ ῥ61 

Δα Δον θη Θ ἱ ΙΟΥῸ ἃννθιβαγὶ. ΠΠ  αβύο ΠῸπ 59 Π6 ργθοοοπρὸ ρυδη ἕαὐῦο, ὈΘηΒῚ ΓΙ Πη856 

᾿ηρθηϑίθεϊθο 48118. γϑ᾽αζίομθ ἢ 1Ἰρθρηθῦο Θ1ο. Ναρα ἴθοθ αὶ ἴνγθα, ἀϊο θύῃ ο]δ, 

ἸπΠΡΟΒΒῚ 0116 ἃ ον υϊῆοαιθ βθηῆζα βϑου ηχίο αἱ ὕθμηρο, οἢ6 ἴῃ α16] ἔλϑηρΘμ τηϑποῦνα (6). 

51 ρούγθοθθ οββθιύναιθ 66. γϑΡδιηθηΐθ 11 ΠἸΔΡΌΠΘΒΘ. ΠῸΠ ΔΥΡΘΌΡΘ ἀοναῦο αὐξθηᾶθγθ 

ἀΆΘΡῚΙ αἰ τη τπουηθηθὶ 61 πη 81Ζ8 16 16 Του ὑ] ΠΟΘ ΖΙΟΩΪ ΠπΘοθβϑϑδυθ. ἃ 06}18. μίαζσα οΟΒὶ 

᾿πηροτύαπθοθ. ΠΟ ἰδιμο ρϑιὺ Βθιηρνθ τἱθογᾶδγο 16 ὑγἰβυϊ πϑοθβϑι ὑὰ βπϑηζίθνὶθ ἴῃ οαϊ γο- 
βᾶγϑι ῬΘΥΘη πο πηθηὐὺθ 11] ἄποθ ἱπηρθ 1816, ΟἢΘ. Ρ61 ΘΟΙΏΡΘΗΒΆΙΡΘ ΘΙΤΠΘΠηΟ 60] ΠΕΙΠΘΙῸ οὶ 

αἰ ἔϑηβουὶ 16 ἄθθοϊθσζα 6116 τηστα ἀθϑυϊπὸ δα Τντθα 600 ἔβα! ο6. Απιθᾶθο γ Ιρουρδ, 

οοηΐθ αἱ Νίδβίῃμο, 6006 ᾿ποδυῖοο αἱ αϑβοϊάδυθ. ΑἸΌΡῚ 600 ροἱὰ ἀνϑνῶ 1] τιϑρομθβθ αἰβααΐο ἃ] 

Μαβίπο βύθββο ρθν τ" βουζανθ Εόβϑδπο θα [γγθῶ, ἰπβ᾽θ116 8] βόγγο 46118. ρυΐπηδ οἰ ιὰ (7). 

(1) 14., Μί]απο, 8 6 10 ρίαρμο 1542. 

(2) 11., Μίϊαμο, 8 ρἴαριο 1542. 

(3) 1α., ΜΊαμο, 12. ρίαρτιο 1542, 

(4) 1., Μίϊαμο, 22 ρίαρτο 1542. --- Ι ἸΠρθρηουθ ἄθνθ ββέθγθ αἿο. Μανῖα ΟἸρίαἰὶ, ομ6 ὑγονδβὶ 

οοοαραῦο 6116 ὁο88 αἱ Ῥιθιποηΐθ ποῖ δηπὶ ἄορο. γ᾽ εαϊ Ῥπομιβ, ΟἿὲ ἐηροσηονὶ γε αγὶ οἢ6 ορονλαγοηο 
Ὁ 80γ155070 ἐμ ΡΙοηιοηίο ἀαὶ 1800 αἱ 1660 [ἴπι “ ΜΊΒοΘΙ]δηθα ἀϊ βύονία ᾿δα]..,, ΧΠ (1871)], ραρο. δ15, 521. 

(5) «47οἴι. ϑέογῖοο Θοηζασα, ἴοο. οἷῦ. ΜΊ]απο, 15 σίαρπο 1542. 

(6) 14., ΜΊ]απο, 22 σίαρμο 1542. 

(7) 1ἅ., Μίαπο, 22 σίαρπο 1542. --- Π Πυθα ἀ8] οαμπῦο 80 ἃγθγὰ οθγοαῦο αϊ ἱπᾶυγγ 16 οἰῤίὰ 46] 

Βὰ0 δέαϊο ἃ ον θβοανθὶ οοπνθηϊθπίθιιθηθθ. ἃ ὕσπηθο θτὰ ἃπάδύο ΝΊοΟΙὸ ΒΆ]Ρο, ρυθβι ἀθαύο ραὐυϊπιομπΐα]ο, 

90118, τηϊβδίομ αἱ ρουϑυδᾶθυθ 1ὰ οἰνϑὼ ἃ ἴλτθ 16. Βρ686. πθοθββαυθ Ρ6} Ῥγούθρροιθὶ. «γοῖ. αὲ δέαίο αἱ 

Τογίηο. Γιρέζογ6 γαγϊοοϊαγ, ΝΊοΟΙὸ ΒΑΙΌθΟ ἃ] Ῥαρα. ὕππθο, 18 ἈΡΥ1]6 1542, --- ἨΙ Ἰὰ τηδπᾶανα ΡῈ 

ἈοδΙσὶθ βΌ]]ὼ σαθυτα ἰτηταϊπθηΐο. 1., ὕππθο, 10 ρίαρτιο 1542: “ΤιΒ ο088 611 σιουτο 8] βοδ ἄπο τ ]θο, 

ἅθθη) ΟἾ 56 ἀϊοα, ἀα]ύτω βουΐθ ΡῈ} ἱοαπὶ, ΠΟ τὸ ἔα δοοῦραγαν ὑαθϊ 11 1ξα!Παπὶ δὶ ρο, ὑωπύο γαϊθηῦῖ, 6ῃ9 

ἌΘΩ, Ῥ6. Βα θύγΆ ΒΟΥ: ἃ] 5.7 ΜΆΣΟΒΘ56, ἰπ τποᾶο ΟΠ βὶ ὕθπθ πθ Βαγθγὰ ροοῃΐ, οὐ βοϊδιιθηΐθ δὶ ροὐγὰ Ῥγ8- 
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2. -- Ῥδῦνθ ὑῃ ᾿ποπηθηΐο Ο.6 Ρ]Ϊ 818} Π}1 ἔΟΒΒΘΡῸ ΘΟΟΘΒΒΙνῚ, ρϑυομὸ 1] ΓΘ τ] οἸϑπιὸ 

Ι ἴῃ Εσαποῖα 8000 ἔδηὐ! ᾿[8]18π1 αἱ οὰϊ γοϊθνὰ ΒΟΡΥΡΒΙ ΡῸΓ ρδβθαθ ἴὰ ἐγοηδίθγα ἀϑὶ 

Ι ῬΙγΡθπϑὶ θα ἰηνϑᾶάθγο ἴα ΝδνδΡγϑ, 6 ἴθ00 Βοβρϑηᾶθρο 1᾿αυϑηζαῦδ, 461 6000 5υὶχζθυὶ οἱ αηθὶ 

8ΊΊοσα ἃ ὅυϑ8 (1). Ἐ γϑγδιηιθηύθ 11 Ραρῶ βύδνα δἀορθγδηοϑὶ σ0η ΟΡ 2610 Ρ61 Β6οῃ- 

ΒίαγαΓΘ ἴα σιιθυγδ ἔγα 1 ἄχ τηοπϑροῃῖ. ΟἸονδηηὶ ΒἼθοῖο, 50 βϑρυθίδυο, 51] σϑοὺ 8118. δου ῦθ 

49] τ 9 αυϊπάϊ ἃ Μϑανα, πιὰ 16 ργοροβϑύβθ οὔθ ὑγεββθ ἀδ' ΒΎϑηοθθοο 1 ἔαρομο 08}1} ὁΠ16 

᾿ ΟδΥ]ο Ὗ 16 Τοϑρίηθθ βθηζ᾽ αἰύγο. Π| ΒΙθοῖο ἴθοθ ἰοῦ ῬΓΘΘΒΟῸ 1] ΓΘ 6 190 ἰηνιδὸ ἃ ποῃ 

αἰβύυσ θαι ἰὼ βάθυγα ὁῃ6 1᾿Ἰπηρθυϑύουθ τηθαϊθαγα οομῦγο 11] ΤΌΓΟΟ θα ἃ τηϊθραγθ 16 588 

Ῥγθύθϑθ. Μὰ ΕὙΠΟΘΒΟΟ ΓΊΒΡΟΒΘ 006 ἄονγθνδ Ῥοῦρθῦθ δίαΐο ἃ] τὸ αἱ Νανδυτα, ΒησῖθῸ 

Δ᾽ ΑἸΡΡθῦ, βο οορπαῦο, 81 ουἱϊ ρϑᾶγθ Βδγάϊπαπᾶο 1] Οδύψο!θο, ανὸ αἱ 5. Μ. ὕδβδγθϑ, 

ἀγονῶ οϊύο 1] τϑρηο, ϑά ἃ] Ῥυοα αἱ ΟἸδνθβ, ἀρ] Θ πιο ἃθ 1ὰ ΜδγΚ, ογὰ δὰ πὶροὺθ (2), 
ῬϑΡομὸ ἔοβϑθ γοϊηὐθρυαῦο πὶ βιοὶ αἰγι δὶ, 6 6.6 ᾿πὐθπᾶθνα ἱποορροῦδρο δὶ βαοὶ ϑὑδθϊ 

αὐδηΐο οὐοαρδνα 46] ἀποαῖο αἱ Ξϑίανοϊα; δᾶ ἱπηρϑαγομ δὶ 46] τοϑύο (8). ΔΊΊορῶ 11 ΤΠ] οοῖο 

Γ ΟἾθ86. 8] 10 56, ΟΥ̓Θ 1] Παθα βαρδιᾶο νθ886 ἃ [αἱ οϑᾶαὔο ὑαὐθ 16 56 ὕθυνθ, τ οθυθπᾶο 

Ἰ ἴπ ΘΟΠΊΡΘη80 481} πηρουδύουθ 11 ἀποαΐο αἱ ΜΊαπο, θ580. ἈυσΘΌθ9. πιδηύθπαῦο ἰὰ Ρϑοθ. 

᾿ ᾿ΐβροβθ Βυϑπόθθοο Οἢ6 βὶ, οὐθ 51] [ο5βθ᾽Ὸ Ῥᾷ ὁοπβορηϑῦὶ 1᾿Δαθρίαπο, 11 Μοπίουναΐο, ὁ 

ἴὰ οοπύθα αἱ Βοτρορπὰ (4). ᾿ὰῦνα ὕσορρο!! Ἐρρυχθ 11 ΠΙοοῖο ποῖ ρούὸ βύγαρρδῦθ 8] 16 016 

2 βίον αἱ ἱπάμπρῖο π6110 οβὐ δὰ, 11 ὕθιηρο οἱοὺ πα βρθηβ8}0119 ἃ 1α] 61 δι σἰθου πο 

8118. ὁογῦθ πηρθι1816 (5). 1, Ἰπηρθρδίοσθ πο θιἃ βουγᾶπο ἀἃ ἱπαϊοθύγθρρίθιθ ᾿ππϑηἱὶ δὰ 

ἀπϑν Β΄, ΟΟἸ᾽ ΘΙΆΠΟ 10 ῬΆΓΟΪΘ αἱ ΒΕ ΘηοΘΒοΟ. ΕἸΡῚΪ, ΒΘΌΡΘμη6. ὑγαναρ]αῦο 4818, σαθιτα 

παονα, Ῥαηΐο ἀθδίἀθταύα, ΟΡ ἀπὸ 81 ϑιιοὶ Θομη μη ββδί 811 Ὀϊούα ἀἱ Νάγηρονρ, αἱ ἔδι" ποία 
ἢ δἰ ῬΥΪποΙρὶ ὑθάθβομι 1ὰ οοβα 9 ααἰπαϊ 1᾿ πη ροββί ΟΠ ἂν ἀδ ραγύθ ἅ911 Ἰπηρϑιὸ ἀϊ ὑγαύίαγβ 

ἃΠΟΟΓα, 60] ΤΘ (6). 1] τιϑγοθβθ Δ᾽ Αρραν, ϑιη θαβοϊαῦονθ ᾿ππρουΐα]6 ἃ Ποπια, π61 οοιηα- 

ἩΐοδΡΘ ΟΡ ῃΐ ὁοϑα 8] γ᾽ αβϑύο ρ]Ϊ βουίνον αἱ αὐδϑῃάθυϑὶ [ἃ βιιθυΡἃ 6 αἱ ἀρρϑιθοοῃ αν δὶ (7). 

1)41 οδηΐο 500 1] γ6 πιθύδονα δὰ οἰοιθο ἱ βο1 ἀϊβορηὶ οοπύντο ἰὼ Νάναιγα. δυο 

ἢ ΘΙἃ βοβογθηϊθθ ἀδ' Ῥυθοοοὶ δοοίθοοι, ὑγ!θο]αῦο ἃποηθ ἀδι ἀπ, ΒΟ ]ϑναχίοπθ ἱπαύξοϑδ, ἀθὶ 
Μουῖ αἱ ἀνδηαΐδ. Ραύθνδ ὁηῃ6. 18 ἔγοπύϊονδ, βρδριποὶα γοῦβὸ 1 Ρίγθπθὶ ἴοββθ βριου- 

) γἱβύα αἱ αἰθηβου!, 6 186 ἔογΖ8 ΠΏΡΘΡΪΔ]1 ρδγαισσαίθ. ΠῚ ἀ᾿ Αππθρααὺ ἔμ τἰοπίαπιαῦο 

ΟἸ ΑἸΡΘ (8), θα 8] ρυϊτηὶ αἱ ἀροϑύο οϑβὸ οᾶ 11] Πϑιῆπο Εησῖοο οοη ἀπ ἔουύθ δϑϑγοῖθο 

γαϊθυθ αἱ Βρδρῃϊο! οὖ Ἰδηϑα αθμΘοοὨΐ, α18}}} ΠΟ 5010 ὉΠΟΟΙ οΎΔῚ ΠΌΤΑΘΤΟ ἴῃ Τὑα]α. ΒΘη 5 ἀϊοθ 616 
ὶ γΘπ6 οθυΐδ, απδη ιν, πιῶ ποῖ βαγῶμ0 Θοϑὶ ῥγθϑῦο, Εὺ ὁμ6 4α, Μαυγαπο 6 4811 ταϊταμάοϊα νὴ σταπᾶθ 
᾿ ΠΌΤΩΘΙῸ 46 σθηΐθ α᾽Ἄγτη ἴῃ ἔργου 46] τθ. ΠῸ Ῥ6. σγαύϊα βοὺ π6 δἰαὐϊ 

(Δ) Α4“γοῖν. βδέογίοο Θοηφασα, ΜΊΙαπο, 27 ρίαρηο 1542. 
(2) 14., ΜΊ]απο, 4 ἸυρΊῖο 1542. 

(3) ἵνακα, Οογγϑϑροηἄθνις 685 ἹΚαΐδ6)" Κανὶ Υ΄. Τιοὶραὶρ', Βτοοικπαυβ, 1844-46, νοὶ. 35 (182-49), ραρ' 849. 
(4) Αγογιύυϊο 8ίον. Θαοηφασα, Τιοῦθ. οἷν. 461 4 Ἰαρ]ϊο: “ ἘΠ ὁῃ6 ΔἸποτὰ 880 Νίομξθ ρυ]ομίαμπο, οομιθ 

Τηϑρίγαῦο ἀὰ Ὀῖο ἃ Ὁ] Ρ. Ἐδθ 86 ἴποῦϑο 616 1Ἰπιρογαῦου δὶ οοηϑθηύαβϑο αἱ ἴδ: 616] ΤἸηαοοα 8 ϑανογῶ 
οθᾶθεβθ ὃ βὰδ Νὰ Οὐδ, 5 16 τἈρίοπὶ 816 46] βύαθο αἱ ϑανογα οὖ Ῥίθιιοηΐθ, οὐ ὁμ6 Ῥοὺ τἹθοιαρθηβα ὦ 

Ι 6880 θὰ 888, Μιὰ (68." 511 ἀδβθ8860. 6] βύαθο ὧθ ΜΊ]δπμο, 86 βὰὰ Μοίὰ Οὐιβῦνο 566. τ οοπὐθηαγία, οὖ 
ΟΠ. Θ880 ἢβ οἿΪ σϑϑρίοβθ οΠ6, αὐδηᾶο Τ᾿ πρθγαύου ν υ]θϑβθ ἔαν ὁμ6] Ὅποα αἱ βανογα οοάθδβο ὑαθυϊ 11 

βύϑθ! 8ποῖὶ αἱ βανογα δ ρίθιποηΐβθ ἃ 6880 Β8, οὐ Ὡποῖηθ γ Ιθθθ8 θϑϑα ΝΜ. 65." σἰπαθῦθυ ἃ 6850 ΗΜ 1᾿ αϑύθ- 

βᾶπδ δῦ Μοηΐβου. "Ὁ βοργὰ 1 ἀπ8]1 6] ὑΐϊδηθ γαρίοπθ οὖ οοϑὶ 16. οοϑο ἄθ ὈΟΣρΌΡ δ, 686 ἴῃ αποϑῦο τηοᾶο 6] 
ἀϑοο!θαγῖα 1 Ῥγαύϊομα.,. 

(5) 1ἅ., Ἰοῦῦ. οἱδ, 461 27 ρσίαρπο. 

(6) ΙμΑνζ, 1οο. οἵδ, 

(7) Τιουξ. οἷ. 46] 4 ἸυρΊ]ο. 

(8) 4γοῖι. βίογίοο Θοηφασα, Ἰουῦ, οἷν. 461 22 οἴαρηο. 

"" 
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ῬΑΡΟΔΡΌΠΟ 1 ΡΙΓΘηθὶ, ϑᾶ 1] 1ὅ 46] Π2686 ῬΟΒΘΙῸ ϑββθαϊο ἃ Ῥϑυρίϑηϑηο (1). ΠΠ Τιᾶπρου, 

Ρἰπηδδίο ἴῃ Ῥίθηιοηΐθ, ἀϊβροπθηᾶο αἱ [ὉΓΖΘ, 58 ποὸῃ [81 ἄδ Ὀαβίδυθ δ ὑπ᾿ οἴβηβῖνβ 
νἰβογοβδ, Δ]Ιηθπο Βα Ποϊθηθὶ 84 ἀπ ἑοτύθ αἰ θηβῖνα (2), τιοϑύγαν π61] Δρρδγθηζα, ἰπύθη- 

Ζίομθ αἱ Ἵββθυναῦθ ἰἃ ὑγθριιδ (8), τηϑηΐγθ πὶ ἰαύῦο ογάϊνα ὁοηρίανθ ἱποθδϑαηθὶ. Τ]η8 
αἱ πούϑνοϊθ ουανὑὰ τηϊρὸ ἃ ὑγᾶγιθ ρυϊρίοηὶ ἔποῦὶ αἱ Νίζσα 1 Πυθα δα 11 Ρυϊποῖρθ 
αἱ Ῥιθυπομίθ 90118. οοππίνθησα 46] ρυΐοῦθ ἀ ἀπ πιομδϑίθιο υἱοίπο ἃ Νίζζα, πηϑι πῸπ 
τ᾽ αβοὶ (4). {π᾿ αἰύρα ἔπι οταϊθα, ἴῃ ΜΊ]αΠο, τῶ σθπηθ βοορθνύδ, 48] γ᾽ αβίο (5). ἈΠ’ Ἰποοπῦγο 
Θ006 ἔϑ᾽106 ϑϑίθο ὑπᾶ ὕθγζα, οοῃρίαγθ, ὁπ. ὕοϊβθ Εἰπύγθνυδαχ η6] οομίδαο πἰζζαρᾶο 8] 

Ῥδγοπθ αἱ Βϑαϊ], Βθηθύο αν πλ814 1, 6011 ἀββϑββίηϊο 461 ῬΆΤΌΠΘ βύθθθο, πιοοῖβο ἀ8] 80 Ρδ1- 

Ῥίογθ (6). 1.6 φοῃβθρίιθηζο αἱ αιθδῦο ἃυνθηϊμηθηῦο {ΠΓΌΠῸ φιδμαΐ, ρϑγομὸ 1] ἔγαθθ!!ο 

469] Βϑιΐ, Θἴο. Βαθυϊβῦα Θνἰμη8]4], βῖρ᾽. ἀ᾽ Αβογοβ, ἰδαβοϊδῦοβὶ αὐδίγανθ ἀδ] βῖρ. ἀἱϊ ασιρηϑη, 

Βογθρηδίορθ αἱ Ῥγονθηζϑ, βπὶ γ106110 Θ ΠΘΠΊΪ60 ΒΟΘΥΤΊΠΙΟ 46] 08, 8110 βίρῃπον (7). 

(1) θὲ ἔσπμιε, [6 γιαγίασο, 606., ρῬαρρ, 166.67. 

(2) ἔχαμπο 14,000 ἔμθὶ βυϊχοθυὶ, ὁ ἔγτϑηοθϑὶ οὐ ἰδ] ]δηΐ, 800. πομιῖηὶ αἰ Ἄγ μι6 6 ἀὰ 700 δὰ 800 οὔνδ]- 
Ἰρορὶουί. Π γ6 Ῥοΐ ἀββουῖνα οῃ6. ΠΟῺ 1600 Αἱ 12 διῶπο 16 ἔθυσθ ᾿πμοϑραρ 1] ἰὼ ῬΙθιπομπίθ, 6 ἔτ 6886 
δηπονογανα, Τουΐπο, Μοπολ] θυ, ῬίηθυοΙο, ϑαν] ρα, Οταρ]α8ο0, Ὑ ΘΥΟ]ΘηρῸ, θνθ11ο, Οανοῦν 6 Ὑ118- 

πον α᾽ Αϑ01. γϑαϊ αυάναοβ, νο]. ΥἹ, ραγίθ 2" (Ποπάομῃ, 1895), ραρ. 86. Ιβυγιιχίομὶ Αἱ ἘΎΔΠΟΘΒΟΟ 1 ἃ 

ΙΠ0η 5." 46 1᾿ΔυΡδβρίμθ, 9 ἸὰρΊ]]ο 1542. 

(8) Τιοὐδ. οἵἷὔ. 461 232 οἴαρσπο. --- ΥΘα] δμοΠ6 801] ἀρρδυθηῦθ οαϊτηδ, 46] ΤΔΉΡΘΥ 11 Πεβύλκρινβ, ΠΠ, 
31-82, Βουπαγάϊπο Παγθυθ ἃ Πούϑησο Ῥαρπί. 

(4) 4γ»εἴ.. οἰογίοο Θοηζασα, Ἰοο. οἷ. ΜΊΔμο, 29 Ἰαρ]ο 1542: “ ΑἸ11 αἱ ρϑββαῦϊ 8ὶ βοόρϑυβθ ὑπ ὑγαῦ- 

δαῦο ὁμ6 ἔδοθαπο ἔγαπο σ0ἢ τηθχὸ ἀἶαπὸ Ῥυΐοσθ αἱ ἔγαθὶ ὧἀθ Ῥγθμᾶθσθ 6] θαομα αἱ ϑανοῖω οὐ 1] 
Ῥυϊποῖρο βὰο ἢρ]οϊο, ἀονθμᾶο ἅπάδλθ οϑϑὶ ὃ ππδὶ τηθϑβᾶ ἤονῶ, 8118. 48} 6] ἀούξο ρῥυΐοσθ αἱ ἔγαθὶ 11 
Βαγθα ἰηνίναϊ! ἃ 46] 8π0 Μοπδβύθυϊο που αἱ ΝΊσα, οὐ ἴπ 6880 τηομδϑύθυϊο 51 ἔϑοθα πιηδ σγοδββῶ ᾿τὰθ0- 
βομαύα, ἄθ ἔγᾷποθϑὶ. Ρουομὸ 1ὰ οοβϑῶ 81 ΒΟΟΡΘΥΒΘ οὖ ἔὰ Ῥγθβο 6] ἔγαϊθ.,. --- Τα θᾶ8ο. Ἰῃρ76856. 8118. οουΐθ 
αἱ Ἐταποῖα βουΐθβθ 616 θτῶ βύωθο 11] οαρίθαπο 46] οαβύθι]ο αἱ ΝΊζχζω ἃ ὑγδᾶϊτθ, ποῖ 1] Ῥυΐουθ, 6 686 1] 

Ὅπου 1 ανονα ἐαύδο ἀδουρίίατθ. ΘΑταρνεπ δηᾶ Βπορῖξ, ρᾶρ. 389. Τΐοπθ, 9 ἀροβύο 1542. --- ΚἹ βρᾶγβθ 

ἰοβῦο 1ᾷ γοθθ 616 1 ΒΎΘΠΟΘδὶ υθύδμο Ῥγ680 ὙἹΠ]ΐγαμον. 1ἅ., Ὑηθσῖα, 9 ἀσοβίο 1542. --- ΠΙ ΘἸορρπκρο, 

60]. 1868-9, παυτὰ ὁῃ6 πὲ βοϊᾶαΐο ἔγαποθβθ ὑγωνθβυϊθο ἂδ ἔγαῦθ γὼ βύαϊο βΒΟυρΥθ80 ἴῃ Νίζζα δα ἄνϑνϑ 

Θοηἔθϑϑαθο ὁῃ6 ἰηθθησίοηθ αὶ ταϊ βου! ΤΟΡῚ σὰ αἱ ἴαν ρῬυϊριοπὶ 11 Ῥποα οα 11] ῥυϊποῖρθ. [η βορυϊίο νἱ ἔα 

ἊΠ αἸύγο οοταρ]οὐδο ῬθῚ ἃννθίθηδσθ 11 Πυοδ. 

(5) γοαϊ Ῥεβσλκρινβ, ΠῚ, 82. Βουπαγᾶϊηο Παγούθ ἃ ΤΠογθῆσο Ῥαρτὶ. γ᾽ ηθζία, ὃ ἸυρΊο 1542. 

(6) 4Ἵγοῆ.. δίογίοο Θοηφασα, Ἰοο. οἶδ.: “ ΕἾδθῚ ΕὙδπο.ἦ ῬοΥ να αἱ ὑγαθναξο Ππᾶπο Ῥγ650 ὑπ δ β06110 πὶ 

Ῥιόνθησα, οἰϊατηαΐο Τηΐθυνα], απ} σ᾽ὰ τα βαραϊίο αἱ Ἐταμποῖδ, ταῶ δγῶὼ βύα Ῥσθϑο ὅδ, ἱτηρουῖα]} απο 

Ἰὰ Μιὰ ( 65." ραββὸ ἴπ Ῥγονθῆζα, οὐ ρθι ἴὰ ὑγοσαα ῥιοὶ ογὰ σϑϑῦαθο ἴῃ τῆᾶπο α᾽ Θϑδὶ ἱπηρθυϊα]ῖ, οὐ Ππουὰ 

Ἰο ἔθμπθῶ ἀπὸ τποηβ." 46] ὈΟΪ] ο 51) 46116 7116, ρυϊποῖραὶ βρϑηθ!παοιιο ἀϊ Ῥτονθαζα, βαθαϊθο 46] Παομα 

αἱ Βαγοῖα (Ποηπαίο, ργάρια αὲ βιιοοράογο αἱ ραᾶνο ποῖα ϑαγομία αὐ Βομῆϊ, οἰαηιαυαξ ΉΟΥ αοῖϊα γαϊΐο 

αὲ Μαδβοΐρ8), οὐ ὑγχοναηαοϑὶ 1αὶ ρϑυβοπαιταθηῦο ἴῃ ἀούδο Οδβῦθ]ο ἀπὸ ὈΔΙΌΘΙ 800 911 βθοῃὸ ἰὼ φΌ]]α 

Θῦ Ἰηβίθιηθ θ0η ὩΙοαπὶ αἰγὶ ὁΠ6 βαρθᾶμπο 46] ὑγαύίαθο ὑϊγαγομο ἀθηῦγο πὰ ἱπηθοβοαῦα, 6 ΕὙΆΠΟΘΕΙ οὖ 

Β11 ἀθύονο 6] ἀούδο Οδβύθ!]ο.,. --- ϑαϊ 5.11 αββαββίϊο ἅπΟμ6. ΟἼΟΡΈΒΕΡΟ, 00]. 1866-6 7. 

(7) ατόρεπερο, 90]. 1367. --- ΘΌΆΙΟΙΟ τλθθθ ἄορο, μ6] τιᾶσζο 46] 1548, 11] ΒοΙ]οσαγᾶθ, οαβίθ!]ηῸ 

αἱ Νίσσα, πχοββθ δοοῦβα, ἈΠ᾿ Αβουοβ ΑἹ ἐδ] οπΐα, οδύθμθηο]α ῬαγΘ 8] ἀθίαπίο Βραΐ]. Τὴ Αβοτοβ ὁΠ6 ρἱὰ 

ογὰ Ἰὶρίο ἃ Βναποῖα, οϑὺ ομϊθάθυθ βοαἰβίασίοπθ, 6 ῬῚ ουϊδασθ οβϑ δὰ π61] οοπύαο αἱ Νίσσω 11 Ῥαοὰ 

ἀονοίθα οοπθθηίαγθ 11 υ106116 ἐδυιθαίανίο. ΟἸτοΊδτηο Μτιῖο, ταρρυθβθηΐαπύθ 461 γαβίο ἃ ΝῚ ῬΙΌΡΟΒΘ 

1] ῥρβῦο 4611α υἰὑγαθξασίομθ 46] ΒΘ]θραγθ 6 βουῖθθθ ῬαγΘ 1ὰ ἔουταα 6118, τἰβροβία 4611 Αβοῖοβ. Εθοο]θ: 

(α Ἰαίο): “ Πϑογίρε ἄδ ἴα ηναΐη τι 8.5 νέο... “ Νοσιβ." αἱ βοτοβ. 58. ἴο πὸ 'ἀούξο ο βουϊδῦο οοβὰ ἃ}- 

απ, ἴῃ τορι αϊοῖο 4611 ποπον αἱ Μοηβ." αἱ ΒΟΡΊΪ, νοβύγτο ἔγαθθ]ο, ο αἱ νοὶ 11ὸ ἕαύδο ρϑὲὺ το]αδίοπ. 

Δ᾽ αἸναΐ, οὐ Ῥογοϊοομὸ Βανθπᾶο ἴοὸ 11 οατίοο ἀθὶ οαβύθὶ αἱ ΝΊοοῖα, 1ὰἃ σϑ]οβία 46] Πόπουθ ομ6 481] οἴῆοῖο 

Ῥγΐο τηΐ τπονϑγα ἃ οοβὶ ἄονου ἴατο. Ηογῶ ΘΟπΟβοΘηο0 6816}186 ᾿π ουτη δ ϊοηὶ Θββούθ βύαθα ἔα18586, Εὖ σθη- 

ἀθπάονὶ Νομβ." ποϑέτο ΠῚ πὸ ποπογαΐα, ἐοδυϊβοδίίοπο, ἴο ἃϊθο 6. πὸ οοποβοίαίο Μοπβ." αἱ ΒΟΒΊΪ οὖ 

ΘΟΏΟΘΟΟ γοὶ οαγα!ουὶ αἱ ποόποῖο, Εὖ νἱ οἴουϊβοο ἰὼ τηΐα ἃιηϊοϊϊα,,. 

“Μομβ." αἱ ΒεοΙ]αρτιαγᾶϊα, Ῥον ἀἰβοαυτίοο αἱ Μοπβ." αἱ ΒορῚ πιῖο ἔγαίθ!]ο οὐ αἱ πὴθ [0 θα οοϑύγουξο 

ἃ ἔλνν] 16 υἱϑροβύθ οῃθ βοπὸ ρᾶββαῦθ; βοτὰ τϑηάθπᾶο γοὶ ὑθϑύϊπποπίδησε 4611 ἱῃπΟΟΘΗΖᾶ, ποβύγα, νἱ 



Γ᾿ 

᾿ Ἷ 

160 ΑΕΤΌΠΟ ΒΕΘΕΕ 9. 

Π Τιαπρου, τἰαβοῖδο 11 οο]ρὸ αἱ Ἐϊηύσθνϑαχ, δὶ ὕο]8θ 1ἃ τηϑβόμθν. Ναπαὸ ἰδρηϑηΖθ 

81] τ 650, ἀπο απάοβὶ αἱ δἱοιηὶ ἀϊβογάϊηὶ ἑαυ ἀα ἂπὶ οαριύδηο ᾿πηρθ 1816, θα 1] τ 

δα ἀπὸ ᾿ούξοτα ἴῃ οαἱ 11 τηϑῦομθ50 οἰ πδύβοανα 1᾿ϑοοιβᾶ ΤηΟ558}0}1 ἀ᾽ΔΥῸΡ νἱοϊαύο ῥἱὶ 

γοϊίθ ἴὰ ὑγϑραθ, ὑδοοϊὸ 11 Ἰυοσούθηθηθθ ἱπηρϑυΐα]6 αἱ τηϑηὀϊΐογθ (1). Νοπ ὃ τηϑγϑν]ρ} 18 

46] τοϑῦο οὔθ 1 ΕὙϑποθϑὶ ρἱὰ ποῖ 5 ἸΠἤΠΡΘΘΘΘσΟ, ἀνθηᾶο 11] τ ἃ Τήρην 1] 12. Ἰυρ]10 

Ῥαπᾶϊίο 186. ριθιρα ἃ Οδγ]ο Υ (2). Μὰ ᾳαθδῦ! ποη σἴτηδβθ ἱπαύψινο. ϑὐσίπθθ ᾿θρϑ 60] ΓΘ 

αἰ ΤπρΉΠύθυγῶ (8), τηϑηΐγο ΕὙθηοθβθοο ποὴ ὑσονὸ (8] οαπύο 50 ἰύγο αἰ]θαῦο ἰπορομὸ 

Θυθίανο 1, τ αἱ ϑινοχία (4). Π Τιδηρου δἱ ἰογυβοὺ ἰοθῦο ἃποοῦ ροἱλ να] ἀδηηθηύθ αἱ 

Ῥυϊπιδ; ΒΟΡΡΥΘ56. Οἤθγαβοο (5), πιαπὶ Οθηῦα!]ο 6 ΒΘη6 (6). 16. 58 ὑγιρρθ αὐϊπάϊ 5] ὁοη- 

ΘΠ ΓΆΙΌΠΟ ἃ ΤΟΡηο, ΡίημΘΙΌΪο, Μομοδ θεῖ, Ὑ ΘΓΟΪθηρῸ 6 ΟἼθγαβοο, βοδγϑιηποοίαπαο Αἱ] 

οομξίπαο Θ0Ρ}1 ἱπη ρου 811 (7). Π αβῦο ἀθϑίάθγανα εἰ ορ]θυΘ 8] ΤιϑπροΥ ΟἼθγδβοο, τη 

ΠΟΙ Υἱ τἰπβοὶ (8). Αποῖθ 8] ΘΘΙΘΌγ6 ΘΟ] ΠΠ6110 ὕθϑαᾶγο ΜαρθῚ ἄδ ΝΆΡΟΙ ποη Υἰαβοὶ πῃ 

ΘΟΙρῸ Αἰ τῆδμο 81 ΟἸιίναββο, οῃθ ὑθηθὸ ρυθπ θ᾽ 6 605 ῬΓΘΡΑΓΑΟΙΥΙ ᾿ηβα ἢ οἰθη, ἀΐβρο- 

πθηᾶο αἱ ροομὶ βοϊἀδϊ 6 ἄπ 8010 ὀὁδῆπομθ (9). 

Μὰ ἀ᾽ αἴίγσο οδϑηΐο 1τπρυθϑα μ6116 Νανδυγα δηᾶδνϑ τ1816. 06] 16. ΠῚ α᾿ Αππορϑϑαὺ 6 

11 Τοιῆπο ποη τἰαβοίναμπο ἃ ΒΌΡΘΟΓΔΓΘ ἰὰ τϑϑιβύθηζα αἱ Ῥϑυρίρῃηδηο, ΡῈ πιοᾶο ὁη6. δὶ 

Ρυαὶ 41 οὐδοῦγθ ἀονοϑύνογο ὑοβ]θο 1 βββθαϊο 6 γ᾽θηΐγανθ ἴῃ ΕΥαποῖδ (10). Π| αβῖο, οη9 

ἤπο 8]Π1}ογὰ ογὰ γυἰπιαβϑῦο ῃ]ο]ῦο ἱπαύψινο (11), ργθθθ αδββίηο, ΟδβυρΊοηθ, θα Ἰηΐθϑο ὁΠ8 

1 ῬΎθποθδὶ του θυϑη81 800) Θ581, 0158 1] σδ Προ ἄδ ΟΠ]ΘΡΪ αἱ ποὐξθέθιηρο 9 5᾽ δοοοϑύο 

8611 δνϑιηροϑῦ ΠΘΠη10] (12). ΠΠ ΤΔΉΡΘΥ, ΠΟῸῚ βθηθθπάοβὶ ἴῃ [0126 ἀ8 βοβύθηθγθ ἀπ Ὀαῦ- 

[85 }18, ἄορο ΚΘ οοποονάδίο 001] γαβῦο αἱ ποη τηο]θϑῦδι 8 1 οοη δ 1] οἢι6 αὐνθπάθνϑπο 

αἱ βϑιηίπηδῦϊ (13), ΡΙΌΡΟΘΘ πἀπὰ ἐγθρτιᾶ ἀΪ 561 τηθ8]. ΕΙΒρΟβθ 1] πη}. Οἢ 686 ὁπ 6 ϑοοοίζανθ 

ἄϊοο οἷιθ νἱ σόποβοο οδνα] ον αἱ νου ὰ, Εἰ ἀοοοῦδο 1 απιϊοϊ θα, νοβύσα, οἤθυθιᾶονὶ τηθαθβιγηδηηθηΐο 18 

ταΐδν, (άγοῖι, αἱ δέαίο αὶ Τογένο. Μᾶαίογῖο μοι έϊοῖιο. Νοροςϊαφίογιὶ ἐονι Βυϊοφογὶ, τὰ. 25, ἀα, οτάϊπατθ. ΝΊΖΖῶ, 

81 τῆᾶῦσο 1548. γα! αἰύγθ ἄπ ρτοροβίθ, αἱ οαἱ ὑπᾶ βου θα 48] βορτϑίανίο Βοΐῆθυ, ροθὸ ἀϊνθυβο 4811 

Ῥυθοθάθηϊθ. Τὰ αἰ ομἸατασίομθ ἢγτηαύω (811 ΑβουῸΒ ὃ 46] 12. δ Ρ7116 1548). 

Π ΒΕ] οσαγᾶθ πὸπ ἄγον ραπύο αἰξογαῦα 1ὰ γουϊὰ, 6. 5010 16 ὁοπυθηΐθηζθ ρο 88 σ᾽ ἔθοθσο [0]- 

Ἰθυᾶσγθ Τ᾿ τα]! αζίομο (7α., 1οο. οἷ. ΒΘΙ]οραγᾶθ ἃ] ΜΙθμανΥ, 11 ἈΡ1116 1648. ΒΌρΡΙΠΟὨΙ 11 Ῥασα 686. πὸ 

ἰο116}1 “ 416 ΠΟ ΠΟΠΏΘΌΓΣ 5οὶῦ τηδ]σηθηό ΡῈ. ὑπ οϑύγδηρθι, ΠῚ τη6 σοὺ ἔαὶτθ δοῦθαν, ουὐ οϑὺ ὑοαῦ 

ΟΙΘΥ 46 5008 Βέϑ..... ,). 

(1) 4γοῖι. βἰογίοο αοηφαφα, Ἰοο. οἷῦ. ΜΊϊαμο, 8 ἀροβύο 1542, 

(2) 714., αἰϊτα 46110 βύθββο βίουπμο. 

(8) Ὄυμοκι, Οογ}8 αἱρϊονιαίέψιιο, ΤΥ, ραγύθ 25, ραρρ. 217-22. -- Ν6116 ὑγαυθαύίνθ ἄνϑνὸ Βηνῖοο Ψ1Π 

οἰϊθϑῦο 8] ἄτα. παρουΐα]θ, ᾿παδύδοοῖο Ομαραΐβ, ταὐυϊπαοηῖο τα 1ὼ βσὰὰ βοοοπαοσθηϊδα ΕΠδαουνα, οα 

Βα. ΕἸΠΡοτίο, δα 11 Οπαραΐβ, ραν αἱ αὐύγαχτο 11 το οοηΐτο ΒΥθποῖδ, οΥαβ1 τηοϑύσαθο ἔνΟυ 016 ἃ] ἀἰΒθριο. 

γραὶ ἀλικρνεκ ἃπᾷ Βποριε, ρᾶρ. 270. 

(4) Ῥυμονυ, 1, ραγῦθ 25, ρασρ. 228-80. 

(5) ὕλμβιλνο, 90]. 1068. 

(0) 14., ςο]. 1062-68. 

(1) Αγοϊιίοίο δἰογίοο Θοηφαφα, 1οο. οἷν, Οποταῦο Αρη611}1, ΜΉΔμο, 26 ἀροβύο 6 ὅ βούβοχη ὑγθ 1542, 

(8) 11., Ἰοὐδ. οἷν. 46] 26 ἀροβίο. 

(9) ὕλμβιανο, 90]. 1064. --- Υ. ἀποθθ ἀὐδίομθ ποὐϊσία κὰ «ποδία σαθυγα ἴῃ ΠΕΒΟΛΆΡΙΝΒ, ΠῚ, 88, 

Ῥαγϑυθ! ἃ] Ῥαρπὶ. ὕθβθηδ, 8 βϑυῤθια σο 1542. 

(10) θὲ ἤσβιιε, ραρ. 168, 641 ἱνὶ 1ὰ ΒΟ] ορσταβδ. 

(11) Α“γοῖι. βδέογίθο Θοηϑαφα, Ἰοο. οἷν. ΜΉ απο, 14 βούξθιατο 1542: “ Τηΐθπαο αἱ θποι Ἰπθ00 ὁΠ6 ῬᾶγΘ 

686 απρϑυϊ Ππηρ.}} ἴῃ Ῥιαταομύθ ἀογταίπο, τᾶ ὁμ6 8. ΕἸχ. Ὁ οὐαὶ ἴπ βρύα 1016 0116 Ῥυθϑίο ο]] τϑαβοῖβομὶ 

τἀπὸ, σγαπα6 οὗ Βοπονδῦδ, ἰταρυθϑα, πὸ ἰῦσο ΠῸ ὁμ6 ες 

(12) κῖ., ΜΊΙαμο, 20 βϑυθθυαργ 1542. 

(18) 1ἅ., ΜΙϊαμο, 156 8ϑὐξθιαγ 1542. 
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ΟΥ̓́Θ 1] ΤΙΔΠΡΘΥ ἄνθ886 γδυϊψαϊο ορηὶ οοϑᾶ Π6110 ϑύαθο ἴῃ οαϊ θγὰ ρυίπηϑ 46118 οϑυ πὰ. 
Π ΤϑηρΘΥ, 616 Ῥ8γ6 ἔοββθ 8 Π6116 βΡθυθιηθηΐθ ἰπΐθγ πιο, ὑθϑύπβθ 8]ΠΠΟΡα 16 ορονσίοπὶ 
8118, ρατα αἰ θπϑῖνα, οοβίοομὸ 11 τπηϑυόμθ86 βθηζϑ, αἰ Ποοϊ ἃ πούθνοι! ροὐὸ Βαὐξθιθ ἃ οδπι- 

Ῥᾶρηϑδ, 6 ργθπᾶθι Οδιηθίδπο (1), ΤΊ ΟΙΆΓ6110. ὁ Ὑ αἰέθηογα (2). 11 οαβῦθι]ο αἱ απθβύα ἔθυτα 

γ0116 τϑβίβέθῃιθ, τηδι ἀονϑύψθ 8118 ἥπθ οϑᾶθγϑ. ΟἹ} ἱπιρϑυ δ! δοααϊβύθροπο οΡΌΒ86. ργου- 

σ]ρίοηὶ (3). Τϑηθατοπο ]Ποτα 1 ΒΎϑηοθϑὶ αἱ τἰργθηᾶονο Οδϑυϊβ ΟΠ 6, τηδὶ ἕατο πο τϑϑρί πὸ 

Ο0η. Ρογαϊύα αἱ τηδύθυ 1} ἀἃ σιουτα (4). ΜΘρ]ῖο τ αβοίροπο δὰ ΜοιηθδτγιΖΖο, ὁΠ6 1] ΤληρΘΥ 

οθοαρὸ Ππ6118. ῬΥΪπηδ, τηϑίὰ αἱ πογϑιηῦγθ (5), απϑηᾶο 11 πηι μθ56, νυ] θοῦ οϑο ἴπ ἈΠῸ ΒΘΟΠὐΤῸ 

ῬΥΘββο ΜΠ ΔΠ611 (6), βύανα τἰἀποθηᾶο 16. τ} }]}1Ζ16. πϑὶ ααδυ ϊθσὶ ἀν ουπο (7). ΠῚ οαθο ἀϊ 

ΜοιΉΡΆΓαΖΖΟ τηο586 4] ἤπονο 1] ΤηΒ ΡΟ 656. 81] ασίοηθ. ΟἿἹ παρ υ8}} ἀββϑαϊαροπο απθϑίδ 

ἔθυρᾶ, 6 ῬΡΘβδ]8,. ὑδρ]θΓοπμο ἃ ρϑΖχὶ ἱ 400 ἔνα ποθϑὶ οἷο 1ὰ ἀϊοπάθναπο (8). Οοπίανα 1] 

γαβίο ἀ᾿ παρϑᾶροπίτθὶ ρασο 4611 Οἰβύθυπα, ᾿πορὸ ἔουύθ 8] απ ἱ ΕὙαποϑδὶ δηπϑύθθναπο 

τηο δα, ππρονῦύϑησε (9). Νὰ ῥυίπια οἶδ’ 6511 ρούθϑβθ τηθίξθυθ δᾷ οἤἴοιο 11 διὸ ἀϊβθριο 

Βίαηβο ἀ᾿ ΟἹ ΑἸρΡΘ Τ᾿ διῃγηϊρ]ο ἀ᾿ Απηθρδαῦ οοἱ 8000 ἔδηθὶ 108] 18ηἱ τἱοοπἀουιϊ δ, Ῥοιρῖ- 

ΒδΠΟ 6 ἴὉΓ2Ζ0 πούθνοι! αἱ αν] θρρΊ θυ. Εβθο αὐὐθπᾶθνα ῬΌΓΘ τ] χὶθ ΒΥ] ΖΖΘΙ 6, 66 5] 

Θοησθηύγανϑηο ὃ Οδηίρπδπο (10). Π| γαβῦο, ροο ϑηχὶ ὑουπαῖο ἃ ΜΊΪδπο, τ ρδυ 50 ]]6οἷζα- 

Ἰηθηΐθ Ρ6}" (8889 ϑά Αϑὺ (11). 1 ἀ᾿ Απηδθδαῦ, τϑοοοὶίο 1᾿ Θβϑιοἷζο, ἔοσίθ αἱ Ῥθὴ 18000 ἐδητὶ 
9. αἱ πιο] δ] οαν8}11, ἃ Ῥοΐνίλο ΠΘΡῚΪ αἰδίπιϊ ἀϊ πονϑιιῦνο (12), ἀ ππργοννίβο 81 γ0 150 
ΒΟΡΓα Οτη60 6 ἴα βύγίπβθ ἀ᾽ βββϑάϊο (18). Θ816. γϑϑιβύθηζα ογοΐοα ΔΌθίαπο ορροβίο ἱ 

Οππθϑϑὶ 6 α08}} ἀδπηὶ δία τἰοθναῦο βϑηζῶ ἔλαῦδο 1 Θβουοϊδο ἔγϑποθϑθ, ὃ οοϑᾶ θη 

Ἠοΐδ, πὸ ὃ αἱ 1] οᾶ80 Αἱ τἱρϑίθιθ ααϑηΐο ἔπ ρὰ πϑργαΐο 48 ργθοθᾶθηίι βοριυοσὶ (14). 

Π Ταοδ ποϑίγο ἅνθνα βϑραῖϊίο ἀθ ΝΊΖΖα ὁ0η ογθϑοθηΐθ δηροβοίδ 511 ἀυνθηϊ ΘΗ] 

(1) Ῥιμβύλαρινθ, ΠΙ, 86. αἴο. Βα ιϊδίω ϑ'ρθοίδπο ἃ] Ῥαρῃηὶ. ΟὨϊθυῖ, 80 βϑυξθια τ 1542: “ Οὐταιδὶ 

ααρϑῦϊ ΕὙΆΠΟΘΒΙ δὶ 5000 ἔα δὶ ΒοουρθυΘ Ρ6 1} σφ Πη6. Ὀαρπαῦθ οοη 1] Ἰαβοῖδι ργθηᾶθγ δι θῖδπο αἱ ἀπ6}]8 

ΤΠ ΠΟΤ, Οἢ6 ΠΆπΠπΟῸ ἔαὐξο, 6] ἀ8]6 οὐᾶμο ὑτ6 ἰπβθρτθ ΑἹ ἕδη, Θα ὃ πῃ ἸπΟρΡῸ γἱοῖηο ἃ Οδυσπδπο ,. 

Ὑεαϊ ἴπνϑοθ 11 τϑοοοπίο αἱ Νίλπτιν υῦ Βειμαυ, Μδιιοΐγο5, Ἰἰργο ΙΧ. 

(2) 1ῖ., Τιορθ ἅ6 βϑουῖθ. ΜΊαπο, 18 βούξοια ργθ 1542. Αρηθ]]1, ΜΊαπο, 18 οὐξοῦτο 1542. 

(3) 14., ΜΊαπο, 16 οὐδοῦτο 1542, 

(4) 14., Μίϊαπο, 17 οὐζοργθ 1542. 

(δ) 1ῖ., ΜΊαπο, 18 πονθιαῦτο 1542. 

(6) 14., ΜΊΠαμο, 27 οὐΐοῦτο 154}. 

(7) 14., Μίϊαπο, 34 οἰδοθτο 1542. 

(8) 714., Μίαπο, 18 πονϑιάθτο 1042. 

(9) 1ἅ., Μίϊαπο, 16 οὐξοῦτθ 6 17 6 22 πουϑιιῦγθ 1542. --- 8] 58.}1ὰ ΟἸβύθυπα μάπεντα, ϑιοίο 

Ῥν»ποίραϊέ υἱοονᾶο ἀοίία Οἰδέογα α᾽ Αϑὲὲ ἄαϊ 8οοοῖο ΧΥ͂ αἱ ΧΥ͂ΤΙΙ (οβύν. 4116 “ Μίθιιουῖα 4611, Β.. Αοοδᾷ. 

ἀ6116 Βοίθηχο ἀἱ Τουΐπο ,, βθυ18 11, ὕοτηο ΧΙΥ͂Π). Τουΐπο, ΟἸδαβθη, 1899. 

(10) Αγοῆ. βδίογίοο Θοηφαρα. Μίϊαπο, 22. πουϑιιῦτα 1542. 

(11) χα., Μίϊαμιο, 238 πονϑῆιρτθ 1542. 

(12) 1α., Μίϊαπο, 28 6 80 πονϑιιῦγο 1542. 

(18) 1«., ΜΊΙαπο, 12. ἀϊοοταῦτο 1542, --- Τὰ ἀὐδ] 6116 τη8886 5 βοβρϑίνανα ἰὼ οοβᾶ. Υ. Αγοῖ.. αὶ ϑέαίΐο 
ἀὲ Τορίγμο. Τιοίέογ ραγεϊοοϊαγῖ. ΝΊοΟο]ὸ ΒΑΙΡῸ ἃ] Τ)αθα. ὅππθο, 10 σίαρπο 1642: “ Ῥυβθβθῃΐθηϑο ομ βαθία 

ὅδ θην δϑηύθ απ, ταὶ ραγύϊτο, ρίδοθπᾶο ἃ Πῖο, ῬΘῚ πο τϑϑύαυθ ἴῃ ραθῖδ ,. 

(14) ψεάϊ Βισοτιι, 1, 268.69, --- ΚΙ οοπίοπαγίο ἀοίία γοπααφίομο αὶ Οἴώιοο. 'Πουῖπο, Πουχ, ΕὙαββαῦῖ 

ιξ Οοιαρ., 1898, ραρ». 348-52 (Ὀσπλκρο, ΟἿ αϑϑοαϊ αἱ (ὐίλιθο ἀορίὰ απηὶ 1615 ὁ 1649). --- Αγοῖι. βέογῖσο 

Θοηζασα. ΠΕ. ὁϑέογηῖ, Ν. Π|, π. 8, Ὁ. 441. Οδβαγθ Οὐμσαρσα ἃ] Πποα. Μάνα, 22 ρϑηπαῖο 1548: Τα τἱραῦ- 

ἰαΐα, ἀ6 Βταποοϑὶ ἃ Οαπὶ οοπ οοοίθίοπθ 48 τιο]θὶ ἀϊ Ἰοτο οὐ ἱ οαρὶ ἀρυδιηιθηΐθ ἔρυιθὶ πῶ ἀαύο ΒΡΘυθηΖδ, 

0ῃ6 ἀρθ απο ΒΘΠΙΡΙΘ ἀαθϑῦϊ ΘΟ θοαὶ ἐὰν ρϑορίο, οὐ ααἱϊ βίαταο ὑαθϊ αἱ ορϊπΐομπθ ὁ} 10 6086 ἀοῦθαπο 

Ἅ] 5ο]100 Ῥαββθαγθ ῬΓΌΒΡΟΙΘ 5. 
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Ῥἰἱθιηοηΐοβθὶ, 6 σϑάαῦο οοπ ἀοίογθ ἃ ϑὐθηΐο ἀϊ ἔθη θυ] 16 αἱ ΐτηθ ρίδζζο (1). Ῥγθοοοαραΐο 

46116 Θοπβθθιθηζο οἢ6 ἃ Νίζζα αἱ Ῥγόνθηζδ, οἰδδὰ ὑαπίο ἀθϑϊἀθγαία ἀδὶ βδιιοὶ πϑηιϊοὶ, 

ΔΥΓΘΌΡΘ τϑοαῦο πη αζίοπο οοποογᾶθ 4611 ΒΎαποία, 601 ΤΌΤΟΟ, 8]|1Θῦο 46] τὸ (2), τηδηὸ 

ἃ Θϑπονβ 1] 55. ἀἱ Μαβίπθηβ, [π|ρῚ αἱ ΟΠ ΌΠ]Οπ, ΒΡ! οδπάο 1᾿ τα Ραβοί ον θ ἱτη ρου 8160, 

Τὴ. αοιμοζ ϑὅυδγοζ ἄο ΒΊριθτοα, αἱ ἐογηίτ]ο ἀθὶ ἄθπδγ! ὩΘΟΘΒΒΑΙΣῚ 8116 ργοννίριοηὶ 6 ἴον- 

{ἰποοχίοπθ αἱ Νίσζα (8). 1.6 οὐγούθοζζθ ἅ6110 ϑνυθηϊιλαίο Ῥυϊποῖρθ ϑῦᾶπο ἰηἤαυ] συϑη- 

ἀϊδϑίτηθ. Ὁ). Ἰπηρηΐ δηπὶ ἀνονα ἄοναθο, ΡῸΓ ΒΟΡΡΟΙΓΘ δὶ ὈΙΒΟΡΉΪ 5101 6 ἅ6110 5 αἴο, 

Πρ ΘΠ816. β᾽οίθ ῬΓΘΖΙοβΙβϑίτηθ ἃ ὈΆΠΟΠΪΟΥΪ σθηονυθοὶ (4), Βουημδι ἄο ϑρίποϊα, Βϑυμαγᾶο 

Ῥογία, Οὐδανίαπο ὅ8.}1, θοο., τἰβοδυθαη 018. ΡοΪ ἃ βύθπξο 6 5010 ἃ βρίζζίοο (5). Νο]- 

Τ᾿ οϑέαίθ 1542. ἴὰ τἱαρογίαγα 4611 σθγγα ᾿ᾶνονα οοβύγουθο ἃ ΠΟΥ ρΘρηΐ αἹ ρ]οΘ Ῥ6᾽ 

ἔγδστο 4000 5οιάϊ (6), 6 πΠ6] ρϑηηδίο 1545. δά αἱθπηΐ βϑου!ῆσί ὁοὰ ΒΟΡηδι'ἄο ΘΡίποΪα, 

ῬΘΡ Ὁ 1 400. φουάὶ (7). Ταὐξανία 11 ϑισοθϑϑοὸ αἱ ὕαπθοὸ ἀονϑυϊθ ΓἈββο θη 110, ὕδηθο ΡΠ 

616 1] φοΙοη 6110 ὕθϑαρο Μαρρὶ π011ὰ γυἱδγαῦα 46] ΕΔμΟθϑὶ νον ὑγὰ ϑϑύθιπηο 6 ΤΌΠΟ 

ΒΟΙΡΙΘΘ0 πη οοΙηρδρπία αἱ γουρορπδγϊα ὁοη ργθᾶδ αἱ θη 60 ΟΑΥΤῚ ὁοἱ ὈΘΡΘΡΊΙ, ΓΟΠΖΙ πὶ 

8. ΠΌΠΊΘΓΟΒΙ Οᾶν 81 ἃ] οὐδίπηδ, γῶΖΖα, (8). 

ΤΙ γαβίο ἱπουογαῦο Θμ μ᾽ ΘΟ] ἄδὶ ϑαδοθϑβδὶ, σἰρτθθο 1᾿ οἴἴθηβινα: 11 ΘΟΙΟΠΏ6110 ΡΙΊΓΤῸ 

Οοοπηδ, ναγοὺ 11 Ρὸ ϑορῦῶ Μοπᾶονὶ, οἰδδὰ, ἱπηαρονῥαηθθ ροῖ 1ὰ βᾷϑι, ροβίζίοῃθ ἅϊ ρϑβ- 

βϑσρῖο Π611ὰ τἰνίθνα Ἰρασθ, ἰὼ ἀπ8]6 ἀρρθνᾷ ββοϊαὐδηηθηῦθ ἐοΡἼΘΓ6 δὶ ΕὙΆΠοθϑὶ. ΡδΓΘ 

688 1] Το, οΥθ ἴα ν᾽ ῥοῦ δ ἄνθϑ80 ὀογοηδίο 1 Πρ Γοθδ, [0556 ἰπο]]η6. ἃ βύθ Πγθὶ ἴῃ 

Οππηθ0 Ρ6} Θ85616 ΡΠ νίοίηο 8] ὑθαῦο α6118 ριιθῦτα. Μ8 1 ΕἼΘΠΟΘϑὶ ὁΠ6. ργθϑὶ ἀΐανϑῃο 

Μοπάονὶ ἰθηξαγομπο αἱ βουρυθηᾶθγο ὕθνα (9), βἰοομῃὸ 1] γαβύο ἀθβίδθγοβο αϊἱ δηηΆ]]8 ΓΘ, 

ΟΥ̓́Θ ΚΤ! ἴοθϑθθ ροββί 116, ἃ ἀπ ΟΡ 5010 16 ἴουχθ πϑηηῖοῃθ, Δρργονὸ τἢ ἀΐβθρηο ἀγάϊξο 

Ο1.9. 11 ΘΟΙ]ΟΠΠ6110 βαρ Μδροὶ τηϑύδοθνϑ ᾿πηϑηχὶ. 56. 1] ἀϊβθρπο τ υβοῖνα ὈΘη6. ΔΥΓΘΌΒΘ 

11 πηΒ ΡΟ 686 ἃ Ῥαοη αἰγιδῦο οὐδθπαθο σαὶ πϑιηϊοὶ 1] ρῥἱὰ 6] στιϑαϊύαῦο τη] τὔαγθ οἢ16 σϑῃ- 

ἴδβθθ 1᾿ϑϑϑιυοῖθο 1πηρ6 1816 ὅδ. ᾿πηρῊϊ δηπὶ. ΠΠ ΜαρΡῚ νοϊθνα τη ρϑ ΓΟ ΠΙ51 αἱ ΤΌΥΪΠΟ ὁ0Π 

η0 βγαύαρθιηπιδ, οθ. ἄσϑνα τηο] δα ΓΟ ΔὈΙΠ ἃ αἱ Ὀαοη οβὶῦο. ΠΠ ΘΟ]ΟΠΠ6110 ῬΙΡΓῸ 

ΟοἸοππδ, ΘΌΌΘ οΥἄϊπ6 αἱ τηπονθθ γ 850 Οἰδββίηο 51}18 να αἱ ΤΌΣΟ Ῥ61 ΘΟΘΟΙΤΟΓΘ [ἢ 

(1) γοαϊ Αγοῆ. αἱ διαίο ἀὲ Τογίηο. Μαίογίο ρμοϊίξίονιο ἐμέορνγε ἐν σΘΉ67,6, ταδσδο 15. Ἰδυγυιζίομθ ἃ] 

5. αἱ Τούθιηρβ αἱ αχὰ6] οὔθ ἄθνθ αἰγθ ἃ] γαβίο. Νίχζα, 17 πονθάργο 1542. 

(2) 5.116 το]ασίοπὶ ἐσὰ Βγαποῖα 6 Ταχομία, αὶ ΜΆνρπονι, Τὐοριρία αἰϊοαμαα, ἴὰ “ Ἡϊν θα, ταν ῦ- 

ἀϊππα ., Ἰαρῖο 1896 6 Βουππιτν, Τ᾽ ανιϑαϑϑαῦο ἄς Πα Ῥογοϑὲ οἱ ἄς Μαγίϊας ἃ Οοηείαηπέίηορίο (1585-88), 

ἴῃ “" Βόναθ Ὠἰβύουίααθ.,, ΧΠῚ (1901), ραρο. 297-828, -- ὙᾺ, ἀποῆθ Αγοῖ. ϑἰογίοο αοηζαφα, Ἰοο. οἷδ.: 

“Τα. ἀϊ Βυδησῶ ὕθπθνῶ βοϊθοϊψαθο Βαυθαγοββα ἃ πβοῖγθ ἃ ἄδπηὶ 461} Ἰτρ.", ἀἸοθηᾶο ομο 1] 5ὰ0 Ἐθ 

16 βᾶνονδ τηοβϑϑὰ ἰὼ σαθυτα ἀὰ, ὑαῤίο 16. Ῥαγῦϊ ὁ βαᾶγϑῶ ρούαϊο, πὸπ δ αἰΐτο ἤπθ ομδ δοὶὸ 1] ΤΌτοο 

σ᾽. γοῦύθββθ ἴδγϑ μὴ ἀσθυοϊσιθαξθ ἄδπηο, οὐ ὁμ6 ὃ. ΝΜ. 68." υἱδγονδηοβὶ ϑδμααβῦα ἀ6 ἀθηδυὶ ΠΟῚ Πᾶν Θθ86 

γἰτηθᾶϊο αἱ ἀἰδπάθυβὶ, 6 ἀσρίοηροπᾶο ομ6 8] β8ὰ0 δ᾽ ποὰὶ ΒΥ ΌΡθΟπῸ ταδϑποαῦ δοοοταϊ 601} Ἴταρ.. 5, 6816 

ῬΘΥ 800 γχίβρϑῦθο ποῖ γόον βθηθγπα τὰρίομδτθ. Ὑγαηθπΐθ ρα 1016 αἱ 6 ΟὨ ἰδ ϊδϑβίσηο 9. 

(8) 4γοἴι. αἱ δέαίο αἱ Τογίηο. Τιοίίογ ὁ ραγίοοϊαγί. ΜΠ ιδίπθπβ ἃ] Ὅαοα. αθπονα, 20 ἀϊοθιαργα 1542 (9), 

Υ. 4»»., Ὅοο. 10. 

(4) Αγοῖ. Οανηογαῖο αἱ Τογίνιο. Οὐοηίο 680). φόρον. αἱ ϑαυοῖα, τορ. τ. 202, 0]. 46. Ἠδῤβθοπα, 

18 ἀρυῖ]θ 1541. 

(5) 14., 6. [0]. 47.» - ὅ6.», ὕθπονα, 8 ρίαρηο 1541. 
(6) 14., τορ. π. 203, [0]. 56 6 57... Νίχφα, 17 ταᾶρρίο 6 9 ἀροβύο 1542. 

(7) 14., τορ. 204, [0]. 85. 

(8) «4γ»οἦι, βίογίοο Θοηζαφα. Π.. ὁϑέογηὶ, Ν. ΧΙΙ͂Χ, πα. 8, Ὁ. 1666. οεραβίθπο Βοῦρα. ΜΊ]απο, 2 σθπ- 
πδῖο 1548. 

(9) 14. Μῆαπο, 26 σοηπαῖο 1548. 
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ΒΟΘΌΟΥ͂ΒΟ 46] Μαρϑὶ 6 5ρ8]]1θορίδυϊο ποη ἄρρθπα 1] ὑθηὐαύνο ἀνθϑθθ σἰσθναῦο πη ρΥΐπ- 

ΟἾΡΙο ἀϊ οβϑοισίομθ (1). [8 βούα 46] 12 ἔϑρθγαϊο 11 ΜαΡΡῚ παβοόοβθ σϑηϊούζψο βου 

5060 101, τηϑύὰ βρῶρπαο!!, τὰ 1 ]]1ηΐ, θη ΔΡΤηΘΟΪ ἴῃ απδύγο ΟΔΥΤῚ ΑἹ ἤθπο ἴῃ τηοᾶο 

686. ἃ] ἀϊ ἔποῦὶ πα]1ἃ Δρραυίββθ, τηϑηΐγθ 1] οαγίοο 46] ἤθηο θὰ ἀϊβροβῦο ὁοπ ἃῦὲθ 8]9 

δ Βορδγδιθὶ ἃ γοϊοηὐὰ ἀθὶ βο]άδιϊ, αἱ 481} τπηδθηθνδπο 16 ΠΊΟ5856 ΠΠΡΘγΘ, ϑᾶ δννὶὸ 

Ἶ οαΡΤῚ νοῦθὸ Τουΐπο. Μαηᾶὸ ρατα πη πηροβοαία αἱ 40 βοϊ δὶ βούζο 1 οδρίθαπὶ ΒΎδη- 
ΟΘ500 Θπθναῖα 6 ΕὙδποθθοο 4 Ἰϑόμία ἴῃ ἀπᾶ οαδοῦϊα δα πἀη᾿ Ρομ θα σταύα, ἂδ Τουΐπο οᾶ 

Ἐπ᾿ Ασα ἀἱ 100 5οϊάδθϊ ἴῃ ἀπ πιοῖίπο οἢ6. ἀἰϊδύανα ἄ8116 οαβθὺθα ραν απ {τὸ ἀ᾽ δὺ- 

ΘΕ θαρίο. Α τπθΖΖὸ πηΐρ]ϊο 48] πιο] πο δἰ πᾶβθοβθθ 6671] βῦθϑβο ὁ0η οἴγσοα 9000 ἔδηὐὶ, ΑἹ 

ῬΥΙπηο θηύγαγθ 6] σαν π6118. ρορία αἱ Τουΐπο 1᾿Ἰπηθοδοαῦύε, 4611 οαβοῦζα ἀονθνδ ΔΟΟΟΥΓΘΓΡΘ 

ἴῃ ΒΟΟΘΟθ0 ἀοὶ βοϊἀδθϊ ομ6 βίαναπο 581 ον. Π τηθἄθϑίηο ἄογθυα ἴϑγθ 4161}18. 46] 

τη πο. Τπῆπο {1 Μαρϑὶ οομΐανα ΔΟΘΟΥΓΘΓΘ ἴῃ Ρουβοηδ ααδηο ἄνθβϑβθ νϑάπίο ἰηοδπι- 

τηϊπαΐο 1᾿ α] ἴτηο βούθοῖβο. ΠῚ 19. 84] τηδύθίπο ἱ ΟΔΥῚ ΘΗ ΓΑΙΌΠΟ Π6118. οἰ, 4811. ρογίϑ 

ϑροιία; 1 28 βοϊάαϊὶ βϑδιθαιοπο ἴποῦὶ 8] ἤθμο, ΒρδυΡδΙΌπΟ ἄμθ οοἱρὶ ἀ᾽ δυο θαρ]ο 

αἱ βϑρηδ]θ, 6 60110 βρϑᾶᾷθ δββδ]Π πη. 1 ΘΟΥΡῸ αἱ ρουδγϊα, οΠ6 ἴπ ρᾶγύθ ποοῖβθρο, ἴπ 

Ῥᾶρύθ ἔπραιοπο. ϑιυνοηθαγαύαιηθηῦθ 1᾿Ἰπιθοβοαΐα ἀ6118 οαβθῦνα πὸ 5] ἴθοθ γίνϑ, βἱοομὸ 

1 Βγδποθδὶ, ραβϑαῦο 1] ργίπηο βρδυθηΐο, Δ ΘΒΒΔΙΡΌΏΟ ἀπᾶ βδιϑοίποβοῦ 46118 ρογύδ, 

θα Ἰηνοϑύϊομο ἱ Ὀγανὶ θα δρα] ἀρρΡθϑβουῖ. Οπδέῦσο ΤΌΠΟ ποοῖβὶ; 611 101 24 5ο8- 

ἸΆγοπο ἰδ βαγϑοίηθβοθ θυ 11 6. ρϑϑὺϊ ἀδ οοἱρὶ ἀ᾽ ΔΙ θαρᾶα 6 αἱ βδβϑὶ 6 δὶ Βα Ι ν8ΡΌμΟ. [η 

4.61} 1Ιϑύαπθθ βρίσπβθ ἰὼ βθοοπᾶθ ᾿πηροβοαΐα, α16118 416] τηο]πο, τὰ ορΡο ἰαγάϊ. ἢ 

ΜαρρῚ γϑοοθοὶο 1 βοὶ τὶραῦὸ Π6] 810 βρόνϑιμο αἱ γοϊρίαμο, 6 τηϑηδὸ ἃ ομϊθᾶθιθ 16 

Β8]Π|6 (οἱ αααύγο ποοίβὶ, ἔργα 1 απ8}1} θῶ ὑπ σα Π]ΠΟΤη]0 Τηϊΐϑηθβθ, ΑἸθβϑαηᾶγο αθὶ 

Μαρρὶ. 1,6 οὐΐθηπθ. 1 ΒΤαποθϑὶ 46] τϑϑῦο βδύδνδπο Ῥγθραῦϑ πο ἔπ ΠΘΓα]} ἀθρηὶ αἱ νδ]ο- 

τοβὶ (3). 1ἃ οδιθα 4611} Ἰπβαοοθβϑο βρϑύθανα ὑπδῦα ἃ] οδρίύαμο Ῥυδηοθβοο αἀ Ἰβομῖα, ο}9 

Ἀ6]1α, ρυΐπηδ ἱπηθοβοαύε βοοηβίο]Ὁ ἰἱ 5001 δ 5010 ἴῃ ΒΟΘΘΟΙΒΟ, ἀϊοθηο ΒΘ. ΓΘ] 

ἈΥΘΒΒΘΡῸ ἱ ΕὙΔΠΟΘϑὶ βοορούα ἰὼ γοργὰ. ΝΟ11ἃ υἱὐϊγαύα ροὶ ἔπ 11 οαρίθδμο ἔογϊθο, 9 

Τἰτηδ58. ὁΟΒὶ ὉΡΗΙ ο ἀ᾽ανοι ππροάϊδο ἰὼ Ὀθοπδ τἰαβοῖθα 491] Ἰπηρτθβϑδ, ὁΠ16. πο 81] Ἰδϑοὶὸ 

ΘΌΡΒΓΘ 6 πιοιὶ ΑἸ ἀο]ον (8). 

(1) Α4γοῆι. οἷῦ., ΜΊ]απο, 12. ἔθ Όγαῖο 1548. 

(2) 1ᾶ., ΜΊ]απο, 15 ξοθταῖο 1548. Υ, 4ρρ., Ὅοο. 11. --- Ναγγᾶηο 11 ζαϊο 11 οντιμε, 1 ᾿ἰδέογία 

6 ψαϊὶ ἀ Οόδαγο Μαρσὶ ἄα Ναροῖ!. Ῥανῖα, ΒαχθοΙ!, 1664, ρὰρ. 100-22", οα 11 Ολμβτανο, 60]. 1066-67. 

ἢ γαροοπίο αἱ απϑδθ αἸδίταο ὃ Ῥἱϊι Θομξουτη6. ἃ] ποβῦτο ομ6 πο 1ὰ πϑυγδσίοτθ 46] ρυΐσηο. ἴοὸ βϑρτιο ἰμέϊθ- 

γαχηθηΐθ 1ὰ, Ἰουθθυα 4161] ογαΐουθ τηδηΐονδηο. 

(8) «4»οῖι. βἐογίοο Θοηξαφα, Ἰοο. οἷδ., ΜΊΙαπο, 21 ἔθ γαῖο 1548: “... οὐ Ῥϑυοϊὸ θ880 ΒΎδπο 0 ἀ Ἰβοῃδ, 

ἃ τηουῦΐο αἱ ἄοϊονθ, ποῖ θββοπᾶοβϑὶ νοϊαῦο Ἰαββαν τηθαϊοαν 9. --- Π ΜαΑΡΘῚ Υἱπιαθθ ΘΟ] ΘΌγΘ ἄορὸ 1] ἑαυο 

αὶ Τουῖπο. Εοοο 11 συἰξγαθξο ομὸ ἔπ αἱ 11 ΑἸνῖβθ Μοοοηῖρο, οσαύουθ νϑηθῦο, 1] απι8}6 10 Θομ ΟΡ 6 π6] 1548, 

Βτρρτπε, οϊαξίονιονι Τ᾽ ὁηοἐτανίβολιον" Βοίβο]αζέον δον Το βοϊϊαμα των Οὐ ϑέογ οι ἔριν 8ϑολιφοϊριέθη, «7α}}}- 

λιωιάογέ (ἴὰ Τρ έοα γογην Απιϑέρἰασαγιίηι, νο]. ΧΧΧῚ), Ραρ. 142: “ Οδβᾶσθ ἄὰ ΝΆΡΟΙ: ὃ αἱ δπηὶ οἴτοῦ 50, 

Ῥθύβοπα, αἱ Ὀγαββδίταο ἀϑροῦδο, ποὰ Ῥᾶν]ὰ ἴῃ ὕγθ σἰουαΐ 20 Ῥᾷγ016, ποὴ υἱάθ τηδῖ, οὖ ἴῃ ἤπθ ρταωύίοδῃ- 

ἄο]0 ποι Ῥᾶχθ ὁΠ6 Ἶ Ῥοββὶ θββθὺ ὈΌΟΠΟ ἄδ οοβῶ δοαπε, μὰ πΟμαϊπαθηο ἔγα, ὑα εϊ πὶ γϑυβαϊ τη θηῦθ ΠΟΙῚΘ 

αἱ Θββοὺ τποὶῦο οοταρρίοβο, ραὐίθηΐθ αἱ ορπὶ ἑαύϊοα οὐ αἱ ορῃηΐ ἀἰβαροῖο, οὖ αἱ ἴηρθρπο τηο]ῦο δοαΐο, 

ΒΡΘοϊτηθηΐθ ἱπ τἰύσονατο βἰταίασοιηταΐ Θβααϊβι εἶ ρον οἴἴθπαθυ πϑιιοὶ. ἕὰ Ἰαϊ α16110, ὁΠ6. ὁοη πομαϊηΐ 

Ἁγτηδύϊ Ῥοβυϊ 6111 οαΥτἹ οορουῦϊ αἱ ἴϑμο γοΐβθ Π61}} δππὶ Ραββα ρυθηάθυ Ταντῖπο, οοιηθ 1 ἀπᾶδνῶ, 

ἔδεθο, 58 ΒϑΡΑΡΊΟΙΙ πῸΠ τα πον 0 ἄκλ] ἀοθῖξο Ἰοτο. --- ΟἸύγο ἃ] Οὐπεῖ]θ. ἀϊθᾶθ πῆ ὕγθνο Ὀἱοσναῆα 46] 

Μαροὶ ἢ Βκαντῦμ, (πμυγο8. οοηυρίδέο8, 6. ΤιάτιΆνκε, γ0]. 1 (Ογαρᾶς. σαρίξαίνιο5. ὀέγανρ6᾽,8). ῬΆΧΊΒ, Ἐ- 

Ὠοσαγχῇ, 1864, ρμὰρ. 809-12, 6 Ῥοὶ 1] Τονεντι: Οὐδϑανῦὸ Μαρσὶ ἄα Ναροῖϊ, ἴπ “ Μαθθο βύοσίθο αὐὐϊϑύϊοο 

γαϊβοβίαπιο ,, 1886, π. 3, 4, 9. 
ὅβιαε Π. Τομ. 111], τ 
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Οοπϑπαδιοπο ἄορο [᾿1πϑάθοθθθο 16 ορθγζίομὶ δ ρᾶρύθ ἀθ6011 ἱπηρουῖδ]}, τὴὰ ΡΪὰ 

βαοοδιηθηΐθ, 5ΘΡΌθπΘ ἱ ΕΥΘποθοθὶ ΘΟ 6581 ὑθηάθθθοῸ ἃ ΘΟΏΒΘΡν ΡΟ ἰὼ ἀϊοηβίνα (1). 

Ὑπη6 ἴὰ ρυϊπιαγογα, 6 1᾿πηρογαύογθ, οοϑύγουςο ἃ ἴαν σἰζορπο πὶ Οθυηϑηΐδ Ρ6 16 Π|]- 

πϑοοῖθ 461] ΤΌΡΟΟ 6 46] τῖρ6110 Ῥαοα αἱ ΟἸὸνοβ, δηάὸ ἃ ΒδΓΘΘΙ]Οηδ, Ρ6 1 58 |Πρᾶγθ. 8118 

γοϊία ἃ Ἰύϑ]α, ἄονθ Ῥὰ 1ο ομίϑηιανθ 18. πθοθϑβι δὰ 1 οαὐθναιϑὶ 11 Ῥοπύθῆοθθ, οοποθάθηαο 

16. πιϑπο 4618 Ηρ] 588, παύαταϊθ, Μδγρμογιύα, νϑάονϑ 46] Τθαθα ΑἸοθϑαπᾶγο θ᾽ Μϑάϊοὶ, 

ϑα Οὐΐανίο Εϑτηθθθ, ἤρ]ο ἀϊ Ῥίον Τρ]. Τὰ. Ὀιοία 1 Νύνηθουρ ποὴ ἄνθνδ ΘΟ ΠΌΘ580 

Τ᾿ αζίοπθ οοιηρ! θα οοηῦτο 11 Ῥαοῶῦ αἱ ΟἸδνθθ, ΘῸρ] θη ἀθ 1ὰ Ματιῖκ, ποποβύδηίθ 1᾿80]- 

πὰ 6. 511 βουσί ἀθ] ασϑηνθ116 οἢ6 ἴὰ ργυθϑίϑᾶονα (2), οὰ 11 ὅθ ἔγδηοθβθ πη πδοοίανα αἱ 

θηὗγαγθ ἃγιπιαῦδ τηϑη0 Π6116 ΕἾΔ ΠαΓ6, ΒΡ] θρδίαπαᾶο 1] ΟἸὸνοβ, ϑα ἱπάϊ]σζανα ἀπ ᾿ούθογα 

911 οἰϑύθουϊ 4611 ᾿πηρθῦο ὁοἢ ΔοΟΘΠῊΪ 8118. ααθϑύϊοπο βαραπᾶᾶ (3). ὅδ ]ο Υ, ρυῖτηδ αἱ Ἰαβοῖδθ 

ΒΔΙΌΘΙ]οηδ, ἔθγιιο Π61] ᾿αὐθηχίοπθ δὰϑ ὁη6 1] Πυθα βαραιμᾶο ἔοβϑθ τοί ηὐοργαῦο πὶ 880] 

Βύδθ! οοὴ ἀθθηο ΘΟΠΊΡΘη50 αἱ ἀδπηὶ σἱοθναῦ (4), ὑγαύθο 8|1Θϑηζα 60] ΓΘ [ΠΡ]086, 

Τηρῖοο ὙΠΙ, ἀποῖθ ρῥἱὰ ϑύγοῦθα ἅ611ὰ ργθοθάθηΐο (49] 1542). Ἐηυῖοο 8]1οσα, τούδα 

Τ᾿ πο η6. οοπ Δππηδᾶ αἱ ΟἸδνθθ 6 αὐϊηαϊ 601 ραρθϊῦο ἔγϑηοθθθ, 5᾽ ϑοοοβύο 811 ΠΡΘΓΡΟ, τηϑη- 

ἀδηᾶο 8] τὸ ΒΎΘμοθθοο πῃ εἰῥῥηιαίιη. Α11᾿ ύϑ] ο Ἰῃρ]656 5 δοθοιηραρῃὸ 11 ΘΟὨΒΙΘ]1ΘΓῸ 

ἱπηρουῖαϊθ ΕὙΔΠΟΘΒοΟ ΑἹ ΟΠ] αῖχ, ομθ ᾿ηὐϊπιὸ 8] τ ἰὼ τϑϑυϊαζιοπθ αἱ αὐδηΐο 6611 οᾶ 

1 βοὶ ϑηθθηδ ἄγθνδηο αϑαγραῦο 811’ ΠΡΟ Ὸ θα 81 νᾷ858}}} 4] απθϑίο, ἴῃ ρᾶγὺϊ- 

ΘΟΪαγΘ ἃ τοί ηὐθργδζίομθ 6] πο αἱ ϑδνοϊδ ὁοη ἱπᾶθηηϊσζο ρ6] ἀδηηϊ, 5ρ680 δᾶ 

ἸηὐθΡοϑϑὶ ρϑράαῦ! (5). Θαυϊπάϊ 1᾿Δ|1Θλησα, ὑγῶ ϑραρηα θα ΤηρἘΠ]Πύοσρα ἔπ οομηρίαύα (6). 

1 22 γτηδρρῖο 1] αγϑην6118. βύθϑθ τ τηθηνον αγαζιηην 5118, ἀἸΟΠἰΡασίομθ ἀϊ σαθυτα 8118 

Ῥταποία δ ρᾶγῦθ 4611ὰ ππονὰ ἰθρᾶ. [νἱ τἰρδαὶ 11] ὁοποθῦϊο οἷθ 1᾿Ἰπηρογαύορ 4818, βυδ 

ἀρὰ 6 4811 ραυθηίθία 6 ἰθρᾶ ομθ ἄνϑνα 601] Παθδ βαρϑιᾶο, οομ6 8η0}η6 δ] ἀἰριυ1 

Β.01 ῬαΥδΙΘΟΙαΡῚ βόργὰ 11 ἀποαῦο βύθϑϑο, ϑῦῶ σἱποοϊαῦο ἃ ὑπύθαγθ 91 ἰπύθυοϑθι 6110 

βυθηύασθύο ρυποῖρο. ΠῚ τὸ αἱ Ῥτδμοῖα οββορο ὕθηαΐο 8118. τθϑυμζίομθ ἀ᾽ οραὶ οοϑδ π88:- 

Ῥϑύδ, οοἱ ἀδπηὶ οα ἱπύθιθϑϑι. Οββθυνὸ πΟηἀίτηθΠῸ 1] ΟΘΠΘΘΙΠ16 ΓΘ ΟΘΒ81)60 0116 ργθύθη θγο 

νοϑὑυϊαζίοπθ αἱ ὑαύῦθ 16 ὕθυτθ ΠΏΡΘΥΪΔΙ]Π] δα Ἰηρ]θϑὶ οοοιραῦθ ἴῃ ὑθηηρὶ ναῦῖ ἀδὶ τὸ ἀϊ 

(1) 14., Ῥανία, 28 ρυῖ]9 1548. 

(2) Ὧε ἤσβιε, ραρρ. 175-76, --- Αννα ταρργοβοπίαθο 11] Ὅποα ἃ ΝσηθοΥρ ΟἸαυαῖο Τμϊρὶ ΑἸ]αγάϑύ, 

αὐοῦθ ἀϊ ΕἾΠ]γ, ταδηάαῦο ἴῃ Οϑυτηδηΐα, μ6 11 ταϑύὰ 46] σθηπαῖο (γ. Αγ. Οαηιογαῖο αὐ Τογίηο. Οοηίο 

ἔ650}. 6 γίοου. αἱ Ῥίοηιοηίο, τοῦ. 88, ἴο]. 997. αθπονῶ, 18 σϑηπαῖο 1548, 51 ἀὰπηο ἃ] ΕἾΠ]Υ 185 βουᾶὶ 

“ ῬγῸ 5π0Ὸ νἱαρίο ἤθπᾶο ἃ]ουπαρηΐαπι ,). Γ᾿ Α]]αγάοῦ τϑοοοτηαπάὸ οοἸ]ὰ 8] τὸ ἀθὶ Βουαδηΐ, ϑγαϊπαπάο, 18 

οασιβδ, 6] Παοα οα Δθοπο 1ὼ ααθϑβύϊομο ταοηἤθυσῖπο, 6 Εδυἀϊπαπᾶο ταοβίτὸ αἱ ποι ἀϊταθαθίοατβθι [Βιέδί. 

αὲ 5. Μ. ἐη Τογίηο. Μαηοβοριεε αἱ δίογία ραΐγία, τι. 1072. ΒΘτάϊπαπᾶο ἃ] Ῥποα. ΝΟ το, 22 ἀρυῖ16 1542]. 

σπ- Π Ῥᾶρα ἴῃ αὐθὶ σἱουπὶ ἀνονὰ τηδηδαῦο 8]1᾿ραῦθ ἂὰ πόνο Υἱηΐουζο αἱ ἀαπαγὶ (ν. «γοῖ. Οαριογαῖο 

αἱ Τογίηο, Ἰοὺ. οἷδ., [0]. 96᾽»». Νίχχα, 8 ἀρυῖ]6 1548) ὁοοὴ ἰϑύτασιοπὶ (ν. Βιδι. αἱ 5. Μ,. ηι Τογίνιο, Ἰοο. οἷθ. 

Ζαβίυβ ἃ] Ῥποῦ. Νάσηουρ, 29 ἃρυ116 1548). 

(8) . 4»οι. ἀἱ δέαίο αἱ Τογίηο. Τιοέί67)6 ραγοοϊαγί, Τα] ἃ1 ποῦ. Αοβύα, 31 τπᾶγχο 1548. --- Τὰ 

ΘΟΙΆΡ]ΘΒ50 1 τἰβα! ὑαῦϊ 4611. ἀϊούω αἱ Νύγηθουρ θτᾶπο ροθο βοβαϊβίδοθηθ ρον 1᾿᾿παρουδύοτθ. Υ. Ἅγοῖι. αἱ 

ϑέαίο αὐ Ταιοοα. Αποίαμὶ αἵ ἐόναρο ἀοίία 1ἰϑογτὰ. Ανιδαβοίονῖο. Οαγίο ον σίνιαϊῖ, Οοβασθ ἀθ᾽ ΝΌΡΙΠ 411ἃ 
βΒίρῃουῖα, αἱ Τιιοοα. Πϑυτατα, 28 ἐρρταΐο 1548. 

(4) ἀλυαναοβ, Οαϊθηάαν οἷν., ΥἹ, Ρ. 25, ρᾶρ.. 807. ΒαγΟΘΙ]οπω, 12. Ἀργῖ]6 1548. γ]ο ' ἃ] Ομαρυΐ5, 

8π0. δι θαβοϊαύοτο ἴῃ [Πρ ἢ] ουτῶ. 

(5) 14., Ῥὰρ. 888, Ιρὑγυχίοπιϊ 4611" 1πιρογαίοσθ ἃ ΒΎμοθβοο αἱ ΟΠα]αῖχ. 

(6) Ῥυμοντ, Οογ)089 αἱρϊονιαξίψιιο, 6οο., ΥἹ, ν. 35, ραρ. 252-57. --- ΝΘ] ρίαρπο 1548 ἀποοτα 1᾿αθαύθ 

αἰ ΕῚΠΥ ογὰ ἴπ αθυτιδηῖα. Ὑ. Αγοῖι. Οανιθγαῖο αὐ Τογίηο, 1οο. οἶὐ., [0]. 185», Ῥανία, 15 σίαρσπο 1548. 

ΤΠ Ῥαοα οἹἱ ἱπνίανα 200 βουᾶὶ “ ἴῃ οἰνιαθθ ΠυΤΘΙΏθΘΥΡ ΡΥῸ ᾿πιρθηδᾶ 86 Ῥγοϊθουομΐβ οὐ 58] νἱδρῚ) ἴῃ 

δΘΥτ δ ἴδ. 5. 



97 ΟΔΒΙῸ 1 ὉῚ ΒΑΥΌΙΑ, ΔῈ 50ὉΕ ΒΕΙΜΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ΒΒΑΝΟΙΑ Ε ΒΡΑΘΝΑ, ΕΟΟ. ἘΤῚ 

Ῥτδποῖδ, οτὰ ἀπ νϑπϑ ΟΠἰπΊθτα, ΡΟ ἴῃ ὕθιηρο ϑηύίοο ἃποηθ ἰὼ Ῥγόνθηζα, ἢ] Ὁ). 61- 

ἤπαῦο ϑὰ αἱΐγθ οοπύγϑᾶθ, ὁ πθϑβπο Δ]]Ποσῶ ρθηϑᾶνδ αἱ οοπίθπαθγθ ἃ] γ6 ἀϊ ΕὙα ποῖα, 

Ῥογύανϑπο ποπθ αἱ ἔθυγθ ᾿πηρουὶδ] (1). 

Π 258 τιδρρίο Οδγ]0 Υ ἀρρτγοάὸ ἃ ἄϑῃονῶ, ἄονθ θύϑημο ϑοΟουθὶ οὐ ΒΟΘΟΥΤΘΥΘΠΟ ΡΘΓ 
ΟΒθθαῦϊαυ]ο 11 ἄσοα ἀϊ Εἴγθηζθ, Οοβίθηο ἀθ᾽ Μοάϊοὶ, 11 ἄπορα αἱ Οδβύγο, Ῥίον Τμιϊρὶ Βδγ- 

ὮΘ86, 11 τηϑΡ 6586 49] γαβίο, 6 ἄθ Νίζσα 1] ρυϊποῖρθ αἱ Ῥιθπιοπίθ, Ἐσηϑῃ. ΕἸ Π ουίο (2), 

660 δοροιηραρπαίο ἀὰ Θἷο. Βεαῤϊθύα Ῥγοναπδ, νϑβόονο αἱ Νίζζα, 6 48] βὶρ. αἱ Μυβίπθηβ, 

Ταϊρὶ ἀϊ Ομ ἀν Ποπ, ρεθοθάθυθο ἀ᾽ δοαπὶ ρἱογπὶ 1] ρϑᾶγθ, υἱδαγᾶδίο ἀὰ ἀπ᾿ ἱπάϊβροβὶ- 

χίοπιϑ (8). 11 Ῥαοα ἀοοοιηραρπὸ αὐἰπαϊ ἅπο ἃ Ῥανία 11 οορπαίο (4), 484] 4816 τϑοΐδὰ- 

Ἰηᾶνδ, ῬΘΙ ΘΟ ἶθ. οοποθββίοηὶ. Π Ροπύθῆςθ, Ρϑοὶο ΠῚ, ἐονανδβὶ Ὁ]]οσὰ ἃ ΡΊδοθηΖδ: ρᾶΓθγδ 
᾿ 81] Ταοα, ἄονθιροβο γίβιθαυ]ο ἴῃ ρούβοπα (5), απο ρἷὰ δνϑηᾶο ῬϑΟΪΟ ΡῈ} πιθζζὸ 46] 

ΘΓ ἀΙη816 ΔΙθϑθαπᾶγο ΕΓμΘ56, θὰ0. πὶροῦθ, ἰαυθο ἰηθθπᾶθτθ 81] σϑβοονο αἱ Ὑγςθ]]!, 

Ριρίνο Εϑποθθοο ἘΘΙΤ ΓΟ, 1| ἀθδίαθυῖο αἱ νϑᾶθυϊο. ἘΡῚῚ ρϑγὺ πο νοϊθναὰ ὑϑοδῦϑὶ 48] 

Ροηὐθῆοο βθηζᾶ 1] ὀοπβθῆβο ἱπηρουῖα]6 (6) δα 11 οομβίρο αἱ Θγδηνθ]8. ΕἾ βϑιιῦγα 

(1) αάυάναοβ, ραρρ. 345-46, 

(2) Θάσπλεν, Π|, 255. Τοβο: 226 υἱέα Εἶηι. Ῥ)υ δον, απο, 1596, ραρ. 28. 

(8) Π Ῥαοα γαοοοιπδπᾶανα, αἱ Πρ]ϊο αἱ βο]]ϑοϊθασθ Ιὼ Ὀαομπα ρτασίω αἱ 5. Μ,, ἃἱ αὐδθπθυθὶ ρϑιὸ 
ΒΘΙΏΡΥΘ ΠΘ] 810] ἀἸβοουβὶ ἃ] ΘΟμΒ]9110 ἀθὶ ἄτι ταϊηϊβύνι. Ὗ. ἄγοῖ. αἱ δέαίο αἱ Τογίηο. Ἰοσίδέγὶ Ἰοέέον 6 
Δοίϊα Οογέο οἷΐ., 01. 88, ΑἹ ῥυϊποῖρο αἱ Ῥίθιποιξθ. Νίσζα, 25 τπδρρίο 1548, --- Βαϊ ραγξϊοοϊασὶ ἀ6] 
Υἱαροῖο πη βϑυΐα}]6 ἃ αθπονα, νϑαϊ ἄγοῆ. αἱ δέαίο αἱ Τριοοα. Ανανι αἱ ἐορηρο ἀοῖϊα 1ἰϑογὰ. Τιογαεϊοηϊ, 
τορ, 621 (1541-46), π. 58, [0]. 2-4. ΟἸδοοῖπο Αὐγηθ]ηϊ 6 ίποθηζο Βοηνίβὶ 811ὰ βἰρυιογία αἱ ΤἹπιοοᾶ. 
ἄϑμονα, 4, 28 6 28 τπᾶρρίο 1548. --- Οφοονγανα ἃ ργθβθηδα 461} Ἰταρθυαύογθ πὶ Θθυταδηΐα, ον ἱ ῥτο- 
ἐρβδαμϊ ἀβδυσπθναπο ἀπ αὐἰξθοσίανηθηῦο ρϑυΐθο]οβο, τιθηΐσθ ἱ ΠΌΤΟΝ ταϊπδοοίαναηο αἱ ἀββα] τ ὙΊθηηδ, 

Θ 8] ἀἴοονα ομϊθάθθθθσο 11 Ῥ88350. Ρ6] ΕὙΥΪᾺ] 8118 Τρ Ό]1οα αἱ γ᾽ Θποσία 601] Ἰηξθηΐο ἃ Ἰπναᾶθσο 1] ΜΠ]ὰ- 
ὯΘ56. “ Ατὰὼ ργϑπ ραύδθ δ Ῥ6]816 9. οϑβϑύνανδ 1] σϑβοουο ῬϑΟ]Ὸ (Ἰονῖο: “ ..... Ξο Ὀθη ἴὸ 0.6 Ἰηθββϑυ 
ϑδπι Μαγοο ποι ο]Ϊ (αἴ ΤΊ, 00) νἱθξοτὰ 11 ρᾶββο; 6, 86 11 Βαυθαιοβδὼ ἀϊθθββθ 1] γϑῦο, θοῖὰθ δὰ ἀθίίξο, 
Αἰ γόοϊοῦ γϑᾶρυ αθπαδ, οθυΐο γθββίτηο αἱ ουδη 000 8116 τη αὐαπᾶθ.,. 6] Πεβσλαρινβ, ΠΠ| 44-4δ. αἴονῖο 

ἃ Οοβίταο 1. βοπηα, 7 ΓΘ Ὀγαΐο 1548, --- ΤΠ ΟἸἴονίο πιδ]σπανα οἶτοῦ Ὑ ηθαῖα. ἢ οουῦο ρου ὁῃ6 ἅποῆ8 
1ὰ Βουθηϊβϑίπηδ, Θτα ΔΠαγτααία 6 ἕο ϊβουνα ΟΠϊορσία 6 Μαϊδιιοοοο. Υ. “γῆι. αὶ δέαίο αἱ ΤΙλιοοα. Αηιθα- 
ϑοίογίοθ. Οαγέε ογισίναϊί, Ὁ. 80. ὕθβασθ 46 ΝΟ 811 Βίρποσγία. Εθυγασα, 28 ἐθοθγαΐο 1548. 

(ὁ) Π ἄλοπακρ, 1οο. οἷδ., 1ο ἀὰ ργοβοιΐθ ἃ δπονὰ. --- ἃ Ῥανία 1] Πυθα βἰ Ἰοθισὸ. Υ. Αγοῖ. οέο- 
γίοο αοησασα. ΕἸ. οδέονΐ, Ν. ΧΙΙΧ, απ. 8, Ὁ. 1666. γεβραβίαπο ΒοΡΡα. Ογθυαομα, 14 σίαρπο 1548: “" ΕἸ 
5. Ῥαρα 8 βανογὰ Ἰπόμοῦ Τα] 5ὶ Ποθποὶὸ Ὁ11ὦ ραγύϊθα ἀθ ὅὰα Μ|ὰ ἀὰ ρανῖα, δῦ ρᾶγθ 686] ἀϊβθριυ αἱ 
ἔθυυηδν βιὰ τϑβίἀθποία ἴῃ ὙΘΡΟΘΘΡ] ... 5. 

(5) Φααμπᾶο Ῥᾷο]ο θὰ σίαμπθο ἃ Βοϊοσπῶ ἀνθνδρ] ταδπάαῦο 1] οοἸ]αύθγα!θ ΑἸθουῦο ΒΟΡα οἸἔτθ ἃ] 
τηδρριογάοτηο Οὐϊβέοίοσο ἴ»πο, 6.6 ρ]ὰ 5ὶ ὑχονᾶνα Ῥυθβ8οὸ Κ'. 5.1. ιν ἄγοι. Οανηόγαῖο αἱ Τογνο. Οοηπέο οἷϊ., 
ἴο]. 99 », Νίσσα, 28 ἀρτῖ]ο 1548 : 51 ἄδπηο ἃ] ΒουΌω 70 βουᾶϊὶ αἱ βανοῖα “" Ῥγὸ 50 νἱαρίο ἤθηᾶο θοϊομίδπι 
Θτρὰ ὅ. ἀοταϊπαση ποβύττιπι ρᾶρδμι,, 6 «(γοῖιν. αἱ δέαίο αἱ Τορΐηο. Τροέέογο ραγέϊοοϊαν. ΑἸ ΘΟ ΒΟΌΣ, 
8] Ῥαοα. ΒοΙορπα, 8 τπὰρρίο 1548. --- Οὐϊδῥοίοτο Πὰς (1ά., 1οο. οἶδ.) δτι 41} ααδαπηο 46] 1542. ὁγὰ 811 
Οουία Ῥοπίϊβοϊα. Ὑ. Αγοῖι. Οαπιογαῖε αἱ Τογίμο, Οὐοηίο ἐοβογ ον ἡ σοπογαϊὲ ἀἱ Βαυοία, τος. 208, [0]. 74. 

(6) Ἅγοῖ. αἱ δέαίο ἀϊ Τογίηο. Μαίογίο ροϊϊέϊολο. Νόσος. οοη Υἱοηια. τὰ. 85. οἷδ. Ιϑυταζίοπθ 46] Παοα, 
Ὧ] βἰρ. αἱ Μίθμάνγ. Ραγία, 16 ρίαριιο 1648: “ Μότηοϊτο ἃ τιθη8." 46 ΜΙγΘπαυυ 6 Ῥδυὺ τποηβΘΙρΉΘΌΓΣ, 
θῖνα ἃ Ἰθταρθύθαν ααθ ὁ6 πιαύξίη δῦ αυγῖνό Ἰθνθβαὰθ ὧθ θυοθὶ, ααἱ ἃ αἰδ ἃ τηοπβθίρηθο ἂθ Ῥαχὺ 
ποβύγθ βαϊπὺῦ ρὸν Ἰὼ Ὀοππθ γοαϊιηῦό αα1} ἃ Θηγθῦβ 1, Εῤ αὰθ 1] 16 οορποϊδύτα, ρὰγ οἴθοῦ, ΒΙθῃ αἷβθ 
4ᾺΠ] ϑβίοϊυ οηύοπᾶτθ 1ὰ νϑηῖθ 46 πιοπαϊοῦ βθιρηθον Ῥδν ἄθνθυβ δὼ 5.16, ΑἸΏΒΥ ἀπ ΤᾺ ἃ ἀ1 τηοη8." 18 
ΒΘγουθπ ἀἰβϑίπιθ οαράϊμα! ἔδγποχ. Εὖ ἀαβοὶ ἃ αἰ ἃ τποπβ." 46. Ὑϑτοϑὶ! οὐ ΔΌ]Υ 68 568 δ] αββδάθαγβ 481] 
ἀρρίτοια θίθπ 48 16 νϑοῖν οὖ 41] οορποβύχοιυ ΔΙ ΟῸΥ αἱ [πἰ Ρουθ. 1] βϑιὰ Ὁ]6 ἃὰχ ρυαηὺς 465 βαγϑοὺς 

ἂρ τηομάϊοῦ ΒΘΙΡΉΘΙΣ ααἱ βοηὺ ἰὰ 416 505 ἃἰϊόθ 1] βουοὶϊὺ ρυο ἰδ ]6, θ᾽ 1} πὰ νοῦϊδὰ ἔσθ β8η8 
ῬΥΘΙΑΪΘυ 6 νοὶ 16 θοη Ρ]αἶθὶν ἀθ βὰ τι ό, θοπὺ ἴὰ ΒαρΡ]θτα ἸῸΥ ἀοππον θοππθ Ἰίοθποθ, 481] 8118 
θαϊδό 185 Ῥὶοαᾶχ ἃ 8ὼ δι.6, ΑΥ̓ἤπ 4 1}} πὸ Ῥύθηπθ ἀπ] α 8 βἰπίβύγθ ορρίπίοη. οὗ ταδυϊναῖβθ γοσμαηὐό 

ΘΟΝγΘ ταοπάϊοὺ βοίρηθαν, Εὐ ῥυΐθυδ, τποηβ." 46. ασδωνο}18. 6ῃ ῬΆΥ]ΘΥ ἃ 8ὼ τηδιό, Αἰῆπ 616 141166. 6 

ΤΟΣ ΒΘ ΠΘῸΣ Ῥαΐ8886. οϑύσθ ἃρρυόδ]8 ἂν, [66116. -- Ρ]ὰ8 οοτατηππίααθγα, 16 ὑοαῦ ἃ ταοπ8." 46 []]1ὰ ΡοὺΣ 

--- - οὖὦ--- .) 
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οἶ9. δυο Υ ΔΌΡῖα υἰθθπαύα ἱπορρουύαπδ ἃ νἱβίδα, ρϑιο ὃ ἤθη τὶ τίϑαϊα οἷθ 11 Πυθα 

βία δηᾶδίο ἃ Ῥίδοθηζα (1). Ῥογὸ απδηΐο ἱπηρονίανα νϑγϑιηθηΐθ ἃ] Ῥαοα θγὰ ἀθύθγιηϊ- 

Π8ΓΘ 1] Πἰπηϊῦ6 461} δυϊον!ἃ 46] ΤηϑΡΌΠ 6586. 46] Ὑ᾽ αβῦο 6116 ὕθυτθ ρ᾽θιηομηύθϑὶ ἀδ [αἱ ργθ- 
βἰαϊαῦθ, ογὰ ΟΠ 6511 ὁοηύανδ βύθὈ]ΠῈ] ἃ ὙΘΓ66111, Ῥυΐμηδ, ἀϊ γἰν σου ϑὶ 811} ̓πηρογαίουθ 

ἄγονα τἱοθροαῦο 16 ἰηὐθηζίοπὶ 401] γαβίο, πιὰ ἰὼ τἰβροβύα ἀναύδηθ πὸ 1᾿ νον 5οἄ- 
αἰβίέαϊθο (2). Ῥον Ὀοδοθὰ 46] 55. αἱ ΜΙθμαγυ ααϊπαϊ ΟΠ1656. 8] Οὐϑηγ 6116. 5] ᾿πηρϑάϊββο 

8] γαβίο αἱ ϑβϑίβρϑιθ ἱ ἄδαχὶ ἀ᾿ Αϑῦ! ὁ αἱ ᾿ϊπηῖύαρο 1᾿δαϊογι ἃ 46] τηϑύοῆθθθ, ααδηᾶ᾽ 6511 

ἴοβθθ ἃ 0611 (8). δυο Ὑ ἄορο ἀϊθοὶ βίογῃηὶ τἴβροθθ ὁἢ6. Π611ὰ οἰδδὰ ἄονϑ ἢ] Ταοδ 

ΔΥΡΘΌΡΘ ἰαὐΐο τοϑι άθηχα 1] οδριύδηο ἄονονδ οἰ ασαγο αἱ ὕθπθι ἃ ρίδζζδ ἴπ ΠΟΠῚΘ 5110 

6. Ἃ6] Ῥαοθ βύθϑβο (4). νον Πάποϊα ὁῃ6 1] Πύοᾶ ποὸη ΔΥΓΘΌΡΘ ργθίθθο 11 οϑηθῖδ- 

τηθηΐο αἱ ἀθύθο ὀδρίϊϑπο ἴῃ αὐθὶ βου, 58 ἃπῸΠ9. ποὸὰ οἵδ βαδάϊδο βαθαπᾶο, ροϊομὸ 

11 βἰαραπιθηῦο ἀογονα Θβ50 6 ρα ϑηχίδ, Βα ποϊθηθο (5). ΠΠ Παοα ἀνθνα ρα οἰϊοϑῦο ἀπδ 

Βαδγαϊα, ρᾶραύδ, αὶ 100. τομηϊηϊ 5101 ν88581]1, τηϑ, ὕθπαῦο οομῦο 46110 βἰγϑῦθθζζθ θοο- 

ΠΟΙΊΙΟΠ6 ἴῃ οἱ νϑύϑδνῶ 1] ἀποαῖο 4ϊ ΜΙΐδπο, δυο Υ βὐθ Π ἔϑοθββοῦο ἀθῦθο βουνίζιο 

Β1 βύβϑϑὶ βοϊάδυ! 46] ργϑβϑίϊο, ο, αυαϑηᾶο 11 Πιθὰ ἀϑοῖβθθ αἱ ὙΘΓΌΘ111, ἀηδ ΘΟΙηρδρηἶδ 

αἱ ὀδνϑ] ]θροῖθυὶ θα Ὁ πΟΠ6. ΠΙΔΡΡΊΟΙ ΠΌΠΙΘΓΟ, 56 [0550 πθοθβϑαῦῖο. ϑοργαύαίνο 1 1πηρο- 

ΟΤΘ 5 1Ἰηὐθυθδϑὺ 8] οδβῦθι]ο αἱ ΝΊΖΖα, ἄονϑ οοπβθηὶ αἱ ρᾶρατο 100 βοϊάδυϊ 46] ργθ- 

5410, ἔγϑ 1 α08}1 ἀογθνϑηδὶ ὑγονδο τΔ010] ὑθάθβομϊ, ρυγοηὸ 1] ρ᾽αγδιηθηΐο αἱ [θα ϑ] θὰ 

γΘΠἾ556 ργθϑῦδο ΠῸΠ 5010 ἃ] 1)θδ, τηῶ ἃ [αἱ ρᾳγθ. Ὀτγρθνῶ ΠΏΡΘαΙΓΘ 16 νϑϑϑδζίοπὶ ϑα 
1 ΒΟΡΡΙΒΙ ΤῊ] 1 6Π9 ΟρΡΡΙ ηθνᾶπο 1] ΡΙθπιοηύθ. Οδ110 Υ ἀϊθᾶθ ᾿ἰβύγαζίοπὶ βϑυθρθ ἴῃ 

ῬΙΟΡΟΒΙύΟ 81 8.101 πη] ΒΟ, Θα ἱπηρο56. 8] τηϑΡοθθθθ 48] γαβύο αἱ ρυθαν νυ θαγθ Βθιαρι 1] 

Ταθα οὐ 1] ΟΟμβῖρ]ο αἱ δ αύο τϑϑἀθηΐθ δα ἴνῦϑϑ, ααϑηᾶο νο θ556 ὕγαυιθ ἀδὶ Ῥίθιμοπίθβὶ 

ἀδηδῸ Ρ6Ρ 1᾿ ϑαμηθηύο 416110 Του ὑ] Πα Ζίοπῖ, ρογοὸ 816 ΓἰΒοΟββίοη6. ΘΘΘρΊ5567Ὸ ΘΟΙΉΙΉΪ8- 

οϑῦσθ Ῥγθϑθηῦ οὖ 800 ἃγάθν αἀπαηὺ ΠΠ Θὴ Ῥδυ]οτα ἃ ταοη5.} (6. σὙΔΠΥΘ]16, οὖ ἔμῖγ6 165 τθοοτατη δ 1008 

ἃ τηοη8." ἀατγτὰβ (Δηἑοηΐο Ῥογγοποί αἱ αγαηνοῖϊο, Προ αἱ Νίοοϊα, νόβοουο α᾽ Αγγα8, ροὶ σαγαΐηπαϊο) 16 

Ῥυϊδηῦ 850. γοῦ]ΟΙ" ΘΙ ΡΙΟΥΘΙ. --- Ρ] 8. ὑαβομθυδ ΔΥΟΙ͂Γ ΓΘΒΡΟΠΟΘ ῬΟΙ 565 ΥΘΥΘΏΪ 16 ρ] αδῦοβὺ 611] 56 τὰ 

ῬΟΒΒΙΌ]6. ΡῈΥ ἄθνϑυβ τηοπαϊοῦ βοῖρηθαν, Εδὶῦ ἃ Ῥανγο 16 χυ) ἀθ δαΐηρ 1543. 

Ομλμιεβ. ΒουΆΒΙΒΕ 59. 

(1) Μαπάὸ ἴπνθοθ Ουϊβύοίοτο θὰο, 880 τιδρρίοτάοιηο, ἃιἃ οβϑθαύίαγο 1] ροπίθβοθ. Ὑ΄. Ἅγοῖ. Οαριο- 

γαῖο αὶ Τογίμο, Ἰοὺ. οἷδ,, [0]. 99, 1ὅ σίαρσπο 1548, --- ταιαθηΐθ ἱνὶ ὃ βουϊθθο : Κ ῬΥῸ ϑαπᾶο Ῥ] Δ Βα οἰ ἈΠ 

γα Τηρογαἰογίαν ἡλα. θην ̓γγο πθροὐ 15 ἀπ α 115...) τὴῶ ἄθνο ὑγαύδαγβὶ ἀπὸ βνυ θύω 46] ὑθβουῖοτο βαθασπᾶο, 

Ῥϑτομὸ δυο Υ ἄω Ῥανίδ 5' τοὺ ποῖ ἃ Ῥιδοθηζῶ, ταῦ ὃν ΟΥθυ Ομ, 6 ῬΘΥ ῬΘΒΟΒίθγα 58]} ἴῃ ΤΊγΟΙο. θα] 

ἀλοπλκν, 1, 255-57. Ὀ1 ρἱὰ 11 Ῥὰο ὃ βθιρυθ τηδπᾶαθο ἴῃ απθϑῦϊ ἃπηὶ Ῥυθδθὸ 1] Ῥοπύθῆοθ, ποὴ δὰ 

αἰθνὶ ῥυϊποῖρὶ. Τπβπ6 ἃ ἤδηθο 61} πηροταύουτθ σ᾽ὰ δὶ ὑγσονᾶνδπο αἰἐυὶ ταρρυθβθη μοὶ ἀπολ!, 11 ΜΊΘμανῪ 

φᾷ 11 Τ]]1π. 

(2) Αγοῖι. βίογίοο Θοηξαρα, Ἰοο. οἷδ.: “... οὐ Ῥᾶτθ οὁ}}6] ἀϊβθρῃὶ αἱ ἔδυτηδυ βὰ8 γτοϑίἀθῃοῖα ἴῃ Ὗ ΘΥΟΘΡΊΙ, 

οὐ τοδπᾶὸ ἃ τ οθγομαγηθ Ἰϊοθποῖα ἃ] 5.5 Ματ." Π].50. 8] ΟἿ] γοϑροθθ 6. βὺ8 Εἶχ ΟἿ] δηάδβαθ ἃ] 

Ῥίδοου 880 δὖ 616] ογάϊ παν 06. 4111 ταϊ ἰθύν 46. 5βὰὰ Μιὰ ὁη6 σαδγάδπο θβϑ8ὰ οἷδὰ 46 6 106111 ὁΠ6 5θὺ- 

υἷπο 58 ΕἾΧ." ΘΟΤῚΘ 6880 5. ΤΠ. ῬΙΌΡΙΥΙΟ, τπᾶ ῬὰΣ ἴὰ σαδγᾶα 4611 οἰδὰ μὰ ἀδ τϑβῦδν ἴπ Ῥοῦθυ 6880 

ΓΤ ΥΩ 
(8) Α4γοῖ. αὶ δεαίο ἀἱ Τορΐηο, Ἰοὺ. οἷδ.: “ Μόπιοϊσθ ραυϑοα]δνθ ἃ τλοπ8." 6. ΤΥ ΘΠΟΥΥ ῬΟτ Ῥᾶχῦ ἀ8 

ΤΟ ΒΘΙΘΉ ΘΙ 5. “... Θοτηπη6 88 Μ. 6 ποηξθηᾷ Ὀ]ὰ5 αἀὰ6 τποη8. 16. πηϑιαπῖβ ῬΥΘΠΠΘ 168 ἄδοθ8. ἀδδῦ, 

φοτητηθ ᾿θαϊοὺ Προ ον βοαϊν Ὀΐθη οὗ αα1} ἃ βουνθπῦ πὰ 1ὰ ΟΠδτρθ θη ῬΆΥ]ΘΙ 5. 

(4) 1ἅ., Νόρος. σον ῬΊορρια, τα. 15, τ. 8, Μϑιπουία]θ ἃ οωρὶ 461] Ῥαθα Οδν]0 81} ̓ πηρουδίουθ, 60116 

γτἱβροβύθ αἱ απθβῦο, 27 ρίαριπο 1548. 

(5) 14. ΠΠ οαρίναμπο σίατουὰ 41 ἔθπούθ 1ὼ οἰ δὰ “ ὼ 88 ὈΘΠΘΠἤοΙΟ Υ 8] 561. Υ ἀδθνοοίοῃ 46 β8ὰ Μαρ. 

Ταπίαπηοπίθ. ΕἸ βοῖον Μαγαπόβ ἀαχὰ, ογᾶθη αὰθ 86 πᾶρῷ 9. “5. Μιᾷ οοπβδ ἀπ 6] 1]. Ῥάασπο 856 ὁ0η- 

το ατὰ, 461] οαρίῥαη 46 παντγὰ θὰ Ἰὼ ὑϊθυτῶὼ ῬΟΥ ΠῸ ΠπᾶΖθυ πογθάδα δΙριιηδ ΡΟΣ πὸ ἀθβοητθυο, Υ ὑαπῦο 

πιά Βασίθμο 6] }αγδταθηῦο Υ Ῥγουϊβίοη ΒΟ υθαϊομᾶ 5. 
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ΒΔΙῚ οΙουῦ ἅδ᾽ αἱ 6 ἅ8] Πυθα Αἱ οοπηαπθ ϑοοορᾶο (1). Ανγθῦῦθ νοϊαΐο 1] Παοδ ρ]Ϊ 

ἔοββο τοϊπύθρταῦα [Ὁ ρϑπβίοπθ ϑηύίοα 8118. βοιηπια αἱ 40,000 βουαϊ δηπαϊ, τηὰ ποη ροὐὸ 

οὐὔὔθῃθγθ ο6 ὑπ ἰθρθθιο δαμπιθηΐο ἤπο ἃ 25,000 βοιαϊ (2). Τῃ ΘΟΠΊΡΘη50 1᾿ΠΩΡΟΓδίοσΘ 

ΘΟΠΒΘΩΪ αἱ ρᾶραγο 100 βοϊάδθϊ ἰα]]δηὶ αἱ Ῥγθϑι αο ἃ ὕσηθ0, ΔΏΖὶ 5᾽ ΟΠ ΕῚ αἱ ἀπ ρ]σαγπθ 

1] ὨΠΠΠΘΙῸ 6 Αἱ ἔδιπθ ἀϑοῖσθ ἱ ὑθάθβομὶ, ομ6 τηοβύσανϑηβδὶ υἰ]αὐηῦ! ἃ ρυθδύανρθ ο'αγα- 

τηθηΐο ἀἱ ἔϑαο!ὐὰ (8). ΤΠ τιᾶγοιθθθ 46] γαβῦο ΘΌ06 ᾿ἰβυγαζίοπθ αἱ ΔΡΡΙ1Οδ 16 5ΘηΖ᾽ ΑΙ ὕρο 16 

αἀἰβροβίζίομὶ ἰπηρϑυῖα}} (4). Οοβὶ 11 Ῥαοα ροὐὸ 50 1151 ἃ ΥΘΓΡΟΘ]11, αϊνθπαῦα οὐἹηδὶ ἰδ 

οδρ᾿να]6. 46110 βύαίο. Εσῶ ὕθιαρο ὁμ8 1᾿ αὐὔθηζίομθ 518 81 υἴνοῖθθθθθ ἡπονδιηθηΐθ 8] 

ΠΘΙηΐοο, ἰὰ οαἱΐ αὐὐινιθὰ ἴῃ ἀα6ὶ οίογηὶ 51 υἰβυθρ]δαγα.: 

8. - 1 Εταποθϑὶ ἰηαθι! ἀρρτοβύξαμαο 611 ἀϊδύγασίομθ ὁπ 6 1| ραβϑαβϑῖο 491} 1π|- 

Ῥογαίογο ἄνϑνὰ ριοουγαῦο ἃΡ]1 Ξρδρῃημο!, οῦθπο [οι παῦϊ 8 οἴἴθηβῖνα, ὑθηΐαπαᾶο Ἰ᾿οοου- 

Ῥᾶζίομϑ αἱ Ῥοοδρδρ]ϊα π011 Αϑυϊβίϑηο, 6 αἱ αἰΐτα ὕθυσ ἄονθ 5] ὑγονᾶνδ 1] ΝΙαρβὶ, οἿ19 

αὐδοπᾶθνα ἃ ον υϊποασίομϊ. Π| βοργαρρίπθηρθνθ αἱ ὅ000 ἔλδηοθβϑὶ οΡὈΠρὸ 1] Ὀτᾶνο οο]οη- 

Ὧ6]1Ο ἃ ραιθγο (ὅ). Π πιργονυίϑα ρρυθβϑίοηθ ἴπάπ550 1] Υ αβίο ἃ ΒΟΥ ΖΑΡΟ ὁθ] θυ τηθηΐθ 

ὙΘΓΟΘ]11 6 Ονθϑοθηξίηο (6). Νὰ 1᾿αγάοσθ 46] πϑιλΐθο παβοοημᾶθνϑ, ἀϊβθρη θθπ Ὀἱὶι ονᾶνὶ 

086 Τ᾽ οοσπραζίομθ αΪ αυδ] πο νυ] Προ ρ᾽θπιοπύθθθ. δ οίθναπο ἱ ΕὙΆΠΟθϑὶ ἀνε 9 Τ᾽ αῦ- 

ὑθηχίοπθ 40] γαβῦο ἱπηϑησὶ 8118 ργοββίιηδ νϑππῦδ 461 ΤΌΓΟΙΙ οοη. Κα θα αϊη ΒΑΡ δΓοββδ, 

Ὧ6118 ϑοαὰθ ῬΓΟΥΘΠΖΒΙ ΡῸΡ ΓΙ 5011" ἸΏΘΡ110 6110 5 4 ὈΠΠ100 ἀβθθαϊο 41 Νίζζα (7). 1)8 

Ἰᾳηρὸ ὕθπιρο οὔ ποῦο οἷιθ 1᾿διῃραϑοίδθουθ ἔλᾶποθθθ ἃ Οοβύθη πορ. }} ὑγαῤίανε 60] ἴον- 

ΤΉ] 48.}0110 ὁογῦβᾶγο (8). ΠῚ Τλποα ποβῦγο, θη 86. θθπ. θοποβοθνϑ ἃ Γθ816 ἄθθο!θΖΖζα ἀ61]}᾽ θβϑγοῖθο 

ἔγϑηοθθθ ἀϊ Ρίϑιποπίθ, ἱποίξανα 11 τηϑΡοΠ 656. ἃ 50ΘΠαθΓ6 ἴῃ ΟδΠηρῸ θα ΟΟΘΙρΡ816 ααϑηΐθ 

οἰδιὰ ρούθνα (9), οθυῦο οἷ 1᾿ρραιθηΐθ θα! ἄδηζδ 4961} ἃννθυϑαγῖ, 1 α018}}1} Π611ἃ ἤπ ἀἱ 

Βίαρπο ἄδγαπο 8116 ἤδιητηθ ἱ οδβίθ ἢ αἱ 5. ΘἸοσρῖο ὕδπδνθϑθ 6 αἱ 5. Βιαβδθ]θ π6] Μοη- 

ἔδυταίο (10), παβοοπᾶονβ ἀἰβθρπὶ θθη ρα συανὶ. Οδυ]ο 51 βίϑ" Π ἀσπαιθ ἃ Ὑ9106}}1 (11), 

(1) 1«. “... 8. Μ.ἃ μὰ ογάθηδᾶο χὰ ρυΐμ." 86 46 πούϊοϊα 416110 ἃ] Π]. ἄπαπθ Πα] μά οβθ θη. θϑίαϑ 

Ῥαυέθβ Υ δὴ 88 δϑθποῖα ὦ 105 4θ 8ὰ 60186)0 τϑϑι ἀθηῦθ θὰ ἴντθα ρᾶτ απ 56 παρῶ ὁ0π 8ὰ γο]αηὐδα Ὑ 

ῬΆΥΘΕΦΟΥ Υ ἀπ Ῥαθᾶδη ἀδραύαν ΟΠ ββαυ 105, [085 ἀπα]05. ὁ 80108, Ο Φαπούατηθηῦθ ὁοπ 105. απ βθυϑῃ 

οαΐαν 10 46 ἔμθυθ ῃΘΟΘΒΔΥΙΟ ,. ἀθραθαάοβ ρον 6] Μαγαιόβ, αγᾶμπ ἀθ 688 

(2) 14. 

(8) Τὰ. 

(4) 1ἅ. Οανῖο Υ ἃ] γαβίο. Ογθιηοπα, 21 σίαρμο 1548. 

(6) 4»οἶι. βἰογῖοο Θοηζασα, Ἰοο. οἷδ., στοσιοπα, 15 ρίαριο 1548. 

(6) 14. 

(7) σπαπκιάπε, Νέάψοοϊαξἑονιδ, 666., 1, ὅ90 6 555.; Μάνρπονι, ϑέογία, 6θ00., ρᾷρ.. 8557. 

(8) Υ. 4»»., Ῥοο. 10. 6. Αγοῖι.. ϑέογἴοο Θοηφασα, ΕἸ. οϑέον εὖ, Ν. Π, τι. 8, ". 441. Οθβᾶγθ ἀησαρα 8] 

Τθαοα, 41 Μαπίονα, Μαδυϊᾶ, 22 σϑηπαῖο 1548: “... Τ᾿ Ἄπη}.55 ΑἹ Εταμζα, ἔθηθυϑ βοϊθοϊθαῦο ΒΥ ΡαΤοββα ἃ 

ἌΒΟΪΣΘ. 8. ἄμπηϊ 4611 [πιρ.", ἀϊοθπᾶο ομ6 11 810 Βι8 16. πᾶγϑνῶ τηοβϑᾶ ἃ βιθυνα ἄδ δαθίθ 16 Ῥᾶυθϊ ἢ 8 

Πᾶνρα, ρούαθο, ποι δα αἰΐτο ἔπ ομδ δοῖὸ 11 Ταγοο Ρ]Ϊ ρούθββθ Ἄγ Ῥ]ὰ ἀρθυοϊτηθηῦθ ἄδημο οὖ 086 

Ξ. Μ. (δ5.5 γἱξγοναπᾶοασὶ οβϑπασβία Ὧθ ἀθμδῦὶ ΠΟ ΠᾶγθβθΘ υἱτηθᾶϊο αἱ αἰ θη θυβὶ, Θ ἈροΊ Προ ο 6η6 

8] 880 ἢδ ποὴ βαγθῦθομο πιϑποαδὶ Θοοοταϊ 6011 ΠᾺΡ.» Ὁ, τηᾶ ΟΠ6. ῬΘΥ 8580 γίβροῦύϊο ποῖ γοϊθνῷ βθη πη 6 

Τρ] οπατο, Ὑ γαμηθηῦθ ρᾶτΌ16 αἱ ΒΘ ΟΠ βυϊ δι 1 Β511η0 5. 

(9) 1ί., Ε. οβίονηῖ, Ν. ΧΙΙΧ, πα. 8, Ὁ. 1666, οἷῦ. ΜΊΙαπο, 29 σίαρπο 1548 : “1 5.5 Ῥυοα ἀϊ βανογᾶ 

Ὑ8η6 ἀπὲ ταρτξοαὶ ἄω Ῥανία Ῥ6Ὺ ἰπϑύαν 1᾿ἀπᾶαῦα (ρ6 1. αἀπδηΐο ΠΟ ἰηῦ650) 46] 5.5 ΜΆγΟΒΘ86, δα Ρθμαοϑὶ 

686, τηρξοπᾶο ὅπ. Πἰχι" 10 δχϑγοῖίο ἴπ οαταραρτδ, 46 ἈΠ ΔΔΙΡῚΙ 5ἰ πα! Πππθηΐθ 6580 8.5 Ῥαοοα οὔ ὁ0η. Π 5001 

ΒΆΒΑΙΟΙ ἕαγο ῥαύθο 40 110 αἰαύο 6861 ραούτὰι ,. 

(10) 1. 
(11) 7(., 6 ΜΊϊαπο, 80 ρίαρτο 1548. 

ἜἜΠΘΟΝΝ 
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Τηθηΐ6 11 ναβίο, βαρυΐο οῃ6 11 τηϑύοθθθθ αἱ ϑδίαζσο, ΘϑΌΓ1616, ργούθυϊο 46] στὸ ἀϊ 

Ῥτδποῖα, ϑανα ἃ Πθνθ}]0 05 ροῦῦ ρῥιδγαϊα, τηϑηἀὸ 11 βορτίδγϊο αΙσταᾶπδ 6 ΟἹο. 

Τλρὶ αἱ ϑϑίασσο, ππᾶγομθθθ ϑροάθδίαϊο 6 ἔγαίθι!ο αἱ ΘΟ Όγ1616, ἀὰ Αϑύϊ ἃ ΒΌββϑηο 001 

αὐδίίγο σοιηραρηΐθ αἱ σαν 811} βούδο θοῦ ἀϊ γθοδσϑὶ ἃ Ῥᾶρ 16 1] ργθϑ 10 αἱ ΕΌββδμο, 

Ὧ6] ἔαῦίο ρὸὺ βουργθηᾶθυθ αδρυῖθ]θ. Π ἐοηθαύίνο τἰαβοὶ. ΠῚ αἰρραπδ, σἰαπῦο ἃ Βοββᾶπο, 

ΒΘηΖδ, [ΟΠ ΔΓΒῚ ΟΟΥΒ6 ἃ Θν6]10 6 αἱ πούδθ ρϑηῃθίσὸ ἢ6118, ρίαζζα, ἴϑοθπάο ᾿υ]ρίοπο 1] 

ΤΩΔΙΌΠΘ6Θ (1). Τῃ σοπίρθηβο ἱ ΒΎΘΔΠΟΘΒΙ ΒΓ Π56ΓῸ γοΥΤαδ 6 ἀϊθᾶθιο 1᾿ἀβϑαῦο ἃ] οδβίθ]]ο, 

τϑ, 1] ΘοἸοη6110 Ποάονίοο ὙἸβύαείηο ϑοθοΙΒ6, 6 Ρ]1] δββϑαϊϑηθ ἀονούϊουο ρα το (2). 

ΚΚαϊγοδάϊη Βαρθάγοβθ ἔραύίαμἑο 60116. Πούνε, ὕὰτοᾶ θΡὰ ρϑπθύγαῦο πϑὶ τηϑ}} 10818}], 

8, βθηΖᾶ ᾿πηρθαϊπηθηΐο δοιιπο ἄα ρᾶρῦθ 461186 ἃριηδίθ ἀϊ ὅραρῃδ, ρυοοθᾶθνα νϑιβὸ [ἃ 

Ργοόνϑηζα, ἀθναβίαπαο 16 οοβῦθ 4611 ρϑηΐβοϊβ (8). Π Ῥαοα, οἢθ. βϑρυΐνα 60η ϑηΒῖ8 911 

(1) Εϊὰ ἀΑ]]  ϑούαθθ 46] 1542 1] γαβίο ἄνθνῷ ργοννθάσίο Οἷο. ᾿μαϊρὶ αἱ ὑγαρρα οομῦγο 1] γπᾶγομθ- 

βαῦο ἀϊ ϑ]αΖζο. Υ. ΤΑυβϑεκαυ- άρμι, Ῥὰρ, 667. ΟὉρΊΙΘΙτλο αϊ ΒΘΙ]Υ ἃ] στρ, Τουῖμο, 8 ἀροβύο 1542. --- 

5.11ὰ οαὐξατα αἱ ΘΟΑΡτῖοῖο ν. Μύτττι, Μορογὴο βἰογίοο-αἱρονιαίίολιο, 6οο., αἱ ϑαϊιφτο, 1, 255-56. -- 

ϑοστιο 11 τϑοοοπῦο 461} τι." τηϑηθοναμπο ῬΥΘ880 1] γαβίο. Υ. Ἅγοῖι. δίογίοο αοηζαρσα, 106. οἰὐ,, ΜΊ]απΟ, 

8 Ἰυρ]ϊο 1548: “Ανδηθὶ μουὶ 1] 5." Μαν." 111.}}9 ΠΘΌΡ6. νίβο ἀπδ]σηθηΐθ Ἰὼ πούθθ 46] βαβραῦο 8] θγὰ 

ῬΥΘΒοῸ ΟἝΡΥ168116 τη π8." ΝΆΥΟΙ 686 Αἱ βαϊιοῖο ἃ ὙΘΎ6110 Βθοομᾶο 1] τηοᾶο δοποθγίαθο ῬΡθὺ 1] 866." ΨᾺ]- 

στάθα 605 δ5πἃ χ.δ, Π 66 ἔπ ἴῃ ααθϑύα ἔουτηδ, 666, ἱπθοπάθποβθ ομ6 1] ρΡ.5 Μαν." ΑἹ ϑδ]ποῖο βέανα 

π6]]1ὦ ῥθυτα ἀθ γθν6}1]0 οοη Ῥοοδ σιδιᾶς, Π] 0.15 860." Ψα]ργαηα ὡπᾶὸ ἄθ Αϑύθ ἃ ΕΌββαπο 600 ααδέξγο 

ΘοΟΙαΡαρτ 6 Αἱ οανΆ}}1, ἔαβθμο νοοθ ὁΠ6 Ἰ᾿δηᾶδνα ἃ ρογίαγ ἰὼ ρϑρ]1α 811} βο] δῦ] 006 βόπὸ ἴῃ ἘῸ8- 

88:50, οὖ Αἱ ΠἸΘΠΔΥΘ 5660 Θβϑῶὼ Οδν δ] αγῖα ΤΥ βοογῦδ, 6 σἱοπῦο ὁῃ6 ἔὰ ἃ ΒΌΒβαμΟ βθηζῶ ἔθΥΤΩ ΔΥΒΘΡΊ1 856 

ποὺ αὐδηΐο 856 τϑραβοθύνοσο 11 οῶνδ}]1, 86 π6 ἃπαὸ αἱ ἸοΠρῸ ἃ118 νο]έα 6 γϑν 6110, ἔἈθθμο0 ἅποῆ 6 ἀμ ἀαγ6 

5600 δανθὶ 11 Αὐομὶ θαβουὶ ἅθ οανα}]0 616 8ῖ ὑγονᾷσομο ἴῃ Εόβϑαμο οὗ ἴῃ ΘΟΙαρΑρ Ϊα, 00 6880. ὅ380." 

511 ἀπᾶὸ ΤιαγρῚ παοηβ." Μαγ." Ὁ ἐογοβίθο ἀθ βαϊαοίο ἃ οδυθο οῃ6, Ῥυῦθ80 ὁῃ6 ἔχββ8θ 1] Μδγ.δ ΘῬΌΥ16118 880 

ἔγαϊθ!!ο, ἰὼ σαᾶτᾶα 6] Ομ δ[6110, 1ὼ 48] ὑαΐδα ὃ 48 μποιαΐηὶ βαρ α 10] ἀθ580 Μαγομοβαῦο θχοθύνο Π] οαρ." 

ὁ 5γὼ Οαβύθι πο, 4Ὰ] ὃ ἔγαποθϑθθ, 586 ἰπἄποθϑβθ ϑϑϑὰ ραδσᾶα νϑᾶθπο ΤλιΥΡῚ ΠΟ Π8." ἸΠΟΤῸ γΘγῸ 316. 

δ Ῥυθ80 1α]ύτο Μαδγ." ἃ ΤΘΠἀΘΥΡῚΙ 11 οαβύθ]10, 41] οἷο σ]1 ποτ ἀαυθο ἀπδ]ομο ἱπύθηδίομθ, οὖ δοβὶ 1ὰ 

πούδα Ἰηὐγασγουιο π6 118. ἔθυσα οὗ Ῥύθβούο ΠῚ 0.5 Μδτομθθθ σα ὈΥ16116, πιὰ ΠΟ ὃ ἀορροὶ, ΡῈ. αυδηΐο Πα Ὀϊῶ, 

ἰηΐθϑο, νϑηαῦο ἱποπογῶ βῖπο ἃ ᾳαθϑία Ὠοτὰ ἃνῖ80 (6 αὐδηῦο ἀορροὶ 58: βϑρυῖίο, τηδ 51 ὕϊ8 π6 ὁ8. ΠῸΠ 

Βαγθτᾶηο Ῥούαϊο ΠᾶνΘΥ 1] οαβῦθ!]ο.,. 

(2) 14. 

(8) Ὑ. 1ὰ βοσαθηΐο Ἰούξοσω αἱ ἄπο διηθαβοϊαθουιὶ ᾿ὰοομθ αὶ 50] αζίομθ 46] Βαυθαγοσβα. Αγ ολι. αἱ δέαίο 

αἱ Ι͂λιροα. Αγεδαϑοΐογο. Οαγίο ογφίπαϊὶ, Ὁ. ὅ8. Μαῦίθο ΟἸρῚ1 6 σίποθησο ὅραδα 811 5ὶρποσγία. ΕἼΧΘηΖΘ, 

28 σίασπο 1548, “ ΜοΙύο Μοὶ βἰρυιουῖ ποϑὺνὶ οββϑυ οὶ --- ΗΘΥΙ τϑβροπάθιημηο 8118 αἱ Υ'. 5. ἀ6 25. Ἡορρὶ 

ΤῈ 60.5. 46] 5.5 Ῥασα οἱ μὰ τιϑηάαῦο ἃ ομΐαμααν 6. ὁ0π τη] δα πυτηδηϊδὰν τποπϑύταθοοὶ 11 νὶϑὶ ὁμ6 μἃ 

ἀθ 30 ὯΔ] οαβίθ! απο ἀϊ ΝΆΡΟΙΙ ὁμ86 νὰ π᾿ 510 1]1ἃ ἃ ἀ6110 σΌνΘΥμΟ, ἔθυτηδύοδὶ ἴῃ πὰ ὕθυτα 8] ΕΆΤΙΌ, 

ΠΟῚ Βἰδηο ρῬοβϑαῦο Ῥαβθαγθ Ῥ6Ὶ βοϑροῦϊο 46] ἃυτηδία Τατομθβοῦ, Ἰὼ απ] 7 ὁ 8 ρἹογηὶ 81 θγὰ ἔθυπιαΐα 

ἴῃ ἀπ6] Ἰοθο, αἱ ῬΡοὶ ὃ ραβϑαΐα οὐ πᾶνϑυθ Ὀγαριαῦο ΠΘρΡΊο 6 666 βὸ νἱβύω ρ]ρΊαγα Ἰὼ νο]ύα α1 ροπθηΐο, 

δᾶ ῬΟΥ Ῥὶδ ΒρΡ16 ὁη6 πᾶ Ῥ͵680 Ἰηῦθβο, 6 βρθοϊδ!τηθηῦθ ῬΘΥ ὯΠ ΤΔΟΤῸ Θϑδιηϊπαῦο αἸ]]ρ ΘΒ τη θη, 

φοταθ 1᾿ αγιααύα ὃ 102 Θαϊοσθ Θύοββοθ, 25 Θϑ]οσο θαβίαγαθ, αἰδγαύαπῦο οἱὰ βου} }}} 6 4 πᾶν ρογύαῃο 

9ιτὰ βοϊδανὶ ἄδ πιϑύου ἴῃ ἴθυγταὰ 6 8ὲ οστὶ πᾶν 20 ρϑεχὶ 41 Αὐὐθ]]αυῖα σγοβθῶ Ῥ6Ὶ ἐδ] οθίθο, 6 46] 

γϑϑίο οαυίομο αἱ Ὀϊβοούνο 6 Τϑυγαταθηθὶ ῬῸῚ σιυδδίαθουι 6 νἱ δὶ ὑγόνῶ 11 δῶρ." ΡΟ] πο ρϑὺ 1] δ χιῖν, 

1 αυὰ] μὰ βουϊδῦο ἀπὸ Ἰἰ δθτα ἃ ἀπ βίρπον ἰπ Οα]ανυῖα, ὁμ6 βαὰ Εἶχο δ πθ πῶ 1ὼ οορίδ, ὁοτη8 5] ὑχο- 

γῶν 8. 416}1ἃ ἀγτααύω ΡΘῚ βου 0 46] 810 ἢ, 6 016 1] 5.» Βαυρασοββὼ πανθᾶ ἴῃ ΘΟΙΏΤΩ ΒΒΊ0Π86. ἔμ] 

φαὐδο 46] Ὡ1α]6 σπ6 Ῥοόβϑθε, ἴῃ 11 Ἰοομῖ 46] Ιταρϑγαύουθ, 6 ρϑυομὸ βῶρθνθ ὁπ 1] ἀθύδο ΒΊΟΥ Θὰ αἷΐο- 

ἀϊοπαῦο 811 Οοτομδ, ἀἱ Ευαποῖα, ροσὸ μανϑὰ οὐδοπαίο ἅ8] ἀούϊο 51ρ.. 5 Βαυθαγοββα ὁ. 6] 510 Ῥᾶ686, 

πὸ Αἱ Δ] ΥῚ βἰβηιουὶ οἢ8 βᾶρθϑβθ ἔχσββοῃο ἀθνοῦϊ 811ὰ ρυθάθυθα οοτοπῶ, ποῖ 81 ΆΓΘθΌΘ τὴ] ἅ]οαπο. 1] 

ἄϊβοσιο 461] Αὐταδύα βθοομᾶο 1ὰ βρίδ .... ὃ ΑἹ γϑηῖτθ Δ6] σΟ]Ὁ 4611ἃ βρϑῦϊθ 6 ὑγαύθαν ὑαύία, 4611 τἱνίθτο 

8] Ῥορρίο 5ἱ ρούτα. ἃϊ ροΐ πηϊυδὶ ὁοη 1 ατιπαία {τϑποθθθ 6 ἃπάδι ἃ ΤΠἾ81, 6 6η8 1ᾳ ἀρίξα αὐτηαύο 

Τυτομοϑο ὃ Ραραύῦδ ῬΘῚ τηθβὶ θ. αΪ μοὶ, 56 11 Ἐ Οὐ] το 56. πθ ΨΟΥΤὼ ΒΟΥ, Ρ61 8 ἃμηὶ ροὐοτὰ ραρϑη- 

ἅο]α. ϑὅυα Βίοο. ἢ πὰ ἕαθῦο αἱ σὰ Ῥάοιο Ῥγον βιουϊ ὁ00. τηδη δῦ ΘΘηὐθ ἃ ῬἾδᾶ 6 ἀυύθρ]αγία, 6 ἃ ῥἰθυτα- 

βοηία, 6 αἱ ρἱὰ, ὑθιιθηᾶο πιοὶύο αἱ ρμἱοιαθίπο, οἱ πὰ οδοοίαθο τῇ 5.» ἅδ᾽ τηοπίθ δοαδο οοὰ 800 Ὀποπὶ 



41 ΟΑΒΙῸ 1 ὈΙ ΒΑΥΟΙΑ, ΓῈ Κ5ὉΕ ΒΕΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ΒΈΑΝΟΙΑ ΒΕ ΒΡΑΟΝΑ, 06. 175 

διυνθηϊτηθηὐ, οταϊηὸ ἐοθύο δἱ ϑοὶ αὐβῇοϊα!}} αἹ ΝΊΖΖε, αϊ τϑοθορΊθγθ 8000 ἔμπεϊ ραθβδηὶ, 

θα 8] ρῥυϊποῖρθ αἱ Ρίθιηοηΐθ, ομθ ἄορο 18 νἱβίῦα 411 1ηρθγαίοσθ γᾶ [ογηϑύο ἴῃ ἀ86118, 
οἰδὰ, αἱ ρανυϊτθ 5118 Πούνα 91 Τουΐα ὁ Ρ6ὺ 1ὰ να αἱ ϑανοπᾶ 6 τραῦϑῦο ἴῃ Ρὶο- 

τηοηΐθ (1). [πῆπϑ βρϑαὶ ἃ πᾶονο οδριύδπο 46] οδβύῦθ]ο πὶ γθοομΐο 6 Βρουϊπηθηΐαΐο ᾿ΌΠΊῸ 

αἱ σάθττα, ῬϑΟΪο ϑπιθοπθ ἄθὶ Βα]θὶ, βρῦϑπ ρυίΐοῦθ 41 Τιοιηραραϊα, ἔγαύθ 461} ογἀϊπὸ 

Αθγοβο]πηϊδαπο (2). Μοτῦο 11 ΒΘΙΠΘραρᾶθ θὰ τἰμηδδῦο 8] οομηϑηο 46] οδβ66110 1] θ8]10 
ἀ611. ν8}16 ἀ᾽ Αοβύα, Δηξοπίο αἱ Τιϑβοπδαχ, τὴ ΠΠ8ΠΖΙ 81] ο᾽ᾶνΘ ῬΘΙΊΘΟ]0 ρᾶγνθ ορ- 

Ῥογύαπο αἴβάδγθ ἴὰ ἀϊγθσίοπθ δ ὑπ οαρίθαπο αἱ τηδρρίοι ουἱᾶο (8). 1 ΕΤΘποθϑὶ, οἢ6 

ΟΥ̓Δ πῸΠ ρούθναπο ρῥἰϊ παϑοοπάθγθ ἱ ἰοτὸ ἀἰβορηὶ, ἰδόθνδηο ὑπύῥωνίδ, 11 ῬΟΒ5510110 ῬῸΓ 

ἱποηϊοάδνο 16 σϑηθὶ 461 γαβίο ἴῃ Ῥίθιηοηῦθ, 6 ᾿ἰδβοῖδγθ οοβὶ ΠΠ06ΓῸ 11 οδιηρο ΘΟμὗΓΟ 

Νίζζε, αὶ Ευϑποθθοο 41 Βουσρθοι, ἄπου ἀϊ Ἐπρηΐθη, οοτηϑηάδηῦθ 461] Θβϑυοῖξο 6 ἅ6]18 

Ποία, γϑρία ἀϊ Ῥγονθηζα, δὰ ἃ] Βαρθαροββθα. [Ππ νίνο, πᾶ ᾿πἀθοῖβο οοιηαὐτηθηῦο ΘΌ 8 

ἔδηθι. ᾿πιρουτὸ ποι 8ἃ 86] ἀθύξο 5.55 δἱ γϑβοϊγθσὰ δοοθύθαυ 6 σ᾽παϊοα αἱ ρυδπαϊββίτα ᾿πηρουΐδησα 1] 

ϑαδγάδυ]ο, ὁῃ6 ἱπηρογίθυία ὑτΌΡΡῸ 56] γϑπίββθ ἴῃ ροῦν 46] ἢθ. θυθιία 46 Ῥογύϊ αἱ ϑίθπε Ῥ6ὺ Θββθῦθ 

18} Τογαἶθ 6 οοπξογία ἃ] σαλγάδγδὶ ῥἱὰ ὁΠ6 8ῖ ραᾳὸ, Ταὐϑηάθηᾶο 6ῃ86 Βοηὸὺ σϑηΐθ ἃ βἼΘΥΤ, τη 881 Π|6 

81. ΟἸαμπίσαουὶ ὁμ6. νἱ β0πο. παρ ίδιαο τοπρυδύϊαθο 5ὰὰ Εἰθο. ἶδ 461] ἀνθὸ ἀδδοοὶ 6 ἀθύθο!! ὁΠ6 10 

ἴαγϑιαο βαδῖθο βίθπᾶθνθ 8116 5. Υ..... ΤῈ] ΑΡθοοσοαιπθηΐο 46 βὰὰ 5. δὰ οοὰ δὰ Μοὰδ αι Βαββὸ, ΠΟΙ 86 ΠΘ 

88, ὉπΟΠονα ἰὼ ΟΟΠΟΙ αβίομθ. ΠπῸῖ οἱ ΟΟΟΟΥΥΘ αἰγηθ αἰύτο, βίπου τϑοοοιιδηᾶδγοὶ ἃ Ὗ. ὅ., 11 αὐδ}ὲρψ ΙΔ ἀἴο 

Θοηβουνί. αἱ βογθηχα ἃ αἱ 28 αἱ Οἴαρπο 1548. ἐς δὰ ὑτὉ 
δα ΜΆττηκο ΟἸσιι. 
γικο. ϑραρα. 

(1) 4γολ. αἱ ϑιαίο ἀὲ Τονΐιο. Μαΐογὶο ρμοϊἐξίοδιο ὁδέονδ ἵηη ψθηθ7), τὰ. 15. ᾿ϑυγαχίομθ ἀ6] Πποα αἱ 5. 
αἱ Φούθιηρβ ὁ αἱ Ομπᾶὐθ]αν, ΜΊΙαμο, 9 10ρ]10 1548. --- Αγοῆ. δέογίοο Θοηφασα, Ἰοο. οἷδ., ΜΊ]απο, 7 Ἰαρ]1ο 

1548. 51 σἰδίθπθ " ομ6 οϑβὰ ἃυτηδύα ἀϊβοστια ἀθ ἃπᾶδυ βορτὰ Νίχα ἀϊ Ῥγονθησα, ἄονβ 11 ἢ αἱ Ετδησα 

ΒΆΡΌΙ) ἂδ τι ἄδτθ θχογοῖδο ΡΥ ὕθυσα οὖ αἱ ἱπυθυμδυδὶ ὉΠΟΠΘ 6588 δγτηδῦα, ἴθ ροτίο 46 111 ΕὙαποῦ. 

Ῥργπὸ 1] 5. Ῥαοα ἀϊ βαάνογα μὰ τπϑπάδθο ἃ πηθῦῦθυ ὑγθ τα 1111 ΕΔΗ ρϑθβδμὶ 41] οοηύαο 6 ΝΊζδ ἴῃ 

Θϑϑῶ οἰδὰ ἀ6 Νίσα, οὐ πιαπᾶδι ἃ] ΘΌΥΘΥΠΟ 41] οαβύθ!]ο ἀρ Νίχῳ 11 ῥυΐοσθ ἀθ ᾿ποταθαγαϊα, οαν ρου Ἠ]6- 

Τοβο]πϊδαμο, οοη οΥῖπθ. 616] ρυϊποῖρθ ἢρΊοΪο ἄθββο 5.5 Πα 86. πθ γΘηϑῊϊ ἴῃ απὸ Βορτὰ Ἰαττηαύο (6] 

8. Ῥυϊποῖρθ Πογία, Ιὰ 8] αἱ ρυθβθηῦθ 86 υἱύσονα ἃ Ὑ1Π8 ΕὙΘπομα, ,. --- 1ἅ., Ὑ ΘΓ66}}1, 15 ἸυρΊο 1548. 

“Ἢ 5.5 Ῥαοοῦ αὶ ϑανογὰ πα τηδπᾶδίο ἃ. Ἰθνᾶν ἤμουν 46] οαβύθ]]ο αἱ Νίχα 1] ῥυϊποῖρθ βὰ0 Βρ.15, απ] 

γϑηθγὰ, ρϑὺ ὑθυτὰ 811 νο]ϊΐω Ὧἀθ ϑαᾶγοπα, οὐθιὸ αἱ οαπῖο, βθοοπᾶο [πα] οαγαπΟ τηθρ]10 Αἱ Ῥούθυ υϑην 

ϑοροιηρασπαῦο ἀὰ ἄοα τα ]Πἴὰ ἕαπὺὶ 46 Νίχα, οὖ 11 5. Μδγομοβο ΠῚ. 5 τηαπαατὰ δα ἱποοπῦγαυ]ο 60. 
1116. 6 οἰπαπθοθηῦο ἔβην! ΔΙδτηδηΐ, ἥπ ἄονο βαγὰ 11 Ὀίβορτιο. Εἶββο 5.5 Ῥποῦ αἱ ϑανογα ὃ απᾶ ἴῃ 78ι- 
(6111, ἄονβ ποὰ ΟΟΟΟΥΤΘΠΟ Δ] γῸ 56. ξδυτηθτὰ Ρ6Ὶ Ρἱλι οἹοσμῖ 9. --- Οἴτοῦ, 1 ἀββθᾶϊο αἱ Νίζσα ϑα 1] συδῃ 

Ῥυΐογθ αἱ Πιοπιρατάϊω ῬΟΙ ποη τἰρούθυταϊ νϑπδιιθπίθ τἱσπδπο ἃ] ΤΆΜΒεαν, Μόριοίγο8, οοἱ. 912 6 8ρ6.; 

Τοβο, ρᾷρ. 81 6 βρρ.; Ολμβιανο, 60]. 107-78, τῶ Βρθοϊασιθηῦθ 8] Θόβρπερο, 90]. 1870-1441. Ὑ, Ῥὰχθ 

Οἴβπαπτῖο, Νοίϊσϊο ἀὶϊ Ῥαοῖο δίνηιοομιο οὶ Βαϊδὶ αὶ ΟἸογί, Τουῖπο, ΑἸΠαπα, 1826, ραρσ. 16. 6 βρο., δὰ ἱ 

ταϊθὶ βὐπαϊ γε φορέϊϊμοηιο ρἱογμονέοϑο ἄοῖία ργΐηια ηιοέὰ οὶ ϑοοοῖο ΧΥ͂Ι, Οἱασοθιο Ῥγουάπα αἱ ΤΠομηὶ 

(Θϑύν. 44] Οἱογηαῖο Τιρφιιδέϊοο), ἀθπονα, ϑοσαομιαιὶ, 1897, ραρ' 8-11, 6 Τ᾽ Ορογα ροϊτἐτοο-»υἱέαγ 6 αἱ Απᾶγοα 

Ῥγοναπα αὶ Τιομηὴὶ ποῖϊο δέαίο βαϑαιᾶο ἄαϊ 1558 αἱ 1569 (οϑύν. ἀρῚ] Α ἀοῖϊα Τὰ. Αεοοααονηῖα ἀοὶ 1 ποοὶ, 

Μογμονῖο ἄρα οἴαθθο αὶ ϑοίονιξο γιογαϊί, δἐογίοῖιο 6 Πιοϊορίοῖιο, νο]. ὙΥἹ, Ῥ. 19), οι, 1898, ραρ. 51. -- 

ΠῚ σγὰπ Ῥυΐονθ ρυΐσηδ αἱ πᾶσ ἃ Νίσσα, δγὰ βύαθο ἴῃ ταϊϑθίομθ ἃ ὕπηθο, ἄονο βἱ ἴβδοθυα Ῥυόοθϑβο 

ΘΟΠέγΟ Ὁ]οαπΐ ὁμ6 ἀνθνᾶπο ογαϊδο ὑγαίπιθηΐο ἃ ἴανουθ ἀθὶ ΒΎΘΠΟΘϑὶ. ΠῚ 29 τπᾶροὶο αὐαὐῦγο ἀοὶ ο0]- 

ῬΘΝΟΙῚ ουαπο εὐδθὶ ἀθοωρί αν, ν. Βέδι. αὶ 5. Μ-Ῥε ἴηι Τογίριο, 3,258. αἱ δίογία ραΐγία, τι. 1072, 1,οἰέογο ἀὲ 

ποροφὶ οἱ 5... ΧΤῚ. τα ῬδΟ]Ο ϑίπηθομθ ἀθὶ Βα]ΌΪ ἃ] “Ῥποα, ππθο, 29 τπᾶρρῖο 1548, --- βουιθτα, ὁἢ6 
Ῥθυὸ ποὴ ἀοααϊβθαθθθ 11] δίπταθοπθ ἰἃ βἰπιραύϊα 46] οαρίδαπο ΟἿἷο. Βαυδιδθα Ῥάβουο οῃ8. οοιπδπᾶδνα 16 
ΤΆΣ] Ἶχὶο ἴῃ ἀα 0118, οἰδθὰ, ν. «4ποῖι. αἱ Βέαίο αὶ Τογίριο, 1,οἰέ. ραγἐϊο., ῬάΒθΥο ἃ] Τοῦ, ὕπηθο, 20 ἃρτῖ]ο 1548. 

(2) Ὑ. ποία ργθοθάθηίξθ. 
(8) 801 Τιοβομαὺχ ν. Ἅγοῆ. δαγηογαῖο αἱ Τογίηο. Οὐγιέο ἐθ8. φόρ. αἱ ϑαυοία, τοῦ. τι. 204, 0]. 6ὅ. ἢ 

ΤΘβομδτιχ Θομηδ οαρίδαπο 46] οαβύθ]]ο ἀϊ Νίσσα αϑβίβῦθ ἃ] ραρδιαθηίο ἀθὶ βοϊαδθὶ ἤπο ἃ] σίαρῃο 1548. 

ΝΟΙ ἀροείο γ᾽οτὰ ρἷὰ 11 σγδῃ Ῥυΐοσθ, ταϑηῦσθ {1 Τιϑβομααχ ἔππσίοπανα, 5010 ρἱδι ἅἄα Ἰαορούοποπίθ. Υ͂. 1ά., 
0]. 67, Νίσσα, 11 ἀροβύο 1548: “ τποηβ." 16 σγαπᾶ ρυῖθαν 46 Ποταθδγᾶϊθ ποὰνο]]θηιθαῦ σοπϑύϊσαθ ΘαΡΡ."". 

18 8.5. 6 Τιϑβομδιχ Πθαϊοηδηῦ,. 

ΕΚΟΘΌΝ 
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Ἰπορο ὑγα 1] ΘΟ]ΟΉ 6110 Ῥίσγο (ΟἸοηπα δα ἱ ἤαποθϑὶ ἱπ ΡΙιθιμοηΐθ, ἐπομὸ 11 ΟΟἸοππδ Ϊ 

τἱριθσὸ στ ΟἸΒΙουῖ, θα 1 5001 ἀυνθυβασὶ ἃ Εἴνα 4] Ομ θυ], 44118. απ816 ἔθυσα 6551 ΒΟυυ 5118- 

" ΤΌΠΟ 1Π ΘΟΙΟΠΠ6110 οΘβδ1 60. ΑΘΘΟΙΒ6 1] ΤηΔΡΌ 686. ἃ ὙΘΓΟΘΙΠ 11 12. ἸὰρΡ]10 ΡΘῪῚ βοβύθῃθιθ 

ἢ 1 Οο]οππδ (1) ; πιὰ ἰὰ ρϑῃυσῖα ΑἹ νἱνϑῦὶ οβύθοοϊὸ ἰὰ ϑὰ8 ἀνϑηζαῦδ, (2). ΑΟΘΟΓΘΌΡΘ 

᾿ Ῥογὸ 18 ριιδυηρίοπθ αἱ ΟΠΙΘΙῚ ἃ 1000 ἕδη! 6 200 ὀανα!]θρΡΊΘ] βοῦνο 1] οομηδηᾶο αἱ 

 : Τιοάονίοο γιβίαγίπο (8). | 
ἢ Π Βδυρδγοβθα θηΐγανα ἴῃ απθϑίδ ἃ ΤΌΪοΟπΘ (4), 6 ῬΟΟΠΪ ρἱογηὶ ἄορο ἃ ΜϑιΒΙρ]18, 

ἄονγα ὁ0η π0]0] ομουΐ οὐδ τἱοθναῦο Π6] Ῥϑ]ΖΖο γοα]6 (8). Ἐπηϑηθο]θ ἘΠ θουῦο Ἰαβοϊὸ 

᾿ ΝΙΊΖζα 6 τἱραῦὸ ἃ πονῶ ΠΟῸῚ 56 ηΖδ ΡΘΙ16011 ΑἹ βὰὰ νἱῦύα ΡῸΓ 16 ᾿πβ᾽4 16. 46] βίρηον 

αἱ Αβογοβϑ, αἷο. Βαῤθϑῦα αὐ]! (6), οἷι6. ἴῃ ἰδ] ὑθιηρὶ ρἱὰ τ θ6116. ἃ] δὰ ὈυΪποῖρθ 

᾿ πϑύπγαϊα (7), ἄορο Ὀγθνθ ροῦϊοάο αἱ ἀρραγθηΐθ οββθαυθηζᾶ (8), ἄαὐϑνὰ αἱ πᾶονο τοῦϊο 

ἢ ἔϑαθ, ὁοτηθ ο᾽ὰ δϑοοθηηδηηηο (9), Θἃ γᾶ ἱποδγϊοαΐο ἀ8] γ ἔγᾶποθβθ αἱ τἱάθστθ δα οὉ- 

Ὀοάϊθηζο, ο]] ΑἸΟΡῚ ρθη ] ποτὶ πἰχζαγαϊ (10). ΠῚ νϑογοβθο οδβύθι απο ἀϊ Νίζζα ϑὰ 1] 

ἢ Βονθυμδύοτο 4611, οἰ ὰ, Απᾶγθα βἰβ. ἀϊ Μοπίογι, ᾿ππϑησὶ ἃ] ο’αᾶνθ Ῥϑυϊθ0 10 ΠῸΠ 51 

ἢ Ῥογάρυϊοσο ἀ᾽ ϑηΐμηο οᾶ αὐΐθθοτο δὰ ουίροῦθ Ῥϑίυδγαὶ οοη δἐδινιὰ ἔθθΌ.116. Δποπθ 16 

ἡ ἄοππθ θηπθγῸ Ππηρίθρδαῦθ πὶ ἰανοῦὶ (11), 6 ΠΌΠΊΘΙΌΒΘ6. ΒΡ1Θ ἔὈΓΟΠΟ Π]Θ858 58 ΘΟμἤηϊ ἃ 

ΒΟΥ ΟΡ ΘΓ 6 16. τη08586 461] Θ8110- ΤΌΓΟΙΙ (12). ΠΠ 2 ἀροβύο 1] βσῦϑη ῬΓΪΟΤΘ, οϑυΐο οὐτηδὶ 

46] νἱοίηο δβϑϑὶῦο, νυνὶ 11 ῬΡΊΠοῖρΘ αἱ Ῥιθιηοπῦο δᾶ 1] Το. πὸ ἀ6] δ1101 ΘΙ 15θδι 

᾿ (1) 4“"ο]ι. δἰογΐοο Θοηζαμψα, Ἰοο. οἷ. 

(2) 14., Μίϊαπο, 15 Ἰυρ]ῖο 1548, 

᾿ (8) 14., Μίϊαπο, 20 Ἰυρ]ῖο 1548. 

Υ (4) 14., Ἰοῦθ. οἷδ. 4611 11 ἸυρΊ]1ο. 

(5) 14., ὙΦ γο6111, ὅ ἀροβύο 1548, 6 οορία αἱ Ἰούξθτα ἀ6] ὑθβουΐθσυθ αἱ ϑανοῖδ, ΝΊοοοἹὸ αἱ Βθασμηοηῦ, 

ἀρίίο Οαντὰ, δα τα. ΕἸΠΠΡονῦο. Νίζσοω, 28 Ἰυρ]1ο 1548, 

(6) . ᾿ορογα ροϊεοο-τεἰϊξαν οἰῦ., Ῥᾷρ. 51. 

(7) Ψ. 1 νὰ ροϊείοα βαϑαιμάα, 600., ρερρ, 581-59. 

(8) βαιαβ, Τοοιοιθηῖβ 8.) ἴα ργίμοϊραιό ἄὸ Μοπαοο, 11, 150. Ουὐίογτος ᾿ορο 46 Ῥϑά]]]α ἃ ὕγ]0 Υ͂, 

Ἢ Τογῖπο, 27 τπϑσρίο 1584. “ ΕἸ σϑαθ] ποτα οοπ «αἴθ Ἰὼ Τηΐδηύα (1ὰ Τλιολιόϑδα Βοαΐγ 166) Ὧὰ ὑγαΐαο 

ΒΟΌΓΘ α8 οοβὰβ 46 ΝΜόμπορο ἃ σϑηΐϊᾶο δὴ οδύθ πηϑᾶϊο. Εἰδύθ 86 Πᾶσι Μοϑίαν ἄθ5. ΟΥῸΒ Υ 65 ΒΘΥΙΔΆΠΟ 6 

Μορία." ἀθ 1ὰ 78] (Ποηαίο Ογὶνιαϊαϊ, 5.76 αἱ Ἰα Ταϊ ἄο8 Μαβϑοΐηβ, ροὶ ϑαγοόηο αἱ Βοιιῖ!), 1οβ. ἀοβ. σἱϑη 

ΒοΙαΡτ68. 46] οοπύαᾶο ἄθ Νίςφωῳ πιάβ. ρυϊποῖρα]885, .....Εἰβῦοβ ἄο8. Βϑυταθποβ ἤδη 5140 ρυδηᾶθθ ἔτ μΟΘΒ68. 

ἄφογα α γοοορσίαο οἵ Τλιίψιιο οἷ εὐο ἡ ἴα Τιαμέα οἷ, οἱγο, Υ 61105. ϑϑύδηῃι. ΤῸ ΘΌΠΟΒΟΒ 48 ΒΟΥ ἅ Υ, Μ,, 

Υ 805 ΠοΙΙῦτΘΒ 48 6 8αῦθ]]α ρα ἀθ Ῥγονϑῆσῳ 10 ροάγϊδη ΤΥ ὈΪΘ ΠΆΖΘΥ 5. 

, ΜΙΐαμο, 11 Ἰαρῆο 6 15 Ἰυρ]ϊο 1548. Ι 

στον. σὰν... 

ἢ; (9) Υ. ρασ. 81. 
ὶ (10) Α4γοῖι. αἱ δέαίο ἀἱ Τογίνο. Ῥγοίοοοϊ ἀποαῖϊί, τορ. τι. 168. Τ᾿ αθαῦθ Μανίθ}]: ἃ] Ῥαοα, 5'-Αρπέβ, 

᾿ Ἰ 21 ἀροβίο 1548, Νίχεα ὃ οὐδαΐα ἴπ ρούθτθ 46] Βαυθαγοββα. “ Μοηβ." ἄθχ γοῦν θϑὺ 6] ἀὰ8 δᾶ ἰὼ 

ἢ παρα ἄἀθ ἔἕαγγθ γϑημᾶγο 16 Ραγ8 οὖ ἃ δοταμηδποό ἃ ΘΟΠΙΤΪΏΘΙ 165. ΘΠ Ι]ΒΠΟΥΊΤη 68 οὖ ΘΟΙαΤΠΊτιη68 ἂν αῖτο 

Π" 165 Β4οΙ 1 ό5, οὐ 76. Ῥᾷμββ8 46, απδηῦ 115 ἀπτομῦ ἀβδίθρό αν Ὀ]]1ουῖθ. δῦ σουηπαποό 18 θαὐθθυῖθ ἀπ ὁμᾶ- 

ἢ βύθϑι, Ἰϑάϊοῦ οὐοοσ γὼ οὐ ϑηγουθτῶ ἀπθ]α 6 ΠΟΙΔΌΤΘ ἀθ σϑηΐ ΡΟ 16 ῬΆΥ8 95. 

ΤΠ ἐθηὐαξίγο 611 Αβοτοβ οομῦτο ἔπη. ΕἸΠΡοτῦο, ἑανουῖθο 48] τὸ ἔτᾶμοθϑθ, νθπηθ βυϊρυμαὐίσσαῦο 48110 

βύβεβο τῷ ἃ Γηρ}η]έοιτα, πγίοο ΥΠΠ. γοᾶϊ Θαγάναοβ, Οαϊομᾶα,»" οἷδ., νο]. ΥἹ, ρ. 23" (ῃμοπάοι, 1895), ᾿ 

᾿ Ῥᾶρ. 484, π. 2325. Ομαραΐβ. 411 ̓ ταροταΐουθ, Πμοηᾶγα, 9 βϑύθθια θυ 1548. ΠΠ τ “ὦ ὕὑτοιό Ὀΐθη οϑῦυθηρ 6 Ϊ 

᾿ οὖ ΘΧθορΆ 8 ἴὰ ρυδούΐϊαθ ἄπ ΤΟΥ ἄἀθ Βταμοο 46 ἔαῖσθ ποὺ 18 ρυΐποθ 46 Ῥιθαταοῃῦ 9,. 

᾿ (11) Αγοῖι. σαγιοναῖο αἱ Τογίο. Οὐμέο ἐθ8. φόη. αἱ ϑανοῖα, τϑρ. τ. 204, 01. 89. γ., Νίσσα, 27 Δρυ116 

Ι 1548: “ Οοταρίθ ἀθ 6 φαθϑὺ ἄπθὰ διχ ἔθιθσαθθ αποηῦ ΒΟΥ ἃ 88 ναγάδῃρο ἀπ ἔοβθα]. , 48] 26. ἔδ- 

ΐ Ὀταΐο ἂἃἱ 15 ἃρυ116 1548. 

ἡ (412) 1α., ἴο]. 118-118. γ. Νίσχα, 80 5βδύξθιαρτο 1548: “Τιαυροπῦ 46 16 Ὀγθβουυοῦ ἀθ ϑανογθ ὃ 468- 

ΕῚ Ἰϊντό ροῦν 16 ΘΒΡγ65 δὺ Ῥοὰν ]65 ἀθρθβοθθθ θη νου 688 Ῥδ1 ΤΉ6 7 Οὺ ΦΘΥΤΒ ἂν ΤΠ] ΟΠ ΒΘΙ ΡΘΕ 9. “ 16 ῬΘηΜ] τη 6 

᾿ ὧδ Ζαϊ]1οὺ ἃ Οἰταγα να τηδη: ἀδαιθ8. ἃ πιᾶγο 6 1116 ῬΟῸΣ δούθησγθ Ἰαγτπέθ --- Υ ΘΧ, 8078... Ὅπ αἰ ὑ1Ὸ ' 

Ἵ βὐοῦδο Ἴ σἱουπὶ ἃ ΒΟΥ ΘΡ]]Δγ8 1 ΑΥγῖνο 46116 Πούία. 
ἢ ] 

Ἧ 
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49 ΟΑΕΙΟ ΠῚ ὈῚ ΒΑΥΟΙΑ, 18 Β0Β ἘΒΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ἘΒΑΝΟΙΑ ΒΕ 5ΡΑΘΝΑ, Β0Ο. ΕΗ 

ἔα οαὐξαγαύο αὶ ΠΘΙΉΪΟΙ, τὴ ΠΠΡογαύο ἴθοθ υἰύουπο ἃ ΝΊΖΖα, ἅ8118, απι816 νθῆπθ τίη- 
σἱαίο [δ]! οθπιθηΐθ ἃ ὙΘΓ06111 ρυθϑθὸ 1 Παοᾶ (1). Π ὅ ροβίο Καϊγοδδίπ Βαιραγοσθα 
601]᾽ Τηὐϊονα Πούίδ, δὶ ἀποογανα π6] ροιτίο ἀϊ ὙΠ]ΐναποα. 6 βὑνίπρονα ἀ᾽ αββϑᾶϊο Νίζζα. 
Ανθνὰ ποὸη πιθηὸ ἀΐ 10.000 ἔφηθ!, 48] τὸ αἱ Ἐγδποῖα οιᾶπο βὐδδὶ δββοϊ ἀδθϊ αἱξὶ 
8000 ποιηΐπὶ ΟἹ γ6 16. τ] ]Πσίθ ομ6. αϑθίἀίναπο 811 Ἐπρμίθπ (9). Πτρονα Ῥγοπίο 5800- 
ΟΟΥ80, Θα 1] ΤηᾶΡΌΠ 6856 46] γαβίο ἀθβίάθγανα ἃν ἀθηῤθηηθηΐθ αἱ βαῖνδιο 1ἃ ρίδισσε. ϑαρδνα 
Θ611 1᾿πηρογίϑησε, ὁΠ6 ἃ Νίζζα αὐ θαῖνα ΤΙπρουύοσθ, θα ὃ ΘΡΓΓΌΠΘΟ ΟΓΘᾶΘΙ6 66 1] 50 
Υἱδαγ 0 ὑγᾶθαθθ ἃρροιηθηΐο ἄδ οδὐεῖγα γοϊομ αν ρΘυβΟμ 16. ο ᾿ηΔ] αν ρα γοῦβοὸ 11 Ταοδ. 
ἢ γαθύο ἀνγοῦθθ νοϊαΐο, τἰροῦο, ἴῃ Ῥθυβομδ ΘΟΘΟΣΓΟΙΘ βούδο ΝίΖζα, (8), πιὰ ἰὰ τηδη- 
ὁδηΖα αἱ ἄδηθγο 1ο ἱπομϊοάδνα Π6118. ὑθγῦγθ βιθ]ρῖη6. ΟἾΪ880. βοθθουϑὶ δἱ ρυϊποὶρὶ ἰδὰ- 
Ἰιαηΐ, ἔνα 1᾿ ΑΙ δτο ἃ Τπιθοδ (4), πιὸ 5.116 ῬΙΠῺΘ πΠῸΠη Ροὐὸ 616 ϑυνίθθ ᾧγθ οοιηρδρηΐθ αἱ 
ἔδυ! ἰρα] απὶ, ἀϊ σαὶ ἀπὰὶ ραραύα 8] Τλαοα,, βούνο ὰἂπ Ῥαομ οδρίθαπο, ΘΙΓΟΙδπηο ϑδη- 
δυΐπδ, (Ὁ). Μὰ ααθβυϊ ὑγογὸ 11] πϑιηΐοο σὰ βύδησίαῦο δὐύουπο 8118. οἰδῥὰ 6 ποι ροξὸ βιθίο 
ἔλγβὶ βίναδα (6). Ηϊπιδβῦο ταῤῥανία ποὶ ἀϊπθονηΐ, υἱαβοὶ πὶ απ βουύϊθα ἀοὶ Νίζζαταϊ δὰ 
ἰηξροάθτνθ π6118, οἰδδὰ ἀπ οοπίίπαῖο ἀΪ ποχηϊπὶ {7} 

18. οἰγοοβίϑηζθ ργθίηθναπο. Π Πυθα ἰθνὸ ἴῃ ἐγούνα βϑηθ!, ἀθοῖβο αἱ βοθπᾶθιθ ἃ 
ϑδνόπα Ρ61 ἀἰτίρθγθ τηθρ]ϊο 16 ΟΡΘΙΔΖίΟΠΙ αἱ ΒΟ οΟΥΒο (8). Π]| πη ΟΠ 656. ΔΠΘΟΙ 6580 000 
ἊΠ ΒΘΟΟΠαΟ, πηᾶν γϑηο, ὑθπίαϊίνο ἀϊ θηΐγαυθ Π6] οδβῦθι]ο αἱ ΤΌΡΙΠΟ, δὶ ργθρᾶτὸ 8118 
ϑρϑαϊζίοπο (9), Ρ6 ἴὰ ἀ816 ὑαῤίανία, τπϑποῦνδ, 5ΘΙΉΊΡΙΘ 46] ἄβπδιο ΘΟοΟΡΡΘηΐθ. ἘΠῚ οτδ 
αἰβροβίο δά ᾿ππρορπδγθ ἱ βἹοί 8111 ἄ6118 οοπβογίθ, πη8. [ὰ 6118, ὁ Αἰ 116. τιαρόμθθα δρᾷ 

πόνος ἐὺ. 

(1) 14. “ Τιράϊοῦ Τοαν (2 ἀροϑίο) ροιν ἀθρθϑομον ἃ σϑηηθβ δὺ ἀθ Ἰὰ ἃ τποηβ." οὐ ροῦν Ἰαάνοτίϊν ἀὰ 
Τρροχὺ ἀπ ραρποϊοῦ ;. “ ᾿ιθηθτηαῖη ᾿ππ4] Ὑ15 ἀπαϊοῦ γαται ἀθρθβομό ἄθνθυβ τποηβ. δὺ τποη8." 16 
Ῥυΐπορ 165 αὐἀγου ϊϑϑαπῦ ἄθ Ἰαυυγνόθ 46 Ἰασπιέθ οὐ 46 τχοηβ." 16 ρυδηα ὈΥΪΘῸΣ 9. ΠῚ τηθ880 πὸὰ ΘΡΌΘ 
ΘΌΟΣΘ ΑἹ οϑορτῖγθ 1] νἱασρίο. ὙΘΏΠΘ Π16880 811 οαΐθπδ, 6 βοβυϊσαϊδο 11 12. οοὴ πῇ αἰύτο. --- ἔπι. ΕῚ]- 
Ὀθγδο ταδπᾶανα ἄπ Οἰδπονδ, Ἰποου ρ ΟΊ μα αἱ αἰ θηβουΐ ἀ611ἃ ρίδσσα. Ὑ, 47. αἱ Βίέαίο αἱ Τογίμο. 
Τρέξονο ραγϊοοϊαγί. ὕδο ΜίΙιομαπα ἃ] Ῥαοα. ἄθπονα, 9 ἃρσοβίο 1548. “ Μομβ." 16. Ῥυΐποθ θβουὶρὺ ἐοαύθα 
185. Ἰθαγθβ ἢ, ὁθαϊχ 46 ΝΥΟΘ Ῥοὰν 168 ΔΗΪΙΏΘΙ οὐ ΘᾺ} ἀοπηθ ῬΟΠ ΟἸΘΌΣ, 168 ἀββθμθγαπὺ απ Υ. Εχ. 99 
Ἰθὰν βοτὰ [8] 5θοοῦνα 41] 86 Ῥγθβθυνθγοηῦ 801]. ἸΟ θίββαπιοθ δὺ βαθρϑοίίοη ἀρ Υ, ἔχ. ,. --- Υ. ἃποῖθ 
1 παμηθροβο Ἰούξουο Ῥαθ ]]1οαῦθ 48] ατόρρπερο, 1οο. οἱ. 

(2) 4γ»ο]ι. βέογίοο Θοηϑαφα, Ἰοο. οἷδ., ΜΉ απο, 8 ἀροβίο 1548, 
(8) βαταμ, Τοοιεογιθνιέβ 8:1)" ἴᾳ ργϊμοὶραιίό ἄΦ ομαςο, ΠΠ| 18-19. Π τπᾶτομθβο 46] γαβίο δὰ Οποταίο 

Οὐπηα]αὶ, 8. αἱ Μοπδοο, ΜΊϊαπο, 11 ἀροβίο 1843: “... οὐ ἴο τηθαρβίπιο μὸ ἀδίογμιίπαΐο θ᾽ ὑχονᾶγ- 
Ἰμθοῖ, 1] ὁῃ8 πο νοϊαῦο ἔμ ἱπϑβθμθι ,. 

(4) Υ. Ἰὼ Ὀ611α, Ἰοὐδοσα 46] γαβίο 4118 ΒΙρσπουίο Ἰαθοῆθβ ἴῃ «Ἅρροηᾶ., Τ)οο. 12, π. 1. Π᾿ γαβίο ομΐθ- 
ἄθγα ἱ ἀλπατὶ βαββοϊοηθ ῬΘ] Ῥαρατιηθηΐο αΐ 1000 ποπιϊηὶ ἀπταπέθ ἄπ8 τηθϑὶ. --- Τὰ ϑϊσπιονία, γοὐὸ ἴτα- 
τηθαϊαἰατηθηΐο 1, βοιπτηδι αἱ 4000 κΞουᾶϊ, 666 τἰ αϑοίτομο συ Ἰ ἰββίταϊ 81] ταρροιθβο. Υ,, ἄγοι, ἀὲ δέαίο αὶ 
Τλίοοα. Αηφίαρὶ αἱ ἐοριροὸ αοῖϊα ᾿ἰδογίὰ. Τιοίέογο, τ. 548, ἡ. 25, ἀροβίο 1548. 

(5) Αγ"οὔι. βέογίοο Θοηφαφα, Ἰοο. οἷξ., ὙΘγοο ΠΣ, δ ἀϑσοβύο 1548. 
(6) 1., ΜΊ]απο, 8 ἀροϑίο 1548: “... ῥα! ὁῃ6 'π 4.6 11α οἰδὼ ἀ6 ΝΊίσα ποι 811 ὃ αἰύγτο Ῥγϑβίἀϊο ομθ 

4611} ἐουγουῖ, 

(Ὁ) 14., Μίϊαμο, 19 ἀροβύο 1548. “ αδβία πούξθ ροὶ 58 εἶχ" πὰ παναῦο γίβο, ῬῈΙ ααδηΐίο ἴπ- 
ἰθπᾶᾷο ἂᾳ Μοπδομο, οοπιθ 1] 8. Ἠϊθγοηγιλο ἄδ ϑαπραΐπο 601 16 ἐγ ΘΟΙαραρτΐθ 606] οοπάποθνα ΡΟΣ 
δΘΘΟΥΘΟ οὖ 600) Ὁ]οαμΐ Ῥαθβαπὶ 46] οοηὐαο 46 Νίσχα ὃ ἰηὐγαθο ἴῃ 6888, ΟἸδὰ, οὖ οῃ8 40.611} 46 ἀθηύΐγο 
ϑα]ξαγομο ῥαουὶ οἱ ἔϑοθσο γϑύϊτασθ δίααδηΐο 1] οαηρο 46 'Γατοΐ, [8] ομ6 βοζὰ 8ὶ ἰΐϊθμθ ἔδυτηδ ΒΡ6- 
Ταηζα, Θῃ6. οϑϑὼ Οἰδίὰ, 5 ἀθίβμπαοσγὰ, »" τ΄ 14., Μί]αμο, 21 ἀροβίο 1548. Νάγγα ομ6 6] ϑαηραΐηδι, Θηὐγῶ- 
ΠΟ ἃ Νῖαζε, 5010 100 δυο Ραρί οι. 

(8) 11. “ ἘῚ 5... Ῥάθα ἄθ ϑανογῶ μορϑὶ ἄθνθ ἄδν ἀθῃδτὶ 8, οουθϊ βυοὶ οαρ᾿ύαμ) ΡῈΥ ἔα βϑπύθ ἄδ 
ἸΔΔΉ ΔΑ Ὁ] βθοουθο ἦθ αἶσα οὐ ἰπύθμᾶο ομ6 6880 5.5 θαθα ἀἴθ6 γΟΪο. ὉΠΑΆΣ ἃ ϑανοπᾶ ῬΘῚ 65861 Ρ᾽ὰ 
νἱοῖπο ἃ δι ἀυδομθ αἰαθο 8116 ἀθύξ οοϑα ἄθ πἰζᾶ ,. 

(9) 14. 

ὅϑεπιε Π. Τὸν. {Π1. 
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ἴπ ααθὶ ρσἱονπὶ ρἱϊι ἱπυραθθα 116. οἷ πιϑὶ. Βἀθηθηᾶοβϑὶ οἴθϑα ἄ8 ἀπὰ πηϑποδηζα αἱ τἱ- 

σαδιᾶο 4611 πηροτϑίογο, τἰπαύωνα ἃ] τηαγῖδο 1] ΘΟΠΒΘΠΒΟ, 6 ΘΟΒῚ 1] ΒΟΘΟΟΥΒῸ ἃ ΝΊΖΖδ, 5ὶ 

Ῥγοογδϑίίπανα (1). ΠῚ πηϑροῖθ8θ, οαρίθαπο πο ἱποῦδο, οῦα ὑαύανία ἱπηρούθηΐο ἀδνδηθ 

811ὁ Ὀἰθρούϊοα οοπβοτίθ. Μαπᾶὸ δυο αοπζαρδ, 55. ἀϊ αδΖαοῖο, ΞΙοιβιηοπᾶο α᾽ πἰβῦθ 6 

Οἰτοίδιαο 46 Βυδβϑῦο οο]οηη6 111, ἃ Ιοναγο 800 δ η}] οἰαβοιπο, 6 νϑυῖ οδριύδηὶ ἃ ἸΘν ΘΙ 6 

ἰδνὶ 900. ορπαπο, 6011 Ἰπὐθπῦο αϊ γϑοοορ]ονο ὅ000 ἴδῃ] παονὶ οά ννίδυβὶ ὙΌΥΒ50. ἰδ 

Ῥτονθηζα. Νοη ροὐὸ ὑπύνανία, ἔοΓπἰρθ δἱ οαρίὑϑπὶ 11 ἄδπδιο οοοοντθηΐο (2). ῬΘΡ ἔουύππ 

16 πούϊχίο ἅ6,. Νίσχα οᾶπο Ὀυοπο: [ἰὼ οἰὐνὰ ἀνόνὰ τἰθαύναθο ἀπ ἀββα]ῦο ὕθυυ 116 ἀθὶ 

ΤΟΝ, 6 τοϑϑῦθνεα θ0Π ὑθπϑοῖδ, ἰπἄοτηθ 116 (8). Π Ῥαοα ποβύγο, οὁπ6 ρἱὰ δἱ ρυΐπῃὶ ἀϊ 

Ἰᾳρ]ο ἃ. ΜΊΠΔπο ἀνϑνα οογοδῦο αἱ οαὐῤίναγθὶ 1. τηϑροθθθῶ 46] γαβύο 001 ἄοπο ἀϊ ὰπ 

Ῥ6] 5ιιθγϑ!ο (4), ποῦ τορϑϑπᾶο ρἱὰ 811 ἀβρϑύθαθνα, δοθουθθ αἱ παονο ῬΓΘΒΒ50 1] τηδγ- 

Θἴ.656, Βθοπρίαγθπ 010 ἀϊ ποι ῥἱὰ ὑανᾶδρο (5). ΠΠ 22. ἃροβῦο 8] ὕθπηθ ὁοπβ1ρ}10 αἱ ριοΥΓδ, 

ἃ ΜΙδπο 6 νἸπύθγγθηπθ ρατθ 11 Παρ ; ἴὰ ἀθοῖβο 1᾿ δοουθβοίπιθηῦο ἄθὶ ἰϑηῦ! ἃ 6000, 6 

ἀαῦο αἱ φοϊομπθ 6 οαριθδμὶ {1 ἄδπθιο οσοουτοπύθ (6). Π| ρονθῖο Παοα ἄνονα ἔογηἶο 

σνᾶπ φαγί ἀϑὶ τηϑζχὶ 41 ϑιδ θοῦβα (7). Ρίστο ΟΟΙοππδν ἔα ὑοδύο ννίαῦο σϑυθ0 ΟΠ]ΘΙ 6 

Βόσραπο, πηϑηΐγθ 11 Πποδ, ἴαύθο τἰουμο ἃ ὙΘΓΟΘΙΠ, τηϑύθονα ἰῃ ογάϊπθ 1000 [ϑη] ΡΘΓ 

τϑοδτο 8 Νίσζα ἱ ρυγῖπηϊ βοοοοῦϑὶ, ἀθοῖβο ἃ βθρτῖτθ ῬοΪ 1] Ὑαβύο 60] τϑβῦο 4611 ϑβϑγοῖίο (8). 

(Δ) 4γοῖι. αἱ δέαίο αἱ Ὑοροφία, Οαρὶ Οοηϑίρίίο ἀοὲ Τϊοοὶ, Ὁ. τι. 16, 1ωοέέογ,6 αἱ ανιδαϑοϊαίογὶ α ΜΊαηο 

(1537.70). ίποορησο Εἰ 46] αἱ Οὐρὶ. ΜΊΙαμο, 16 ἀρορύο 1548, ν. 4}ρ., Ῥοο. 12, π. 2. 

(2) Αγοῖι. ϑἰογίοο αοηφασα, 1οο. οἷδ., ΜΊΙαπο, 18 ἀροβύο 1548. 

(8) 1ἅ., Μίϊαπο, 19 ἀροβύο 1548: “ Ηδυΐ πιδύϊπο γθὴ8 δυΐβο ἃ] 5." ΜΆγΟμΘβθ Π], 0 46110 0080 40 

Νίσχα, φαϑίταθηῦο ἀορροὶ ἀϊ Πανθυρὶ 11 ΤΆΤΟΒΙ ἑαύθο ἀπᾶὶ θαὐῥαχία, πᾶνθναπο Ἰοναύω Ἰαυ ϊρΊανῖα βθιζῶ 

ἀδυΡῚ Ἰαββα]ο οὐ ὑγαυιααθοϊα ἴθ ἀπ ΑἸύχτῸ ἸπορῸ, οὖ ὁ 1ὰ ἰθυγα δὶ ἀἰΐϑπᾶθνα αβϑῶΐ θθπθ, οὐ 888]- 

φαναμο ταο]ῦθ γοϊθο ἐπουὶ 11 ΝΙσεαγαϊ ἃ βοδταπιισίαγθ, οὐ ὁμ6 Ἰαν ραν, 46] οαβῦθ]]0 ἄανὸ ἃββαϊ ποοὰ- 

ταθηΐο 8] οδτηρο 46 ποιηϊοὶ οὖ ομθ θγῶὼ ταοσίο 1] οαρ.5 σΘΠΘΓΑΙ 6111 οἱ δηϊσθυῖ, ὕω] 6.6 ὁοπ οσαΐ ῬΌΟΟΠΟ 

Βπθοῦῦ80 686 ΡἿΪ ραούθεβθθ πύταν 86 ἀοίοπαονία θββϑῶ οἰδὰν ,. --- Ιἅ., ΜΊϊαπο, 21 ἀροβύο 1548. 1 Τπτομὶ 

Ῥουάούνοσο θθη 800 ποχηῖπὶ οα ἀπ᾿ Ἰπβθρηδ. 

(4) Ἅ4γοἴν. φανπογαῖο αἱ Τογίηο, Οὐηίο ἐο8. 6 γίοου. αὶ Ῥίονιοηίο, τϑο. 88, [0]. 187, ΜΊϊαπο, 10 1ὰρ]10 

1548. 51 δρϑβθγο 225 βουᾶὶ αἱ βϑανοῖα " ροὺν 16 ῬΥγ8 ἄππο οχιποῦοᾶθ, αὐᾶνοηβ τπιϑπᾶό Ῥγθβθπίου οὖ 

ἄοππθι ἃ τηϑάδπιθ ἴὰ τηδγαἶδβο 6] γαβὺ.,. 

(8) «γοῖι. οἰογίοο Θοηφάσα, Ἰοο. οἷδ., ΜΊΙαπο, 21 ἀροϑύο 1548: “1] 5. Ῥαοοῦ ἀϊ ϑανογῶ ΠορΘῚ ἄθνθ 

δίοηρουθ ααῶ ἅδ᾽ ὙΘΙ06111 οὔ Ἰηύθπαο ο86] γίθηθ. ῬΘῚ Ῥυοουχαν ΟΠ6] 88 νϑαϊ ἃ ΒΘ οΥτον ἴὰ ἀούθα οἰ ὑὰ 

ἅ6 Νίζζω ,. 

(6) 14., ΜΊΙαμο, 38 ἀροβίο 1548. “ Ηδυΐ 5ἱ ἔθοθ ϑομβθρῖο οἶγτοῶ 46] βιιοοουγοῦο Νίσαα, μ6] ἀπ8] ἴῃ- 

ἐουνοποίθο 11 5. Ῥαοοα αἱ βανογα, οὐ ἔπ οποῖαδο Αἱ ἕατο πονϑιη." 56 υλ]1Π1ὰ ἔδπθὶ ΡῸῚ 1 ἀθῦθο 58ο- 

οτϑο, οὖ οοβὶ 5᾽ὃ ἀδδδο ἀθπαυὶ 8111 οαρὶ οὸ σἱὰ ϑυῶπο βύα δ᾽ ϑυνὶ ρϑὺ ἴαστθ ἀθίθὶ ἔμ] ,. 

(7) Δγοῖι. σανιογαῖο ἀ Τογίρηο. (Οὐγέο ἐθ8. 6 γίοου. ἄὲ Ῥίοριοηέε, τορ. 88, [01. 189, Αβι}, 81 ἀροβῦο 

1548: “16 ἄπο ἅἃ6 ϑάνογθ ΑῸχ τηρβῦτοβ οὗ ϑιδιθθανθ 46 ποβύγθ ὁματαρτ 08. οοτηρύθθ. Νοῖβ νοῦβ 

ΟΥ̓ΔΟΠΠΟΠΒ αὐδγθ ἃ ΘηῦγΟ δὖ ὉΙ]ΟΊΟΥ δῸΧ Θοταρύθθ 46 ποβύῦγθ ὑγθϑοῦγίου Τοθαγη6 Τιᾶ Βομῖτα6 6 ὕγο 5 

ταῖ]8 ὑγογ8 ο618 βοϊκαμῦθ αααύγθ οβοιζ απ] ὃ ἄρα] νγό ρὰν ποδῦτθ σοιητηδηἀθιηθηῦ ἂν τηο 8. 16. πηϑῦ- 

ἀαγ8 46] συδεὺ 6 ὑοαύθβ αϑϑιρηδθϊοη8. οἷἱ βοὶῦ Ογθο 05, απ Ἰϑαϊοῦ Τοοαχπο ἀνοῖῦ τθοθὰ ἀύθοαθ8 

ῬΙαβργοθθθ βοιατηθ ἀοϑαϊοίβ οαυθο!π68. οἱ αϑϑίρτιδύϊομβ Βα} ἰὼ Ῥϑηβίοπ ἀπ 88 ταϑιλό ποῖιβ ἃ οοὐτογό 

Βα Ιοδύαῦ ἅθ τιγ]ατ, Πιαφμοῖ]ο 80 η6. 6 ἐγ γ8. νυ ἐγον 8. οὐη8 ϑοίαρέο χιμαΐέν'6 6801:8 οτυέ ὁϑὲ6 δ» ηρΙογεῦ 

Ῥοιιγ" ἴθ 8θοοι)" ἄδ ηγοθ. ΞΥ ἘΣ ἴαλοῦο δυίοαῃ ΒΘ αΖ, οαν 06] οϑὺ ποϑύγβ νου]οῖν. Βαῖοῦ θὴ δὲ 16 ἀθυμῖθ᾽ 

ἀδουδὺ Ἰδπ τη] οἶπα ὁ6 8 αὐδτγαηῦθ ὑγΟΥΒ 5. 
(8) 4»οἶι. ϑέον. Θοηβαρα, 1οα. οὐ. “ ΕΠ ταὶ ρᾷν 16] 8.5 Μαγ." 1]. 86 51] τίβοιθο 4θ γο]θυρ]ϊ ἃπᾶαγθ 

ἴπ Ῥϑυύϑομδ, ὁ0π ὑαύδο Ἰθχογοῖθο, οὖ οοβὶ ὅιὸ Εἰκ." πιϑπᾶδ ονᾶϊπθ αἱ 5." Ῥῖστο ΟΟΠ]Οπἃ 6 Ῥαββαγθ 001 1] 

οταρο οἰύτα 11 Ῥαὸ ἃ θεῖα, Ῥ6Γ ἀπᾶαγο 8116 γοϊύαω 46 Ομουὶ οὖ ἀΐ Βοββαμπο, ἄονβ 888 Εἶχ." ἀπαδγὰ 601 

1ᾳ σοπύθ 616 εἰ [8 ἀϊ ρυθβθηῦθ ᾧ ρἱομθαχθῖ θομ 6880 Θχογοῖθο. 1 5.5 Ἰλασοα αἱ ϑανογα ἀοτηαύϊπδ Ῥαχυϊγὰ 

Ῥθι Ὑογ00111 οὐ 46 ἵνὶ ἱποδγηϊηαχὸν ᾿παπῦ! 8118, νοἱθα ἀ6 Νίζσα, τη1]16 ἔμ ομ6] ἔμ ἔδτ, αὐ8}1 βοπὸ βἹὰ 

ααδδὶ δαθθϊ ἴῃ Θ85616, θὺ ἌΡΥΘΒΒΟ ΟἹ ἀπαδχὰ δ᾽ 6611 ἴῃ ῬΘΥΒΟΠδ, ἴπ σοταραρτῖδ, 46] 5.} ΝατομοΒ6 Π]. 3 9. 



48 ΟΑΗΙΟ 1 ὉΙ ΒΑΥ͂ΟΙΑ, ΓΒ 808 ΒΕΙΠΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ῬΒΑΝΟΙΑ Β βΡΑ6ΝΑ, ἘΕΟΟ. 1.9 

Οοιηδηάανα, 1ϑ. ΘΟΙομπδ, γοϊϑηΐθ ἄποδα Οἴδοομιο Ρυοναμα αἱ ΤιοΥπὶ, τη σΡΊ ΟΡ ἄοπηο 46] 
Ῥυϊποῖρθ αἱ Ῥίϑπιοπίθ (1). Μὰ ϑύῶ ἔτόρρο ἰδυαϊ ρθι βδίναγο 18 ἕουί οἰδιὰ. Πορο ρτο- 
αἰρὶ αἱ νϑίονο ΝΊζζδι ανϑνῶ ἀογιιθο βοθθοτη 0616, 60 ΠΟΙ ροσϑ, τπ}]Π1δισίοπθ 6] τη ἢ 686 
9. ἀθὶ τηϊπ δυσὶ ἱπηρου 8} (2), ὑαπῦο ῥἱδ οἷ6 Π6]1 ἈΡΓΘΠ ΘΓ δὶ 91 βΘΠΘΡΘ]] ἔγᾶποθαὶ ανϑνϑὶ 
ἴᾷ οἰδῥὰ οὐδοπαῦο 8] τ 1 οϑϑϑίοπθ 4618. βϑῦ}]1α 46] 8816, οῃ8 ϑῖϑ [δ ῬΓΪΠΟΙΡαΙΘ 6θη- 

ὑγαῦδ ἃ61] ἀποαῦο βαρϑιᾶο. Οθϑῦ ἀζίοπθ νϑηηθ οοπδίἀθυαύθ, 8] Πιθα ΟΟΙῚΘ. ἀπᾶ ὙΘΙΒ, 

Ῥῆονδ αἱ γ]Ὀ9]Π10π6 (8). Βουθαπαύδτηθηθθ 11 οαβῦθ]ο ἃποοτα τοϑίϑῦθνα, ἀἰΐθθο 48] ρυϑῃ 
Ῥυΐονθ. Ῥϑιθ 9118 1 τηθζχὶ ἃ ὁρριισπδζίομθ ἀθὶ Θ8110- ΤΌΓΟΙΙ ἔοββϑγο πηοὶύο ἀθβοϊθηξί, ο 
6110 Ρ]1 δββϑαϊϑηθ Εἰ ΠπθΘσθθυῸ ἱπηργθθϑίοπδθ 8118 ἴδια 46118, ἔογύθζζα, ρἰὰ οἷθ 4810 

ΒΡΘΒΒΟΤΘ ΓΘ816 αἀϑὶ ΘΙ δΓαὶ ὁΠ6 1ἃ οορτΐνϑηο, ροϊομὸ αβἴθυτηδι τὶ ΘΟ θη ροΥϑηθ0 ἄθρπο αἰ 

ἔθάθ ϑββθῦθ 18 ἐουυἱΠοαζίομὶ 46] οαβύθ110 ἀπθογα, Π6] 1660 θη. Ἰοηύδπο ἄ8118, ρϑυθσίομπθ (.. 

ΤΠ 19 βούθθπιρτθ 1] γαβῦο Ἰδβοίανα ΜΊ8ηο, ρϑν γίσθνδμο θα ΑἸθββαπᾶνίδ οἴσηρθνα 

ἃ 8611 (Ὁ) 6 μοὶ ἃ ὕδθνα. Δ] ρυίπιο δηπαηζίο 4611. οὐδαΐα ἀϊ Νίχαα, ἀνϑνὰ 880 
Ἰηϑησεαῦο ἴῃ ἔνρούνα ἃ] Ῥαρα 11 οομΐθ ΕροοΪο αἱ Οδρρθροπδ (6), βοι]θοϊναμᾶο ἰηνὶο 4] ἅδ- 

ὨΔΙῚ ΘΙ ΒΟΘΘΟΙΤΘΙΘ 1] οαβῦθ]ο. Ῥϑο]ο ΠῚ τποϑὑτὸ 4618, Βοϊδριιδ, ποπ 5010 βαθϑιᾶδ, τη8, 

οΥἰβιϊαπδ, νῖνο ΤϑΙΠΠΔΙῖθ0, 6 ΘΟΠΟΘ556. δοϑῦο 8] ΒΓ Θ86. 18. τηϑύδ 46116 τϑπᾶϊθθ θ0016- 

Βἰθβύϊοῃθ Δ6110 Βίαδο ἀϊ ΜΊΙαπο δά ἰπ 46} αἱ Τμιοοᾶ, ἄθπονα, Μδηΐονα 6 Μοῃηΐοι- 
ταῦο, 46110 αιδ]} ἐοβϑίο 1] γαβύο ὕγαββθ ργοῆθίο (7). Αοοουδ ρᾷγθ ἃ] Ῥαοα ὑγθ ἀθοίτηθ 
αἰ δαθθῖ 1 ἐραθθϊ ϑοοϊοβίϑυϊοὶ μ6 110 Βϑῥαΐο ἀϊ ΜΊδπο, 6 ὅ αἰΐγθ πϑὶ ὑθυυϊτουὶ ἀϊ αϑπονϑ, 
Μαδμίονα, Μοηΐονγαῖο, ϑανοῖθ, ῬΙιθιιοηῦθ, Οουϑίοα 6 Τπιοοϑὶ (8). 1,6 πούϊζίθ 46118 τἰ νίθυ 
ΘΡΌΠΟ 06 ΠΟ 5010 1] ῬΓΙΟΡΘ τϑβίϑῦθνδ ϑπθορα, (9), τι 66. 811 Δρραυῖγ ἅθρ]: ἱπηρο- 

ΕἾΘ 1 ΤΌΤΟΙΙ ΒαΡΘΌΡΘΙῸ ρδρθϊ, οοθϑπᾶο ἴῃ ΘομηρΙούα ἀἰβοογάϊα οοἱ ἘΤδποθϑὶ (10). 

Ἰηῤαπίο Οἴδοοπιο Ρροναπδ αἱ Τιουπὶ οίπηρθνα 60] 510 Ῥίθο0]0 ΘοΡΡῸ αἱ ὑγαρρθ ἃ 

Ἐθηθβίνθ!] : Θἷο. Βαῤῥϊϑια, Θυἰπηδ] αὶ, βἰρ. ἀ᾿ Αβογοβ, οδϑυοὺ ἃ Ἰπιρϑαϊρη 1 ρᾶβδο, πηϑ ἢ] 

(1) Αγοῖι. οανιοναῖο ἀλ Τογίμο. Οὐηΐο ἐθ5. 6 γίοου, αὶ Ῥιοηιοηέο, τϑο. 88, [0]. 121-99: “ ΑἸθα, 80 ἀροβίο 
1548, 51 βοπὸ ἀαθϊ 150 βοιαϊ ἃ] “ Ταδ᾽.00 ἀοτῖπο ἄθ ΤΟΥ, ΟΧ τηϑριβὺυῖβ Ποβρῖοὶ] ΠΠ]Ὸβὑγ 1 Ββῖτη) ἀουλ]η] 
Ῥυϊποῖρίβ ρϑάθιπουηίτπι, ργῸ Θοπ ποθ η 15 υτηϊρουὶβ Ἡγ οἶδ 9. 

(2) Αγοῖι. βέογίοο Θοηφασα, 1οο. οἷδ., ΜΊαπο, 25 ἀροϑίο 1548 (15): “ Οαθϑύα πηδὐϊη 58 βοπὸ παντί 
πον 46 ηἶζα πον ὈΌΟμΘ, ὺ ἴπόμπου Ο86 πο 16 νορ]ϊαπο αἰγ6 86 πὸ ἔῃ 11 ἀθηδί, ρᾷν, ρϑὲ αυδηΐο 

ἩἾῸ ρούαϊο οὔναγο, 1ὰ ἀούνα οἰδίὰ 46 πίζα ὃ Ῥοῦϑα, 6 Ῥ6Ὶ δοουᾶο Ἰὼ 8ἱ ὃ τϑϑῶ ἃ] ἣθ αἱ ΕὙὐδηζα ,. 

1α. (22) 1 98 ἀροϑύο Νίσσα “ ]ὼ 8 γϑ8θ ἃ αἰβογθύϊομθ 46] Ῥαυθαγοββα, δῦ Ῥᾶγθ 6η6. 6880 Ὀδυαχοββῶ οἱ 
ΒΡ) Ῥοὶ ἀρυποβύῦγαϊο 46 νο]ϑυῖα Ῥθη ὑγαΐαν, οὖ ὁμ6 ποὴ ΟἿΣ ὨΔΡΌ1) Ἰαββαῦο ἴδν ἄδπμο, πὸ Ταῦγϑι 50]- 
ἀδξϊ, βα]νο 4611} οὁμ6 οἿ1 μὰ ταθϑϑὶ ρου οαβίοαϊα ἀ611ἃ ἔθυγα 9: --- 1ᾶ., ΜΊϊαπο, 27 ἀροβίο 1648 (2 Ἰοὐ θ 16). 
Ῥυγηδ, πθρῶ, ῬοΪ οοπίθυμηδ ἰὼ τθβῶ. --- Υ. 811 οαἀαύα αἱ Νίζεα 11] ΟἼόνρκερο, 100. οἱ, 

(8) 4γο]ι. δἐογίοο Θοηφαφα, Ἰοο. οἷδ., ΜΊαπο, 10 ἀροβῦο 1648: “... 11 ὁδ ὃ Ταἀϊοαξο πα ταθζο αὐδο 
ὁ ἐειιπποπο ὁ ὑχααϊτηθηῦο οοηέγα 6880 5. Παοοῦ 880, Ο᾽6 Ῥδ1 86 580 ΥπΒΪ ῬΘΓ βυδάδρηδι 46]]8, 
Ἰηύγαα,,.. 

(Ὁ) Αὐπὺκι, Ποϊαφίοηὶ ἀορῖὶ ἀνιϑαβοίαίογὶ νογιθέἑ, Βθυ18 25, γο]. 15 (τϑῖαζ. ἀϊ Απᾶγϑα Βο] αὶ), Ῥαρ. 416: 
. Ὧ] ἀ08] οαδύθ]]ο ((ὲ Νίαϑα) οουΐο ὃ σἱοναῦο τηο]δο ῥἱὰ 1 ορ᾽πΐοπθ ὁπ πῶ ἀναΐο 1] τλοπᾶο ἀ6] 580 

Θθ86᾽ ἔουῦθ, ὁμθ ποὺ ὡνσὰ ἑαύδο 1ὼ Ῥγορσγία ἔουθθσσα, 58, αὐ πο ἔοθθθ βὐαύο θαύδαδο δ ἄογϑιο, Ρϑυ- 
ΟἸοροηδ μὰ, ἄπο ραγθὶ τοϊδο 0 0011 6 π6116 ἀ8}} πὰ σγδπαἰβθίτιο Ὀίβορτιο ἀθββθσο αἰαψαΐο .. 

(5) 4“γοῆι. ϑἰογίοο Θοηξαφα, Ἰοο. οἷδ., ΟἝ 6111, ὅ βούξθια γ 1548, 
(6) 11., Μίϊαπο, 37 ἀροβίο 1548. 
(7) 14., ΟἌπ6 111, δὶ βούδοιατθ 1548. 
(8) ΟἼόννπερο, 60]. 1410. 
(9) Αγοῖι. οἰογίοο Θοηφαφα, 1οο. οἶδ., ΟἙη6111, δ βούδοιαῦσο 1648. 

(10) Μάνρπονι, ϑδίέοχγία οἷν, ρᾷρ. 360, 6 4γοἦι. βέογῖοο Θοηφαφα, Ἰοο. οἷἐ. Αγνῖδὶ ἀὼ Μοπδοο, 81 ἀροϑῦο 
8. ἄδ᾽ βάνοηδ, 2 βϑύθθια ρσθ, π611ὰ Ἰθέθοσα οἷὐ. 461 ὅ βϑυθθιμοσθ. 

πο τ ;ίεε--- - 
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ΤΟΥ πὶ ὁοη τποῖα τἰβοϊαύθσ]θ, ᾿ΡΙΠΡΡΟ 5.1] αν γουβαῦῖο, ὁ Θοην πο ἴο550. 1] πιδρβῖον- 

ἄοιπο βθρυλδο 481 θβϑγοῖδο [αὐΐορο 461 γαβίο, τἱρίθρὸ βο]]θοῖθο (1). ΠΠ γαβίο ἀὰ θνὰ 

τηδπαὸὺ αὐνίθο 8] βυδῃ ῬΥΪΟΓΘ ΟΠ 6511 ϑναὰ νἱοίηο (2), πιὰ οἱὰ 1 ΤΌΓΡΟΙΙ ἄορο τη {πΡΙΟ50 

ΘϑμποΠορρ διηθηΐο 5 ΔΠοπὐθπδνδπο τἰραταπαο ἴπ Ῥγοόνθηζα. ΑἸουα Απᾶτθα Ἰ)ουΐα, οἷ 

Ἰογπδῖο αἱ ϑραρπα ἃ Θθπονᾶ οοπ 1500. Βρδριαο] 1} 6 θη 90 ρα ]θ᾽6 δύύψθηθνα 1᾿Θβθροῖτο 

παρουία]θ (8), ἱπιραγοὺ 11 τπᾶροπθθθ ἃ Ῥονύο Μϑυτίχίο δᾶ 1] Τηαοδ δ ΑἸαβϑῖο, γθοδῃάοϑὶ 

αυϊπαϊ ὁοη 21 φᾷϊθρο 6 1500 βρδρημοῖ ἃ Νίσχα (4). Τι αὐτῖνο 491] Ἰγλαοα τἱποαορὸ ἱ 

αἰ οπβοῦὶ 461 οδβῦθι]ο, 6 οἿϊ αριυηθ! 4611. οἰυδὰ 5ϑιηϊ- αἰδύγαύθα ἔθοθο τἰθουΠῸ Π6116 ο8 50 

ἀοναβίανθ. Τπ πηρροννίβο βραυθηῦο δ᾽ ΘΌ06. 8118 πῦον ὁΠ6 1] Βδυραγοβϑα ἀ811ὰ Ῥτο- 

νϑηζα ανγίανγει 40 ρΆ 1616 ΘΟΠΕΓΟ α06110 46] ΠοΙΪδ, 6 ῬῈΙ ΠῸΠ οἰπιθηϊαιδὶ ἃ Ἰούδα ἀϊ- 

βαρθδῖθ, 11 ΤΉαοα, οα 11 πηϑ ΓΟ Θ66. 5 ΠΩ ΡΔΙΟΔΙΌΠΟ παονδιηθηῦθ ΡΘΡ [ΟΡ ΠδΡ6 ἀοΠ6 ΘΡΆΠΟ 

Ῥᾶυθ. ΠΟ ππᾶῦθ ΡΤΌΒΒΟ ἴηνθοθ 11 τἰβρίπδθθ π61 ρονίο Αἱ ὙΠ]δέναποα. 17 βϑοοπᾶο ἰθῃ- 

ἰαύῖνο τἰαβοὶ ρῥἱϊι ἰη 1160. 46] ρσίτηο 6 οοβύο ἴὰ ρογαϊία αἱ 6 βαΐϑθγο (6). 5᾽οομὸ 1] Ἰ)ησϑ 

οα ΠΠ γαρίο ἢ ἀὶ 15 οὐδοῦγθ 83 αυνίδιΌ πο Ρ61 ἰθυτδ ὙΟΥΒῸ 16 οοβύθ ΠΙρΈ ΤΊ, ἄορο ὑπ αἱ- 

{πιο αννίβο τπϑπᾶδθο 8] ρυᾶπ ρυΐορθ (6). Π ργϑύϊθίο ἀ᾽ δι ! ἄπο οτῶ 881γο, πιϑροὸ 18 

γοϑίβύθηζε, ἱπάοτηϊδα 46] 5 πΊθ01η0 ; ϑβϑὶ ρούθνϑπο τἰργθπᾶθθθ 16 ὀρουδζίοπὶ ΘΟπὐΤῸ [16 

οἰυδὰ ὑοπαῦο ἅδ᾽ ΒΎΔΠΟΘϑὶ ἱπ ῬΙθπηοηΐθ. 

4. -- ΤΠ 4 οὐδοῦτο 1] γαβίο 4 Οδῖτο Μοπίθποίίθ ννὶὸ 1᾿ αι ρ]θγῖα νοῦθὸ Μοη- 

ἀονὶ, 6.16 σοϊθνα βίγδρραιθ ἃ] πϑιηΐοο (7). Ῥυθβιαίανα ἰδ. οἰὐὰ δγ]0 ὙΑΡΊΉΟΠΘ, 5: ΠΟΘ 

αἱ Ὄγοβ, ποθ ῖ]6. ρἰοπιοηῦθθθ οἢ6 ἄῦϑνα δάθριθο ἃ ΒΊδποῖϑ. ω8. γθϑιβύθηζα 9] γ ΔρΠΟΩΘ 

ἔα ρτϑηᾶθ (8). 1 Ἐτδποθϑὶ, 490011 θα ἀπη]1ὐ] 4911 Ἰπϑαθοθθθο ΠΪΖΖδι 0, ΠῸΠ οϑᾶνδπο 

(1) Α4»γοἶι. ϑέογίοο Θαοηφασα, 1οο. οἷδ., ὅθνα, 7 ϑοθξοιαῦσ 1548. “ὍὯρ νοῦβϑο Νίζζα 5 πονῶ ομ6 Μοηβ." 

αἱ βογοβ οὐ δηάαθο Ρ6Γ ΟΟΟΌΡΆΓ 11 ραβδὶ, Ῥϑυοπὸ 1ὸ Θχθγοὶθο 008.5 ΠΟΙ Ῥούθϑ88. Ῥᾶββαυ, ϑὺ 068 τηο 8." 

αἱ Πιογπὶ οοη 11 ταῖ]]6 ἑαυ 6] 5.5 Ῥαθοῦ αἱ βανογα 611 ἃπᾶὸ 4] ορροβίθο, β8ὺ 11 016. 6880 τποη8." ἀΪ 

ϑοτοβ 86 τουϊγὸ αὐδδὶ ἴπ ἕαρα, ἀαθιναπ ο8ὶ ἔουβο ὁμ6. ἀθύθ σϑηθῦὶ 46] 5.5 Ῥθαθοα αἱ ϑϑνογῶ ΠΟΙ ἔμΒΒΘΤῸ 

1ὰ ναπρυδγάϊω 46] ὀχθυοῖθο ,. --- ϑ.11ὰ οα]αύα 46] Τιογπὶ νϑαϊ Ολιβ τ Ῥιππιλβ, Οἠγορίμιο ΝΊῤοἶδο ἄδ 

σόα Βαάαὶ (1516-67) [οεὐν. 6118, Ποριαηία, ἈΧΥ (1896)], ραρ. 88. Π Βαδαὺ ἕω βα]ῖτθ 18. ρθη ἀ6] 

Τιογπὶ ἃ 2000. ΑἸύτ 500 ποχηῖπὶ βοθπάθναπο ρατθ βοίδο Οἄάοπο Ῥγοναπα. Π Βαδαὺ ἀϊ66 6Π0 1 ἀδηαν ῬῸῚ 

16. ἄπο οοϊομπο ἕασοπο ἀαθὶ ἅ8] Ῥοπίθῆσοθ, ἴῃ πυσαοτο 41 60,000 ἀπορίϊ οἶτοῦ. --- ῬΥΟθΔΌΙ] τ θπΐο δοοθηπδ 

Δ11α, οοποθϑβίοπθ 46116 ἀθοίτηθ. --- Υ. Ὁπομ6 Ρ6. ααθϑῦ ἤαδυϊ ἴση φορεἑοηιο ρἱθηιορέοβο, 600., Ῥᾷρ'. 11. 

(Ὁ) ϑάται, ΠΙ|, 27. Π ψαρβίο ὦ ϑύυοίαπο Οαυϊπηα]αϊ. ὕθνα, 8 βούθιατθ 1548. Ῥαυθγὰ ρὸν ΑἸΌθηρα 

ἀοχιαύίπα 6 νοατὰ ἀϊ οορ]ογΘ ἃ ὕθπηρο ἱ πϑιιϊοὶ. Εδοοία, ΒΆΡΘΥ 8] οδβύθι απο αἱ Νίσσα, “ ἀϊ ααδηΐο 

μανγὰ ἀΆΡΥΘΒΒΟ 1] ΒΟΘΘΟΥΒΟ η, ῬΟΙΟΠὸ 81 ἀἰΐοπᾶα, αἱ ταϊρΊϊου δμΐταο, θα ἅπομο δᾶ Οἀάοπο Ῥτονδμᾶ. --- 

Τ οοπὐοιπροταποὶ Ἰοάδτοπο τηοϊῦο 1] ΒαΙΡῚ Ῥθν 1᾽ δυοίβπιο αϊπηοϑύσαϊο. 8] Ανρπτάνι, 1ϑέογία ἀδὶ ϑιιοΐ 

ἐοηιρὶ, γ01. 15, Ῥυαῦο, ΟἸδομοιυ!, 1822, ρᾶρ. 28. Αββϑϑ! δ ἄθὶ ὑστοπὶ ἃ Νίσσα, (41 ουἱ Τ᾽ΑΡπτανι οτθᾶθ, 

δυτοπθαιηδπΐθ, σονουπαίοτ 11 Β6101) “ τᾶ οἷὸ δγὼ πίθηθθ, ρβθυοθομὸ οἱ π'ανθνὰ 1ἃ οὐτα ΘΥα ῬΘΥΒΟΠδ, 

ἃ᾽ απῖταο ξουυϊϑοῖπιο, πὸ ἄδ Θββθ 16 ῬῸῚ ρῬϑατα Ο ῬΡΘΓ ἀυδίαπαπθ αἰῦγα οδρίομθ ἔαὐῦο ἃπᾶδγθ ἃ οο8δ ἸΏ 61. 

686 οποιαύω, 6 α᾽ αὐ ὶρ]ουῖθ, αἱ ταπηϊσίομί 6 ἀ᾽ ]ῦγθ 0886 ὁρρουύαπο ἃ ἀἰΐθϑα ϑᾶ δββθᾶϊο Ἰππρ Ἰββϑῖταο 

οτὰ αἱ ρυδῃ ναπύαρρίο ἐουπῖΐῶ ,. 

(8) Α4γοἶιν. βίογίοο αοηζασα, Ἰοιύ. οἷθ. 

(4) 1ἅ., Ῥτθᾶω, 1ὅ ἀροβίο 1548 (15 16 .). 

(5) στονρππρο, 90]. 1498.99. --- Αγοΐ,. δέογίοο Θοηφαφα, Ἰοϊθ. οἷδ., 6 αἰύτῳ Ῥγθ 46] 15. βούψθμιθυθ : 

Αονν οὖ Ροὶ ἢ] 5..ἕ Ματ." οὐ 5. Ῥαροα ἀϊ βογογῶ (50) [11.359 586. ἱποδιαίπδυμο ΠΟΥ] τηδύϊηδ, Ῥ6Σ ἐθυτα, 5. 

(6) Αγοῖι.. οαγιογαῖο αὶ Τογέρο. Οὐνεῖο {68. σον. αἱ ϑανοία οἷθ., [0]. 1182, ΝΊσσα, 80. βουνθιιῦγο 1548, Ττῶ 

16 8ρ686 461] αβϑϑάϊο νμὰ “16 ΧΥὸ 46 βϑρύθιαργο ἃ ταοηβ." ἀθ ομδϑίθ]αγὰ ῬΟῸΣ 8110 Ἀρρυὸβ τὰοπ- 

βθἰσμθα ῬΟῸΣ Δάν θυ ΤᾺΣ ΘΠΒΘΙΔΡ]6 τη0118.} 16 τᾶ τα 118. 408 ΘΠδΤΘΖ ;. 

(7) Ἅγοῖι. δἰογοο αοησαρα, 1οο. οἷῦ., Οαῖτο, ὅ οὐὐοῦτθ 1648. 

(8) ὕλμβιανο, Ηϊδβίογίοο ἄΐβοουϑο οἷθ., 90]. 1076. --- Αγοῖι.. βίογῖοο Θῴοηφαρα, Ἰος. οἷὐ., Μοπαονὶ, 14, 

29, 28 6 21 οὐδοῦτθ 1548. --- Π ψαβίο τἱβαύανα 8118 ϑιρποτία ἀϊ Τμαοθα 1 βθυνῖ)ὶ αἱ ἀπ ἱπρθρθγΘ, ΡΘΥ 
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ἸΠΟΥ̓ΘΥΒΙ ἴῃ ΒΟΘΘΟΡΒῸ 46] ΙογῸ δάθγθηΐθ. 1] Ὑαβίο, ρίθπο ἴῃ απθὶ ρίογπὶ ἀϊ ζϑῖο δαθ:- 
ῬΌΒ00, βαγδηξίνα 81] Τοα αὶ νἱ ίοτία (1), ΡῈ αυϑηΐο 1] ὙΆρΠΟΠπΘ τϑαίβίθθθθ ἔθπδοο-: 
Ἰηθηΐθ (2). Τηῆπο αἱ ρυϊπιὶ ἀΐ πουθιηρτθ, ἔμ ἀθίξζο τηθάϊαπίθ ὑπὸ βὑυαίαροιησηδ 46] 
γαβίο (8), 11 τἶθ6116 ἔϑαδαίανίο οὔνὶ ἀἱ οϑάθιθ 18 ρίδξζεα, ρυγομὸ 811 ἔοββθ οοποθϑβδ ἴϑ 
ἀβοῖδαι 60. ἈΡΙΙΐ, ῬΔΡΆΡΤΙ 6. 0011 αν ἰρ]ουΐα, Τοπιθνα βθησα ἀπ οἷο στᾶνθ ρομδ ῬΘΓ ἰδ 
588. [6] οηΐδ, πὸ γόϊθνα οθᾶθῦθ βθῆζῶ Ῥιοπδ, Ἀβϑ᾽ ΟαΡ Ζίο 6 6] τη ΡΟ Π656. Οαθϑθὶ Ῥογὸ 
ΤΘΒΡΙη86. 1᾿αἸδίπηδ ρανίθ 6116 ργοροβίθ, ἀθρίβονδμᾶο δοαιίδθασθ 1᾿δΡ ρ ϑγία ΠΘΙΪ 68, 
Βἰοομὸ 16 ὑραθαθίνθ ἔπτομο βοβρθϑο (4). Μὰ 1ἃ οἰδῥέὰ ἐγοναναβὶ ὑθαὶπιθηΐθ 8ρ]] θϑίυθπηὶ 
θα 1] 4 πονϑῃιθνθ 1] ὙΆΡΠΟΠΘ πὸπ ρούθῃπαο Ὀἱὴ τϑρθοιθ 5 ἌΡΡΘΒ6, δορούῥαπᾶο 16 οοπᾷ!- 
Ζίοπὶ γοϊαῦθ 48] τπϑρομθβθθ. ΕἸΡῚΙ 5 πηρορηὸ ἃ Το πᾶθγο ῬὰγΘ 1] οδδύθ!]ο αἱ Ὑ]ὰ ὁ ποῃ 
ΤΙραΡαΐθ ἴῃ αν οἰδίὰ ὁΠ6 πὸπ ἴοβϑθ Τουίπο, Μοποϑ!ονὶ ὁ Ρίπογοῖο. Οοβὶ ΘΌ 06 Προγὰ 
ἀβοῖῥϑ, τηδ 11] οδβύθιαπο αἱ Ὑ], 81] απ816 11 τηϑροιθθθ ἰοβίο ἱπύϊπηὺ [8 Τοϑϑ, πρὸ 
αἱ οὐοιηρθιαγο δὶ ρϑῦθὶ βββαύὶ 48] Ὑαρποπθ. ΠῚ πιϑτ 686 βαορπδῦο ἔθοθ ἱπβϑραῖγ 1] 
ΔρΠΟΠΘ, 0616, ὑϊπηοΓΌΒ0 ΒΘΙΊΡΙΘ α᾽ ἀπὸ ὑγϑύθ ἤπθ, δρρθῆᾶ νἱᾶθ Ἀρρυθββαῦϑὶ τ Π1Ζὶθ 
᾿πηρθ 811, οἱ ἀϊθᾶθ 8118. ἕπρα, Ἰαβοίδπαο αἱ οδριΐϑηϊ ἔγϑημοθϑὶ δοὶ ϑαθοτγάϊπαθ ἀἱ ἰο- 
Β᾽Ιοτδὶ ἀ᾽ ᾿πηρίθοῖο. Οὐβύοτο ῬγΟΠηΪβοΓῸ ἃ] γαβίο ὁ ἴὰ ῬϑιΟΪα ΘΔΥΘΌθ6. βὐαῦα. τηδηΐθ- 
πΐδι ὁ 6196 1]  ΆΡΠΟΠΘ ἀυθΘΡ6 οοπβορηδίο βὸ βύθβϑο ῬΥΙΡΊομΙΘ’Ὸ (5). Τη 11 6 πο- 
ΘΙΔΌΡΘ ὉΠΟΠ6 ὙΠ] ἀρτὶ 19 ρονίθ (6). 5. αἴγουθψο 11] ππϑγομ656 ἃ Τα βΌσζαγο Μομαονὶ (7), 
ἰδ οαΐ οοηφυίδία 511 τἱαβοῖνα αἱ οοπέογδο, τηθπέγθ 1 θβϑγοϊθο ἱπηροῦίϑ]θ ἂϊ ΕἸαπᾶνα, ρἱὰ 
ὨΌΤΠΘΡΟΒΟ Ὧ6] 5ι10, 51 θοπϑιμηονθ, ἱπηρούθηξθ 91] Ἀβθϑαᾶῖο αἱ Γιαπανθοῖθϑ (8). 

Μὰ ποῃ ἀπτατομο ὃ ἸὰΠρῸ ἱ ῬΓΟΡΊΟΒΒΙ ἱπηρουίδ!! ἴῃ ΡΙοιπμοπΐθ. 1,6 τη ]Πχίθ ἐγαποθϑὶ 
αἱ Ῥγονθηζᾶ, ποῃ ρἰϊι οθοιιραίο βούίο ΝΊΖζα, τἰβδ!γρομο ἴῃ Ριθποπίθ ἈΠΟῸΓ 6586 ῬΘΓ 
ΒΟΘΟΟΡΓΘΙΘ 1᾿ΘΒΘΡΟΙΓΟ 46] ΙΟΓῸ ΤῸ 6110 ἱνὶ οδιηρορροίανα. ΒῪΘ ἱ ὈΥΪΩΪ ἀρραῦνθ ἢ] βίρπου 
Δ Αβονοβ (9). 1Π τηδροθοθο ΘΡ06 ὑαῤίανία ἔα Πππϑηύθ Οδυίρπδηο, πιὰ 5.ΠῚ 8 ΠΟΘ γΑΤΊ ἰπδαο- 
ΟθΒ85] (10). 1 Ῥταποθϑὶ ἀ8118 αἰ θηβῖνα ραβθαΡΌ ΠΟ 81] οὔθηδίνα, 6 ππθηΐγ ἢ] Ὑαβῦο αἱ ρυ πη 
46] παογο ἃππο 1544 ἐοποναβὶ ἃ ὙΊρονδηο, Π]ΟΒΒΘΙῸ ἀδ. βϑύθιπηο 60η ΡΟ] Ρ]]ΘΥ ἃ 56ηΖθ, 
ΒΟΟΡΡΙΡΘ ἱ ΙΟΡῸ ἰπη θη] πιθηδὶ. Τὴ βοῦν θρ]αναμπο 1] τηδθϑίρο ἀἱ οᾶπιρο Β11να 6 1] ΘΟ] πΠ6 110 

ΒΟΥ ΙΒ] 416] τηθἀθβίτηο η6]]᾽ ἀβϑοάϊο ἀϊ Μοπαονὶ. Υ, Α4γοῖ. αἱ Βέαίο αὲ Τμίοοα. Ανφίανιὶ ἀοῖ ἐριρο ἀοῖϊα 
ἰϊϑορίὰ, 1, οἐἐο7:, τορ΄. 548, Ὑι. 25. ΠΠ] Ὑαβῦο ΔρῚ] Απσίαπί. αὶ Ῥουρῃὶ αἱ Μοπάονὶ, 29 οὐξοργο 1548. “ 58 
Τλδὶ ΠΘΌΡῚ Ἰίβοστιο 46110 Τηρϑρηΐουὶ Οἷο. ΝΜ} ὃ ποτα, ὑγοναπᾶοιηϊ βορτὰ αποϑίο Ἰπορο 46] Μοπονὶ, 
ἄρον ὃ ΘδΡ.᾿Ὁ ἃ 61] Αυ ]ρ]]υ]α, οὐ ορτιΐ ποτὰ 51 ὑἔγονὰ οοοπραῦο ἴῃ βουυδϊο αἱ 5. Μ,,. 

(1) 11., Μοπϑονὶ, 28 οὐδοῦτθ 1548. 
(2) 1ᾶ., Μοπᾶονὶ, 29 ὁ 81 οὐδοῦτθ 6 15 πονθιιῦγα 1548. 
(8) Π λμβιακο, 90]. 1075, πᾶστα 1ὰ τοϑα ἀ6] ὙΆΡΠΟΠΘ, 6 80.178 686 1] γαβίο, ρϑυομὸ 1] ΡΤ ΟΠ 6 

οθάρεβθ, ἀϑὸ ἀπ ἱπρθηηο, []βΠοαημᾶο Ἰϑύθθυθ 46] 5." 41 Βούίδυβθβ, 6110 ἀθ8]} ἱ ογάϊηανα ἃ] τἱθ 6116 
ΒΘαθ]αοταο αἱ ἀυυθηάθυϑὶ. ΠῈ] Οὐμπιάνο 11 Θτόρρπερο, 00]. 1441. --- Τ ἀοουταθηθί τηδηξογαηὶ Ῥοσὸ δο- 
οἷοπο 8] τἱρταγᾶο. 

(4) 14., Μοπϑονὶ, 8 πονθῆηῦτο 1548. 

(5) 1ὰ., Μομάονὶ, 5. πονθιαῦτο 1548, -- , ἃπομθ Ολμβιάνο, ἰοο. οἱ. 
(6) «Α4γοῆι.. δἰογῖοο Θοηζασα, Ἰοο. οἷδ., Μοπάονὶ, 6. πονϑίαρτ 1548. 

(7) 1ἅ., σατιιαρηοὶα, 17 πονοιαρτθ 1548. 

(8) Ῥι ἤσπια, Γι παγίαρο (6 «δαηηο α᾽ ΑἸδ δέ, ρασρ. 191-92. 
(ϑ) Α»οῆ. ϑἐογῖοο Θοηζασα, 1οο. οἷδ., Υίροναμπο, 18 ἀϊοοιιρτο 1548: “ Ἐπ δἰὰ ὃ ραββαύο ἀθ αυὰ πιο η8.᾿ 

ἀ6] βόγοοῃ ῬΥΟνΘΏΖΆ]6 Θοπ ἴοτβο βοὶ οϑηΐο ἕβμξὶ ἐσὰ Ῥυουθηζα! οὖ ἃ]οαπὶ Τξα]αμὶΐ Ομ 6] ἐΐθηθ οὗ 6βϑθ8θ τὸ 
ἃ ὙἼ1118. Ῥταποα ἀϊ Ῥίοιποπύο βεὶ 

(10) Υ. 16 ρανἐϊοοϊανἐὰ, ἰπ Ολπητανο, 60]. 1078.79. 
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ὕδβαρο Μαρρὶ (1), ἀαθι απάοβὶ ἀϊ χυδίομθ αἰβθρηο 88 Οδ5816 (2). Εἰβδὶ 81 ἱἹποοπῦγο 

ἱπνϑϑξίσοπο Ογοϑοθηίπο, 686 βθηζΖϑι δὐῤθπᾶθρθ ρα ἀπ 60]00 αἱ ΟΘΠ ΠΟΘ 51 8ΓΓΘΒΘ (8). 

ΤΠ οοπίθ αἱ Θανὶ, ο[ι6. ρυϑϑίαϊανα 1 ἔθρρα, ἔχ 48] τηϑροῃθθ0 παρτϊριοηδῦο (4). Α11ὰ οδ- 

ἀαΐα ἀϊ Ονοβοθηξίπο ἔθππο ἀϊθῦσο α06118. ἃ Ῥόβδηδ, ἃ. οαἱ βθριὴ Ῥοομὶ ρἴουηὶ ἄορο ἃ 

τοβα αἱ 5. Θονιθηο (5). ΠῚ τπϑγοῖθ59, ἴῃ ρτθνὶ δηραβῦθ ϑοοποχηίομο (6), ἰπΐουΐουθ αἱ ρθη 

αἱ Ῥταποϑϑὶ ὁῃ6 δηπογϑγάναπο θ6η 17,000 ϑμθ (7), 5ὶ βίογζαγα αἱ γϑοθορ]]ο1Ὁ 2000 ἤδη 

ρα! δηὶ παονὶ, ποη βϑηίθηοβὶ 4] αἰγοηίαρο 1] πΘΙηΪθΟ οοβὶ ΡΙΌΒΒΟ 60Π ἴογΖ6 ϑβίριι (8). 

ΝΑ ἱ Ῥταποθοὶ οομθϊπαδνδηο 6118 να 46110 οοπαιίδὺθ 6 51 σοϊβθυϑη0 ΒΟΡ "8 ντθῶ (9). 

ΤΙ πιλροθθ86 ἴὰ ργοπίο δα ἰπίμοάυντο Π0118 ρΐδΖΖδ, ταϊπαοοίαθα, 500 Ταπὺϊ (10), 5ἰοοπὸ 1] 

οαϑίθιαπο, Οτἰϑυοίοστο Μόναῖθϑ, τηϑϑϑῦρο αἱ οδ ΠΡΟ Π611᾿ οβογοῖδο ἱπηρουία!ο, ἕδνουῦιῦο ἃ πο ἢ 9 

ἄ811α ἐοιπονὰ 4661} δϑβϑάϊααθὶ, υἱαβοὶ ἃ τι θαῦνανθ ῬῸΡ ὍθΠ {18 ψοὶδθ οομβθουθνθ ἱ πθ- 

τηΐοὶ, οἷο ἱποϑὶχὸ π6118 ἔπρδι ὁοη ἀπ᾿ ΟΡρου απ ΒοΡ  ῦδ, (11). ὕθβαγθ Ναρβὶ ρϑῖ οοβύσγίπ- 

β6γῸ ἱ ΒΊΘποθϑὶ δα ἀπὲ ἀϊνγουβίνα, ἀϑοοπᾶο ἀα Ὑοτο6 111, δυυίηβθ ἀ᾽ αββϑᾶϊο ὙΤΊΟΘΡΓΟ, 

ἐοῦσα ἔργα Τυίπο ὁ Ὀοθᾶπα (12), 6 ἴὰ Ῥγῦθ56. ποῃ βθηζῷ, 4180} αἰ οοἸ ὰ (18). Τντθα ὁοῃ- 

εἰπαὸ π6118 τοϑιϑύθηζδ, (14), 6 δᾷ τ ἐδηιθυνῖπο 6Π6 ρουϑὸ Τ᾽ πυϊπιαΖίοπθ αἱ τϑθϑ ἃ ΠΟΙῚΘ 

46] οοπιαπᾶδηνθ ἔγαποοβο Θυἰϊᾶο Θυ ρου, βίσποι αἱ Βούϊογθϑ, ἀΙϑπβουΐ γθρϑ]δΡΌ ΠΟ ὉΠ 

(1) Δ4»οῆ.. βἰογίοο αοηϑαρα, 1οο. οἶδ.» γοβραβίαπο ΒΟΡΡα. Ὑίσθναπο, 2 βϑπηδῖο 1544. 

(2) Ταξαθθϊ 5ἱ βοορυὶ απ ὑγαύναο βθργθῦο Ῥ6ὺ ἄδγθ 1 οἰδθὰὼ ἴῃ ταᾶηο αἱ Βυδποθβὶ. Υ.. 1ἅ., ίρονδμο, 

8 ροηπδΐο 1540. 

(8) 1(., ψίσοναμο, ὅ σοπποῖο 1544. 

(4) 1΄., γίροναπο, 1 βϑμμαῖο 1544. 

(6) 1., Μίσοναπο, 9 σθηπδῖο 1544. 

(6) Π Ῥαθα οογοανα αἱ βρτανατο αδηῦο Ῥούθνα βαδα!θῖ, τᾶν 11 τη 686. 51 βουβῶνα, 60118 508}- 

ἰδὰ ἀοὶ ταθζαῖ, 6 οοβῶ τιοϊῦο 5: ΠΡΌΪΔΥΘ 6 ῬΟΘῸ ὀγΘ 1 Β116, αδϑουῖνα ἀ᾽ανου ἤαύδο 1 βροάϊσίομθ 88 Νίσσα, 

βϑυσὼ βῶραΐα 6 ογᾶϊπθ ᾿πηρθυῖδ]ο. γ. Αγοῖι. αἱ δίαίο αἱ Τογήηο. Τιρέίογο ραγιϊοοϊαγὶ. Οἷο. 'ΓΟΥητΊα80 

Τιαπροβοο αἱ βύτορρίαπα ἃ] Ῥαοῦ. γΊρονδμο, 2. ἀϊοοιαρτο 1548. “ Ηο δβροβίο ἃ] 5.5 ϑρούϊαπο αυδηΐο 

οἱ οοηΐοπονα πὶ πιῖο τηϑιιουΐαϊο ραυ ϊοο]ατθ, οὐ οοη 1] ῥἱὰ ἀθχύγτο τποᾶο 616 Βο ροββαΐο οὖ βωραΐο... 

ἴῃ δἤειξο ταὶ ὑθβοῖγθ μι 861 τη ΌΠ6856. ΠΟΠ ΤΘΒΡΟΠαΘ 8110 ρἸαϑύθ Ροὐϊοίομθ αἱ Υ. Τὰ, Βὸ ρου πο Ῥοΐθυϊο 

θᾳχο. ΕΔ ἃ ἰο]δο ᾳαθβύο δχρϑαϊθαῦθ Ῥ61 1] τη ρ110 Ῥ6 ποι ΘαΥΡ] ἀἰθρίαοονο οὖ αὐβιθίομθ. (π6 απδηΐο 

8116 6088 ἅο Νίζα ὁμ6 δαΐο 406110 8ὸ αῦδο 5 ὀχϑααίθο βθησα βαραΐδ ὖ ογάϊηθ αἱ βυὰ Ν δ, ἀπ8116 1 

Βοχῖνθ δᾶθββθο ομ8 ποῦ ἄθορα αὐδοπᾶθυθ ἃ ὕθμθι ρυθϑίαϊο ἴῃ 18 οἰδὰ, ἀ08}16. 51 ῬῸ Ὑϑοιρουαγθ 601 1] 

Οοπδαᾷο ρὸὲ νἷν 46] Οδβίθ]]ο, οὖ ὁμ ἴπ αποϑίο Υ͂. ἘΠ. τοϑύα ταοϊῦο οὈ]ραῦα ἃ 1πὶ, οὐ δᾶθ580 ΠῸΠ ΡΟΗ͂- 

βομᾶοῖο ἔατο βθησα Βρϑοία] οὐᾶϊμθ ὁμ6 ποὺ ἀθθ06. ΠΆΨΘΥ ῬΘῪ 1186, τηδ, 686 ϑυδ Εοο." Ὧ6 ΒΟΥ͂Ν 8 ἃ 51 

ΜΔ ἀταρ] Ἰϑθίταιατηθηῦθ, οοπίουτηθ 8118 ᾿πϑυγαθθ!ο το ὁμο πιὸ ἂν ἀαύίξο Υ. Τῇ. ἐβοοπᾶο]ο ᾿πὐθηᾶθτθ 1 ρταμᾶθ 

παρογϑαπίϊα, οὖ 1᾿1ηδϑαιῦο Ὀίβορπο. Εὖ οθγομα ἃ] ὑταῤῥαπιοαίο αἰ βαθαϊϊ αἱ Υ. Ε. πο 886 ἀονθυϊα ῬΘΥ 

ορσπὶ ταϊηΐτηδι οοβῶ οοβὶ βοα] ᾶδτθ, οἢ6 ἴδ; σιθυτὰ Ῥογῥα 8600 ταοἹ οἱ ἱποοιαχηοαϊ οὖ ἀοβύγαῥίομθ ἃ α18}16 

ποη δὶ ρῬαὸ τοιμθᾶϊαγθ, οὐ αἱ αἰέγσο ὃ 1᾿υὐβοῖο ἀπ (ἀρ. ἀϊ σύθυτα ὁμ6. 416110 ἀ ἀπ σ᾽αβίο ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΘ, 

οοιηθ ἃ Υ͂. Τὶ, ,. 

(Π) 14., γίσοναμο, 10 σοππδίο 1544. --- ΠῚ 18 1] οαρίίαπο ἱπαρθυΐα]ο ΒΙαρίο αἱ ϑοιατηδ ὁοπ ὑπ 

οοταραρτιῖδ, αἱ 5ο] αἱ! σίαπρονα ἃ ΥἸΠ]απονᾶ. Υ. Αγοῖι. αἱ δίαίο αἱ Τογίριο. Τιοίογο ραγεϊοοϊα»ὶ. ΒΙαρΊο 

ἂϊ ϑοιασηα αἱ Ῥαοα. ΊΠαπονα, 18 σϑηπδῖο 1544. 

(8) 14., Ἰουν. οἷν. 461 9 σϑηπαΐο. 

(9) 1ἅ., Νοναχα, 12 σϑηπαῖο 1544. 

((Ο) 14., Νοναγα, 14 σοηηδῖο 1544. 

(11) 1ἅ., Νονατα, 16 6 19 σοηπαῖο 1544. 1 Βυδποθϑὶ ἀἰθᾶθσο αϑϑαϊῦο οᾷ [νγϑῶ “ βθηζῶ ἔἈ}Ρ11 Ὀαύθυῖ, 

οὐ ἤασοπο τοραθαθὶ σαρατἀαιαθηῦθ, ᾿ποθου ὁη6. ΡῈ Σ᾽ ὑγθ γοὶῦθ ῬΆγΘ 66 στϑυλθύθβθθυο 8] δββαϊῦο, οὖ ομΘ 

ἄορροϊ 58 ]δὸ ἕουϊ 811 ὕθυγα 11 τηδβῦγο ἀθ ΘᾶταΡῸ Μοταῖο ὁοπ ἔογϑὶ 400 ϑπῦϊ ἃ βοδυδιηαοῖαν οοπι 6581 

ῥα, (α] οπ6 81 ὑΐθπο ἔδυτηα βρούδησῶ 688 ποπ 81 Ῥογάθγὼ Θβ88 ἔθυγϑ 5. 

(12) 14., Ἰοῦῦ, οἷν, ἀ6] 19 ρσϑππηδῖο. 

(13) 1΄., Νοναγω, 20 6 21 ρϑῃπαῖο 1644. 

(44) 14., Νονατα, 21 6 38 (2 Ἰούψθυθ αἱ ααθϑίο δίοσηο) σϑημδῖο 1549, 
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ΘΒΡΙΟΟ ἀἹ ἔριιδθαϊθ (1). ΑἸΙογα ἱ ΒΊἃποθϑὶ φο]βθΡῸ 1᾿ ἀββϑαῖο (2), εἰ ἀϊββθ ῬΘΓ 1ὰ πηδ]δ νορ]ΐδ, 
40] βίβρπον αἱ Βούίδνοβ οοηῦρο ἢ] ἄπο α᾽ ΠΡ θη, ὁπ 6. σϑηΐνα ἴῃ ῬΙθηιοηΐθ οοτηθ ϑιιθοθα- 
8006. 491} Αππθθϑιὺ (8), πηδ ἔουβ᾽ ἅπῸ 6. ρθι ἀθϑίἀθυϊο 6] 4 Πππρ θη βῦθϑϑο, 616 ὃ ροβ- 
510110. πηρα! 586. ααΆ]6 116. ἃσίοπϑ ρῖλι ἱπιρονύβηνθ θοαὶ ῥαθίθ 16 5116 ἔογ 26. ΑΡροῃᾶδ δ] οπίδ- 
Πρ δῖϑὶ 1 ΕΊΔΠοθβὶ, 1| γαβῦο τἰηϊοτσὸ [ντθα οοη ἀπ Θοπηραρηἶθ αἱ σαν 8}}} 6 200 ἐδπητὶ (4). 
ΠῚ ΑἸ Βηρ θη ἄορο ὕγονο ἐϑυιπαία ἃ Βοῦρο Μαβίῃο 5ὶ υἰὐϊρὸ ἃ 5. σϑυιπδηο (5) 6 ααϊπάϊ 
ἃ Βαϊ, Ἰαδοίδῃ!ο ργϑβίαϊ ἃ Ποβδηθ θα ἃ 5. Θθυπιδπο βύθββϑ. Π τπΒΡΌΠ 686 48] οαπίο 
801}0 τηΐθθ 18. ϑ'ϑβία ὑγᾶ [αἱ δᾶ 1 ποιοὶ (6). 

Τὰ υἱθγαῦα ἀθὶ Ἐγαποθϑὶ σοϑυϊαὶ ἀπ ρο᾽ ἀϊ οδπηα 61] ἰπηρ . 18} θὰ αἱ βαρϑαᾶϊ, 
Θἢ8 ρανθηΐανδηο ἀπ᾿ αζίομθ τίβοϊαία ἀΘΡῚ ἀννθιβδυῖ ρυθροπάοναηύὶ. Ἠΐβουθο ΘΠογα 18 
ϑρθύϑηζδ, α᾽τιη8 ὕγθρτιδ, ὕϑηθο Ὀἱϊι βαρθηάοβθὶ ὁμ6 ἴῃ Θϑγιηδηΐα 16 ἐγα ἐδ θῖν αἱ Ῥϑοθ 
ἔδυγϑνϑηο (7). 1 Ἰπιρϑυαύογθ ᾿πέαε! νϑᾶθνα οἷ 1᾿8]ΠΘᾶπΖα 60] 16 ἴῃρ1θ56 Εηρῖοο ὙΠ, 
βύγϑυθα 6] ᾿ Δ μΠη0 ρυθοθάθηὐθ, ποη βϑοᾶνα ἐγαθίο δίοαπο. Επτῖοο Ῥγϑύθηδονδ 1᾿Ἰηνίο αἱ 
ἊΠ ΟΟ}ΡῸ ἀ᾽ ΡΟ ΠΙ ΡρΊΘυΪ ΘρΡΘΘΉΟ]Ϊ ΡΘ᾽ ΒΘΙΥΙΓΒΘΠΘ ΘΟΠπὐΡῸ ἴα ϑοοχία, ΒΘΌῬΘμθ. ἃΠΟΠΘ 
ῬΡΟΤηθύθθθθθ πηδ ΘΟΠ ΙΡαζίοπθ αἱ 30,000 ἀποαίϊ, ον 11 Ῥποα ἀϊ ϑανοῖα δᾶ ἢ γαβέο 
ΔΥΘΒΒΘΙῸ ἴηνδβο 1] Το] ἤπδίο δὰ 1] Τήοῃϑβθ. Μὰ ααθβία οοπάϊζίοπθ δὶ ἔοπᾶδνϑ δι θᾶ56 
ΟΠ ππονῖοα, ρϑγομὸ 1 ἽΠρΡΌββαυθ ἀθὶ ΒΊαποθαὶ ἴπ ῬΙθιμοηΐθ πο 8010 ροπάδνα ᾿πΠΡΟΒ51}0110 
Παδ]αηαιι6 βρθαϊχίοπθ οἰ ν᾿ ΑἸρο, τᾶ ροπθνα δησὶ ἰπ ἀπ θΐο Ια ἀϊξοθα βέοαδα 4616 α]- 
ὀϊπηθ οἰδεὰ ρἰϑπηοηίοαὶ. Οδνῖο Υ τἰπαϊὸ ῬΘΡ Θοηβθριθηζα δα Τητῖοο ἀπϑ] παι ἰηνίο Αἱ 
ἔπαρρθ, πὸ Επηρίοο τηοϑίρὸ βοοηῃύθηΐο, ῬΘ ΘΟ ΡΘη 0 16 δηριδῦίθ πηρου 11, Απσὶ Ῥτο- 
Τηΐβο αἱ οοπίνθαΐνΘ Ὁρπ 8 Θηὐθ. 8110 5ρθ86 4611 ριθγγα ἴῃ Ῥίθηιοηΐθ, ααϑη ΔΉΘΠ6 ἰδ 
ἰπνδβίοπθ 46] Το ἤπαδο ποη ἄνθβθθ Ἀθη ῬΓΪΠΟΙΡΙο αἱ ϑβθοιζίομθ (8). 1, ᾿ οἴθγξα 4611᾽ 8]- 
ἰθαῦο ῥίϑοαιθ 811 πηρϑυδύονθ, βϑῦρθπθ ἢ ΟΒδρυῖβ, βο διῃηραβοίδογθ, 5 σιδιάδβϑθ 48] 
ΘΠϊθάθυθ οοπύν δισίομο αοαηδ (9). 

Οοπὐϊπηπαναπο ἱπἰαηΐο ΡἹΪ αἰῆοὶ 6] Ροηΐοῆοθ, ομθ 5 ΔάορθΡαγδ, 601) 110]00 Ζ610 Ρ6 1 
Τἰδύα ΟΠ Πνο 18 Ῥᾶοθ ὑγρᾷ Οδυ]ο Ὑ ὁ ΕΊΘποθβοο (10). Νὰ 16 ργοροβύθ ἀϊ Ῥϑοῖο δύᾶμο ἱπὶ- 
ῬΟΒΒΙ ΡΠ], δηχὶ ἀβϑιιρᾶθ, Οοπβίο]ανα 81} Ἰπηρορίουθ [ἃ Θοηβθρηα 6] ἀποαΐο ἀϊ ΜΊδπο 

προ τ ὐυρ μόοει 

() πὰ, Ὕ ΓΟ], 25 σϑηηδίο 1544: “... πη ἀναπ᾽ Εἰουὶ 11 τηϑηάδγθηο ἢ Τανα θαυ ηο ἃ ἀομιδηᾶδγο 
66 κἱ ὙΘΠΘΒΒΘγῸ, οὖ ἴῃ υἰϑριοβύα 1] οανα]ογο ρσογίο ρἹ ἔδοθ ἄασθ 6116 ϑὐσινδοίαίθ, αἱ θη ορ] 66 
56] ο] τ] θουπᾶνδ, 61 10 οαβυϊραυθοθ ἅ611ἃ πιθᾶάθιηα ΤΑΔΏΘΤΕ, Τηδ, ΟὯΘ ῬῸΣ Ο8. 6880 ὑδιῃθυυίηο ἔμθϑ8 
ἀπ γναΐΐο.,. 

(2) 1α. --- Ῥίβοουτθ ταρ᾿ ἀδταθηῦθ 461] ἀβθθᾶϊο, ὁῃ86 ρογὸ ἔὰ υἰβα! το Ὁ] ἀϊοοιαῦγθ, ταθηΐγθ 5 Ἰηϊσὶὸ 
8010 Ἷ] 12. σϑπηδῖο (θοπθ ἈΡΡᾶγΘ ἀαὶ ἀοουπηοηῦ! οἷὐ., οα ἀπο6 48] ΤΑτιοχε, ἴυγθα, 600., Ῥᾶρ. 182), 
Η Ολμβτανο, 60]. 1079-80. Ὑροάϊ Ῥχθν δοοϑῆπο δ᾽] Ῥαγύθηζα ἀθὶ ΕὙδμοθδὶ ἅδ ἴνγθα ἴῃ Αγ γοῖ. αἱ δέαίο 
αὲ Τογίγιο, Πιρίογ"6 »αγμοοϊαγί. Οἷο, ΑἸρΘ]ο Ῥογρογαῦο 81] Ῥυοᾶ. [νύθα, 21 ϑρθυαῖο 1544. 

(8) σλμπτανο, 90]. 1079.80, ἅδ οαἱ ΤΑτμονε, Τυῦθα, 660,, ραρ. 188. 
(4) Αγοῖι. οἐογῖοο αοηϑασα, Ἰοο. οἷδ., ὝΘγΟ6111, 28 σϑημπαίο 1544. 
(δ) 11., ὙΘΡΟΘΙΙ:, 81 σοηπαῖο 1544. 
(6) 14., Ὑθγ6111, 2. βοϑυταῖο 1544. 
(7) χὰ. 
(8) Θάγακαοβ, Υ͂Ἱ], 51, Ομαραΐβ ἃ Οαυ]ο ὙΨ. ΤἸιοπᾶτα, 18 Το ταΐο 1544. 
(9) χὰ, Ῥᾶρρ'. δ6-57, Οαγ]ο Υ ἃ] ρυϊμοίρθ Ὁ. ἘΠΊρρο. ϑρίσα, 29 ξοογαῖο 1544 --- Ρδρ. θ8. δυο Υ 

" ΟΒαραΐϑ. ϑρίχα, ὅ ταᾶγσο 1544 --- ραρρ. 75-16. Οπαραΐβ ἃ Οανῖο Υ. Τοπᾶγα, 16 τθᾶσσο 1544. 
(10) χὰ, Ῥᾶρ. 1, ΟἸονδηπὶ 46 ορα ἃ] ρυϊποῖρθ ΕἸΠρρο, ρϑηπαῖο 1544, ΟΝ δαΐδανγα 16 Ῥγαδοηθ ἃ 

Οταδ, Θγα, 1] οαγάϊπα!ο. ΑἸθββαπᾶτο ΒΆγποβθ. -- Υ͂, ἴῃ ΒΘΠΘΥΙΘ 5.16 ΡΥ ΟΠ 6 6 ΟἿΣ αὐτὸ 41] ῬᾷΟ]ο ΠῚ 
Σ » ΟἸὕγθ 41] ορϑυὰ πούω 46] ΜΑυπενβπεσημε, ἱ] Βποόβοη, Ζῃ ἄθη; Οὐ ἤοέον Καγῖς Ῥ' τριὰ Ῥαμῖ ΓΠῚ ἴὰ ἘὐΠιοὐιρρσονι ἀθ5 Τριδέϊέμές ΤῊΝ αὐϑέον δὲ οἸνβοο (68 οι οι δ οὐ ϑομιοιγ, ΧΧΤΙΙ (1902), ἔλϑο. 15), ραρε. 127-158. 

Ο0ὴ) (δ υ] ον. 
Μὶ 
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4] τ ἔγϑῃοοθθ οοἱ τἱοοποβοιηθπίο 461] ἀϑατρασίοπθ ἔαυθα πθρ] ϑ δῦ! βαρϑααϊ (1). 

Θϑπιθνα γουϑιηθηΐθ δίγαπο ὁΠ6 ἄορο ὑπ! ἃππὶ 41 ραθγνα ΒΟΡσθ580. Ὧἢ τηθαϊδθοῦθ ΠΟΠ 

πῦογο ὁοπ ργοροβίθ ὑδηΐο ἀθυβοσῖθ ρ6 611 ἰῃύθιθϑβδί ἱπ| 0618}, δυο Υ τἴβροβθ οἷ19, 

αὐδηᾶ᾽ ὉΠΟΠ6 1] ΓΘ ἄνθθ50 τἱηαησίαίο 410 ῥρυϑίθβθ ἰδ8] 18 π0 6 ρᾶρϑῦο δα πηγῖοο Ὑ1ΠῈ16 

βοιατηθ, ὁΠ6 1 ΤΩΡ. Πὕοῦρα τθοϊδηηανα, ποη ἀνΤΘΌΡῸ ἤντηδῦο Ῥᾷ69 66 ΠΟΙ. ἴο556 δρρϑῦβδ 

βίοιστα 6. ἀσγθνοῖθ;; ὑδηΐο πιθμο ΔΥΥΘΌ 06 δοοούναϊο 16 οοπαϊσίοπὶ βαρρουύο ἀὰ ὅπ 

Βαμυὰ (2). 

ΑἸΙοτα ἱ Ερδποθϑὶ Υἰρθθβθῖο 1᾿ οἤοπδῖνα ἴθ Ρθιποηῦθ 6, τηθηῦθ 11 ἸΠΔΡΟΊΘΒΘ 1ῃ 

ἰσυρούίο δηριβῦϊθ ἀ᾽ ποταΐπὶ 6 ἀἱ ἄδπδιο τηϑπάδγα ἴῃ Θονιηδηΐδ, ϑύθίθῃο 461} ἼΒοΙα, ἔγα- 

[6110 46] ργοᾶθ ϑοϊοπηθ!]ο Βα ίβύθ, ἃ ἰϑνᾶγο 1000 ἔδηϊὶ, 1 ἘΠπρ ἴθη. ρσθθθ Ῥοπάθγαπο, 

τϑαυϊϑὶ ἱ νοὶ ἀἰΒροη 11 ἃ Β16116. 6, πηϊηδοοίδηαο αἱ ΔΠΟρΡίαννὶ ρᾶγίθ 4611 Θβϑγοῖΐο, 

τἰαβοὶ ἃ βυγδρραγθ αἱ ἀϊβργαζίαθ Βί9]1οϑὶ θθὰ 2400. βουάϊ (8). ΠΠ Παθα οΡἃ Βοογθηΐθ 

αἰ ροάαρτα, αὐδπᾶο 11 ΘΟΙΟΠΠΘΙ]Ο 6. οδρί απο Θοποραῖθ αἱ Νίζζω, σδβπιο δ]όδῃ 

Τοιΐδ, βαοοθάσίο 8δᾷ Απᾶγθα αἱ Μοηίοτνῦ, 5' τϑοὸ ἃ Ὑϑγοϑ!], οἸοάθπᾶο 500 ἔαπῦ Ρο᾽ 

ΘΟΟΡΟΒΟΘΙΘ ἰὼ συδΡηϊρίομθ ἱπϑαϊβοίθηθο ἃ ργούθρρθνθ 1᾿ ἱπιρουύδῃῦθ οἰῤῥὰ, ὁ 16 Ῥᾷρῇθ 

αἱ 4 πιοβὶ ρον 11 ρυϑβίϊο. ΠῸ πϑροΐθβθο ῬΡΟμαΪβο 8] Θ]]όδῃ 800 ἔαηθ ὑθάθβοθιὶ αἱ α061]] 

66 ἢ 461 ἼΒοΙα τὰ αἀπᾶαίο ἃ ἰθϑϑγθ ἴῃ θιτηδηΐδ, θα Ἰηνὶο αἱ ἄδπδρο (4), πιὰ 1᾿αἸ ἰτη8 

ρδγίθ ἅ6118. Ῥγοπιθδβϑδὶ θγδ, τη το ῬΓΟ]οπδ οι. 11 Ἰλαθα, 48] ὀδηΐο 880 ἥπ ἀδ] 1048 

ἀνόνὰ πιϑηᾶαΐο ἃ 50]]θοἰΐατο 48] Ῥοηύθῆοθ ςοπάοπο αἱ ἱπιροϑῦθ θοο θβί βίοι ΡῸ} τὶς 

ῬΑΙΆΤΘ ἢ] οδβύθ]ο ἀϊ ΝΊσΖα 9 τϑῇονζαι]ο ἴῃ ὁᾶ80. αἱ πόνο ἀββθάϊο (6), οὔὔθπϑπαο οἱ 19 

ἃ ἀθοίπιθ ναιΐθ, οοπι8 σὰ νϑάθημηο, Π6] βού ρνο 1548, αἰύγο ὅ ἀθοίτηθ βιϊ] θϑηθῆζὶ 

οὶ οομίαάϊ ἀϊ ΝίΖεα, Αϑιῖ, Ρίϑιιοπῦθ ὁ 9] ἀποαῦο βαθϑιιᾶο ἴῃ βθποι6 (6). Μὰ 1] ὕθῃιρο 

βὐσίηρθνα δα ΟΟΘΟΡΓΘΎΘΠΟ Τηθϑὶ θα 8ΠηΪ ΘΙ ΤΒΟΟΘΟΡΊΘΓΘ 1] ἀθπδρο, πιθΘη 19 11 ρϑυΐοοίο 

δἰ δρρύθϑϑανα 8] βορυδοϑίπηρθνο 46118, ρυϊππαγογδ. Π Ἰλαθα δὰ ὕθπθνδ Θο1η6 δπ]θ βοῖδ- 

(() Ῥε ἵμενὰ, ΠῚ, 516. ὕοχαθ οοιαρθηβο 1] Ραρὰ οὔγίνα αἱ Ῥαθα ταδὑυϊτλομῖο ὕγα Ἐπ. ΕἸΠΡουίο 8 

Οἰοναμπα ἀ᾽ ΑἸΌτοί, ογθᾶθ 46] τϑσπο αἱ Ναναντα. --- 51 ποὺϊ ὁμ6 ᾳυδπᾶο ΑἸΌοτίο ΒοΌθα νἱβιὸ 1] Ῥᾷρᾷ 

ἃ ποιὰθ ἀο] Παρὰ ἱπ Βοϊοσπῶ, ῬϑΟΪο Ῥαυ]ὸ παονδιημθηὺθ αἱ Εἶτα. ΕἸ υῦο, δθησῶ ρου ἀυϑησαῦθ ῬΤῸ- 

Ῥοβίθ πῦον αἱ πιαὐυϊπιοπῖο. Ῥασθνα Δ]]ΟΓᾶ γ0]08886. 8010 ΘΒΡ]ΟΤαΤΘ 11 ἤθυσθμο, «Αγοῆ. αἱ δέαίο αἱ Τογίηο. 

Τιρέίογο ραγἐϊοοϊαγί. ΑἸθΘτῦο ΒοΟΌΡα ἃ] Τ)ηαοα. ΒοΙοσηῶ, 8 πιδρρίο 1548. “ΜΙ ἀοιπδηὺ ῬΟΥ͂ ΒΠ6 γὼ τη811- 

ταῦο. ἴο 5ὐδῦθι οοϑϑὶ Ῥοομο πῸπ ΒΆΡΟΠἂΟ {1168110 666 16 ἄονθϑβθ γτϑβροπάθυθ, ΡΣ ἴῃ ἀπ ὑγαύθο 11 1851 

ἃ Βανουῖο ἰαύθϑο, ρϑυομὸ πο] βαρθὰ αἱ οθυΐο. ΜῚ ἀοιπαπαὸ ἱπ οἰ]. 16 ἀἰδϑὶ βῃθγα αἰδθο. ἀπὸ Βο1α (Ἱ] 

16 6 τοιιδηῖ. Βίβροβο: δύω ὉΘη. ΘΠΟΠΟΥ ΠΟΥ ἸΒαίαπαο ἰπύθβο Δα! τα Ῥαγίθ 9. 

(2) ἄλυλκαοβ, ΥἹΙ, 44. Τὰ τϑοΐπο ἀ᾽ σπρπηουῖα, Ματῖα, ἃ] Οπαραΐβ. απ, 14 [ΘΟ ταῖο 1544. 

(8) Αγοῖι. βἰογίοο Θοηφασα, 1οο. οἷδ., Νοναγῶ, 4 ἔθυΌγαῖο 1544. 

(4) 1ἅ., ὙοΥγοΟΠΠ1, 81 σοππαῖο 1644: “ ΕἸ 5. Ῥαοοα ἄθ ϑανογα ὃ τπο]δο ἱπαϊθροβίθο ἀθ βοὐία. [α- 

οπᾶο ὁῃ6 ραγίθπαοϑὶ 1] 8. Μαν.δ Π]. 9 4 «αἱ ρανϑσὰ ἴπ 508, Θοταραρ ἶα 6] 5." Ῥυϊηοῖρο 40 Ῥἱθυλοπίθ, 

οὖ 6880 5.ἕ Ῥαροῦ γϑϑίαχὰ αὐδ 9. --- Νονατω, 2 ΤΘΟΌταϊο 1544: “ἘΣ ραδίο αὶ 6] 5. ΕγΆβτηο ἄτα, 

ονον ἀ6 Νίχα αἱ Ῥτγονθησα, ἃ Ῥγοουγαν 686 11 ἔμθ86 δογθβοίαθο αἰύσὶ οἴπατιθ οθαῦο ἔδηξὶ Ῥ6. Ἰὼ δαδγᾶς 

46 Νῖσα, ργοξθδίαπαο ομθ ποῖ Ὀαβθαχίαπο ἃ σαδγάανα 1 οἰπαὰθ οϑαῦο ἔμαὐ ομθ μονα 1 ἐΐθηθ, ϑὕ 686 

ΕἿΣ 511 ἀαῤίο 11 τηοᾶο αἱ ρᾶραν 6888 βϑηθὶ ρθὺ ἀπδθίτο ταθϑὶ. Ῥθυμὸ 5πὲ Εἰχῦ 19 μὰ τπαπᾶσθο 00 

τϑβοϊποίοπθ 686 βἹΪ τιδπαατὰ ὑγοοθηΐο 4611 ΑἸοιαδαΐ ὁμ6. νθηραπο, 4081} ταδηδαγὴὰ ἃ πα ΡΆΤΌΒαν ἃ 

Θθποῦ, οὖ δποιθ βιὰ Εἶχ." ργονθάθγὼ 811ὰ οοϑῶ 416] ἀθῃδῦο 5. 

(6) «4γοἶι. αὶ Βέαίο αὶ Τογίνιο, Ῥγοίοοοϊ ἀιμοαῖ!, τος. τι. 168, [0]. θ6. Ῥίβοουϑο α9] οοἸ]αύθγα!ο ΟἹο. 

Ῥγάποθβοο Οδομθγαμο ἃ Ὅβαβοο ἃ] Ῥαρὰ --- [0]. θ7, Ἰοὐίογω 461 Ῥαθα ἃ] Ῥαρα. 1548. --- Ὑ. 5118 ταΐβ- 

οἴοπ 461 Ὅϑαβοο ἃ Βοιμδ Αγοῖ. αἱ Βίαίο ἀϊ Τογίηο. Τιοίέογο ραν ϊοοϊαγ, ΟΔο,θτᾶμο ἃ] Ῥαοδ. Βοταδ 

8 ταᾶσρίο 1544. 

(6) Οτόνρρπερο, 60]. 1410. 



1 ΟΑΈΠΟ ΠΕ ὈΣ ΒΑΥΟΙΑ, 18 50 ΒΕΠΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ἘΒΑΝΌΙΑ Ε ΒΡΑΘΝΑ, 00. 188 

ἴουθ υϑβίἀϑηῦθ 4118, Οὐγίθ ἱπηρουΐα]θ Θἴο. ΤΟμμμηδβο ΠιδηρΌΒοο, οοπίθ αἱ Βύγορρίαπα (1), 
τη 1] 16 ρϑηπαῖο 1544 τηδπᾶὸ ρὰγθ ἴῃ Θϑγηϑηΐδ, Αἰπιοπθ αἱ Θίπονγα, 516. αἱ 1 ]]1η, 
ϑονθρηδῦορθ αἱ ὙΘΙΌΘΙ11, Θὰ ἀπὸ ἀθὶ ρϑιβοηδρρὶ ρἷϊι δαΐουθνο 46110 5 αίο, ῬοΙΓομὸ 

ἀδ1 ΡγΙΠοῖρὶ 461] ἸΠΠΡΘΓΟ ΑἹ] αἰ αὐϊ π6- ἀιδϑίβύθββθ 8116 Ὀϊϑία ἀϊ ϑρίνα δὰ ἱνὶ σϑοϊδιη 
ΟΘΒ5 811 (2). Νὰ 1ὰ ἀϊθύα δἰ οοῃύοηθὸ αἱ βοῦίνοιθ 8] Ῥοπίϑθῆθο τϑοοοιιδπᾶδμᾶορ! αἱ 
δἰαΐανθ 11 Ταθα 6 Αἱ ἱπηρθαϊνθ ο116 1] οδβύθ!]0 Αἱ Νίσξα. ομιᾶθθβθθ ἴῃ πιᾶπο ἀθὶ ποιηϊοὶ 
Βα θα] (8). 1.6 ἰπϑί ἅϊθ ἀοὶ ἘΡδηΟΘδῖ, Π ἀἴβθορηο οὐαϊξο 5 ΒΎΟΘβαθοο αἱ ρυΪπ] ΑἹ 6 }- 
Ὀγδῖο, 1| ᾳιδ]6 ρθι' ροθὺ ποῃ ογὰ τἰιϑοῖθο (4), πιοβύσανϑμο οἶδ 16 ργθοοοιραζίοηϊ ἀ6] 
Ῥθαοα, ἤοπ ΘΡΆΠΟ οβδρθυαῦθ. Οαγ]ο τηϑηδὸ ἃ Ποπια 11 οΟ]]αὔουα]θ Οἷο. ΒΎδποθβοο (8- 
ΟΠθνΆπο ἀοὶ 5'ϑρ. ἀΐ Οβᾶβοο ἃ υἰπ δίχα 16 τϑοοοιπδπαδσίοπί 4611 ἀϊούα ἐθάθβοδ, ΒῈΡ- 
ῬΠσᾶπάο 1] Ρομύθῆσθο ἀϊ τποάϊοανο 1ἃ οοϑβίοπο ἑαύθαρ! ἀ61160 ἀθοίμιθ π6118 ΘΟΏΒΘΡΉϑ, 
Ῥτοηΐα ἀ᾽ πᾶ ΒΟΠηπηδ, αἱ ἀδπδιο 5 βοϊθηῦο δὶ βιοὶ Ὀἰβορηὶ. ΟἿ ϑοοϊθαίαϑθϊοὶ ηἰχχαραὶ 
ἱπξαθυϊ, οΟΙρΡΙ0] αἱ ἐρθααθηίθ πθο]1 αἰ ἰπὴΐ ὡππὶ ἄπ οοπενθυισίοπὶ ΤῊ 1011, ΠΟῸΠ ΔΥΤΘΌΡΘΓΟ 
Ῥᾶβδίο 186 ἀθοῖπιθ 6116 ὁ0η ᾿ἰθηΐθζζα βοιηπηδ, πιΘη "6 ἢ] ὁᾶ80 ὑτρονα (5). ΠΠ| οαγαϊπα]6 
ΑἸθϑβδῃᾶνο ΕἌΓΗΘ56, πἱροὺθ 46] Ρομύθῆοθθ, ϑγὰ 11 ργοϊαίο 5] χυδ]ο 11 Παοα οοπίανα ΡῈ ̓  
οὔύθηθιθ 18. ἀθδβίἀθυδία, οοηνθγβίομθ (6). Νοπ τηὶ τίβαϊδα δαξῥανία, 686 1] δ ἀοβί ἀθυῖο βἷα 
βύαϊο δρρᾶρεῖο. 

Βηδαπῦο Ῥίβορπανα βυδιάαιβὶ 48] υἰβνθρ!ο ἀθὶ Βταποοϑὶ ἴῃ Ρἱθιποπίο. Εἰ Ϊ, [ΤῸ αἱ 
ἔσαρρθ ψΑ] 146, οοοσαραναπμο ἰὰ Πἰπθὰ 4611 ϑοβϑία ἔθμθηᾶο Β͵ΟΒΒΙῚ ΡΓΟΘΙαΊ ἃ. 5. ΘΘΓΠΊΒΠΟ, 
Ῥοβδηδ, Ραίδζζοϊο, Ονοβοθηξίηο 6 ϑϑηθίδ. [ἢ ααοοί Ὁ] τηδ ρίαχσε, ἀνθνᾶπο ἔγα 1᾿41010 

(1) Αγοῦι. σαηιογαῖο αἱ Τογίηο. Οὐηίο ἐθ5. ὁ γἱοου. αὲ Ῥϊογπορηίο, τϑρ. 84 (1544), [0]. 1208. Ὑουο 1], 
26 πονϑίαῦγο 1548, βοιαϊὶ 900. 4110 ϑύτορρίδηα " αΠΘΠγΟΥΟΠΒ. ΥΘΙΒ ἸΘΙΏΡΘΙΘΙΙ ,. ΠῚ 15. ἀϊοθηθτα ἀδ 
ΜΊΙΔηο 1ὸ Βύσορρίδηδ, δηπτιηζίαγα ἃ] Ποῦ, 1 ἀοααϊδύο αἱ Ναναπο ἀὰ ραγία οἱ οποία (Βέδι. αἱ 5. Μ. 
ἦι Τογίνο. 1755. αἱ οἰογία »αΐγία, τι. 1072), 1] 17 ογὰ ἃ Τγθηΐο [ἰἅ. 6 Αρριωιέὴ 5μἴ ἀμοαίο αὶ Οαγῖο 1 
αὶ δανοία ἄαϊ 1646 αἱ 160, δεν. ἀαΡῚΙ “ΑΔΟ 4611 ΗΠ. Αοομάθιιία ἀϑὶ Τάποοὶ,,. θη αἱοονιέί, νο]. ΤΧ, 
λβο. 2 (1900), μα. 5], 6. ΔΘ] Ἄρυ1186 1544 βέαγα 811 οοτίβ ἱπηρθυῖα]6 (4 οι. οσαριογαῖε αἱ Τογίηο, 1οο. 
οἷδ,, 801. 18). 

(2) Αγοῖι. σανιοναῖο αὶ Τογμο, Ἰοο. οἷθ., [Ὁ]. 128, Βοπα! 800. ἀαύϊ ἃ] ΓΛΊ]]1π “ ρου ἔμαῖτθ 16 νογασα 
Θἢ. ΔΘ σ 16. ΟἿ θα νΟΥΟΠ8 9; [0]. 195, ὙΘγΟΘΠΙ, 7 ορΌγαῖο 1544. Βοιᾶϊ 16 6 τηθζσο ἄμ ἃ ΝΊίοοϊα 
δἰασίηουν κΤ ς ἀαβοί ῬΟὰΙ ῬΟΡΙΘΙ ἀπρ' ποβύτο ἀθβρδοθθ ἃὰ σΟΌγΘΥ ΠΟΙ 46 ὙΘΙΌΘΙ] ἃ ϑρῖγΘ,, 6 [0]. 180. 
ΌΣΘΘΗΙΣ, ΤΥ τρανὸ 1544. δοιαὶ 10 ἀδθῖ ἃ] βϑῦνο 461 ἀούνψοι {Ππ|οὸ Ζαβίαβ " αὶ αὐΐα!δ τπᾶπα Ῥδο- 
“ἀθύαμη. τη βθΌ νη Ῥθὺ ἀοιηΐηθχτῃ [0]]1}} ὦ ΙοοῸ ἀθ βρίγθ,. --- ΠΙ Ολμβιλνο, 60]. 1088, υἱοουγᾶμν ρατο ἴῃ 
ϑθθθγυθ ἸἼηνίο αἱ ιαθαβοίαθουϊ ἀποα! ἃ ϑρίῖτϑδ. 
᾿ (8) Θτόρβπενο, 6]. 1442-43, ν. ἐσὶ 1ὼ. Ἰούξοτα ἀθὶ ρῥυϊμοῖρὶ ἱπηρϑυῖα}]} ἃ] Ῥαρὰ ἄα ϑρίτα, 4 [8}- 
Ὀγαϊο 1544, 

(4) 4 γῆν. οἰογῖοο σοηξασα, Ἰοο. οἷδ,, Νονατα, 4 ΓΘ γαΐο 1544: “ Μρτυοουαὶ ραββαΐο 886. ἀἸβοορους 
ἀπ ἐγαθαίο ὁμ6 ἰθπθνᾶπο ἔγαῃ. ἡ ἴπ Βοββᾶπο, ῬΘΥ ΘΠ6. ΘβΒ6 60 δ᾽ ΡΥΘΒῸ ΠῺ βοϊἀδθο ἔχῃ." ἃ] τηοπαονὶ 
5880. β0] αὐο τηδηϊ οϑὐθίθ 6 ἐγαύαθο ἃ] 5." αἴο. Μαύξθο Τιοηρο, απ8] Βα ᾽ῦο πὸ αὐἀνουξοίθ ἃ] 5." “8 θοθο 
α]ρταηα, Βονογ δὴ ἀρ ΒΌββαπο. Εὖ ἀρέίςο ὑγωθαύο ούὼ ομθ ἄοὶ ποιμιΐηϊ ἀ᾽ οβϑῶ ὕθγσω 46 ἴοβϑαπο παγθᾶπο 
ξαύίο ὑπ 8 θο ἴῃ ἀπὸ 88 οδηξίπα, α8} σαὐίο γὼ σγυϑμᾶθ ομ6 ΟἽ] δηὐγαναμο οὶ ποιαϊηὶ ἴῃ Ῥᾶτο οὖ 
ΕΔ βββανα ἤπθ [Ὁ}] 46116. τησγθ 4611, ἔθυσα 966 Ῥόῦμο ο]Ϊ γοβϑύανα ἄπ οαναν Ρ61. δρεὶ]ο ἀ6 ἴοτῖ. ΕῸ 
οδϑὶ ἔγϑη. Ἶ ἤν θᾶπο Ροβύα 46 ὉηαδυρῚ Ἰὼ πούδο 46] νϑπθυαὶ οὖ Ἰηΐγαν ῬΟΥ 6880 σαϊξο. Ῥοτὸ βαρῖθο 
Ἰαΐθϑα, 1. οοϑὲ 1] γαϊρσταπα, ἃμδ βθηζα βύγθριθο ἴῃ Θ58ἃ οαβα, οὖ ῬΥΘ58 11 ραὐγοπὶ οὐ ὑγογὸ 1] σαίδο, οὖ 
ἔθημβ 18, Θοβδ βθογϑίδ ῬῸῚ νϑάθυθ 86 ἔγϑμ." δηααγίδηο, οὖ οοβὶ οἿ ἀηᾶάογομο 1ὰ ἀθέξα ποθ ἔουβὶ τα 1116 
9. 861 δρηΐο Ταηδὶ, οὐ ϑαβδηᾶο βαϊαύαθὶ 46. Ῥοπ6 τηοβομποίαξθ 4811 ἔθυσα 56. Π6 ὙϑίουΠΆΤΌΠΟ “Ξ 

Ν (8) 4γοῃ. αἱ δίαίο αἱ Τογίηο. Μαίογίο ροϊϊέϊογιο. Νεροφίαςίονιὶ οογι Πονια, τὰ. 29 (ἅν, ογαϊπδγθ). ᾿βῦσα- 
ἄϊοπθ. 81} Ὅβαβοο. ΛΘγ66111, 27 τηᾶρχο 1544. --- Αγῖι. οαγιογαῖο αὶ Τονίνιο. Οὐηίο ἐθ5. ὁ γίορου. αἱ Ῥιοιποηέε, 
τρξ, ἢ: 84, [0]. 180. σ., ὙΘΥΟΘΙΙ, 29 χαδσδο 1544, βοαδὶ 90“ ΑἹ], οοἸ]αὐθταϊο ἃ Ὄβαβοο “Ῥχὸ 810 νἱδρίο 
ὉἸηδη βθηᾶο,,, 

(6) Αγοῦ. ἀὲ δέαίο ἀἱ Τονΐηο, Ἰος. οἷδ., 6 Ἰϑύθθσα 461 Ῥαοα ἃ] Βδγπθβο. 
ὅβαια Πν Τον. {11. 24 



186 ΑΒΤΌΒΟ ΒΕΘΕΕ δὰ 

ΔΙοαπθ. σοιηρδρηΐθ βοῦθο 11 ἰδ. ἀ᾽ Αιβοῦοβ, {1 σ06110 ΟΤο. Βαῤυϊϑύα αν] αϊ. Οὐὰ Οθβαρθ 

Μαρδὶ, ομ6 αἱ ἐγοηΐο ἃ ὑδηδὶ πϑιηϊοὶ ϑρδϑὶ ἀδρρυῖπδ στίραραῦο 8011 ἀθϑύνα 4611 ϑ'ϑβίδ (6), 

Θοποθρὶ Τ᾿ ἀραϊίο ἀΐβορπο ἀϊ ἰορ]ουο βϑηυϊὰ 81 Πϑιηῖοο τηθαϊαπῦθ 80 ΡΓΟΒᾶ, πούψαγηδ. Εἰ ἃ 

πούξο 4611 8 ξοθὈγαῖο, βϑρυλδο ἄα 2000 ἐδηυ! οἶγοα, δββα] ἀ᾽ ἱπιργοννΐίβο ἴὰ ὕθυτᾶ, 0110 

ἀϊδοπάονδπο 2000 ἔβην ονίχζουῖ, 200 οαν δ] ρθουν 6 100. ποπηϊηὶ ἀ᾽ Δῦπιθ, ὑα δ] βυϊααῦϊ 

ΔΑ Π᾿ Αϑογοβ. Π᾿ παπιθτο ἀοὶ ἔραποθϑὶ θρα ργθροπαθγϑηΐθ, τηδ 1 ΔΡαΪ ΓΟ. ΘΟ]ΟΠΠ6110 ϑρθῦᾶνδ 

Π6118. Βοῦργθϑα. [πγ 606 ᾿πίοντπδῦο, ἰρηογο ΘΟπ|6, 46] ἀἴβθρηο, 1᾿ΑΒΟΙῸΒ βύθυϊθ 50} αννίβαῦο 

6 βοβύθηπθ Τ᾿ ατἵο. Π| ΝΙδσρὶ Θοιηργθβ6 ὑοϑῦο 6116 1] 580 ρίδηο θγδ οοποβοίαθο 9 81 ΥἰὑΓΆ 559 (2). 

Τι τα ΠἸ ασίοπθ 4611 Ἰπβαθοθϑβο ἔπ δὐξθπαδύα 8811᾿ αὐτῖνο, π6 118 πιϑίδ, αἱ ἔθ θγαῖο, 46] οοηῦθ 

Τταπόθθοο αἱ ΤΠιϑπάγίαπο ἄ81|16 Οογίθ ἱπηρονίϑ! 8 οοι 500,000 βουαὶ ἴῃ Ιοὔθογθ ἀϊ οδμΊθ 10 

Ῥ6 Θόπονα 6 Ναροῖὶ, ἱ 408} ἀογθνῶπο βΒ0υν]ΡΘ 811ἃ βιιθυτδ ἴῃ ΡΙθμηοηῦο ἀπνδηΐθ 416]- 

Τ᾽δπηο. γοῖθονα 1᾿πρθταύοσθ ὁΠ6 11 βὰο Ἰαορούθηθηϊθ ἔθηθβθο ἱπ σθηρο 22,000 ἴδῃ 

ΔΙπῖθπο (8) 6 οοπάποθαβθ απ οδιηρᾶρπδ, ἀϑοϊδῖνα οοπίτο ἱ ΒΊΘποοβὶ (4). Π γ᾽ αβίο 8 Π1ορὰ, 

τἰοναϊπαῦο Τ᾿ Θβοροῖδο, τῖρυθβο 1᾿ οἤθηβίνα δα ἰηἰχίὸ 16 οροιδζίομὶ ὁοπίρο ΤΠ βαπδ (6). Νί8 

1 Ττδποθϑὶ ᾿ποϑίσϑιομϑὶ ΠΟ ΤΏ6Π0 ἀἰβροβίϊ 8|1᾿ ασίοπθ, 6 ἔουυ Π6] ἸΟΓῸ ΠΌΠΊΘΓΟ 6 βούϊο 

Ιᾳὰ συΐϊᾷα ἀϊ 4011 ἀποῖ, Ῥγθβοῦὸ Ῥϑββθρδηο (6), ὕθηθαιοπο Οοτίθμιρ]α 6 5. ϑὐθίαπο ΒΘ 1ΡῸ 

ἴθ Μοηξογγαῖο, ααἰπαϊ τϑθοοϊῦθ ἰπβίθπιθ 18 ἴΌ 20 5ρδῦθθ (7) ἱπνθβϑύϊγοπο Οδυῖρπδηο. 

Ἐτὰ Οδιίσπαπο ἀἰΐοθα ἀδ ἀπ ν]140 ργθβιαϊο βούθο 11] οοιηδηᾶο απο ἀθ] τη]ρ]]ου 

οαρί θη 461] Θβϑγοῖῦο ὀθβᾶγθο, 1] θΟ] πη 6 110 ῬΊστο (Ο]οπηϑ. Φαθϑῦϊ, οοῦῖο σἱὰ ἀδι αυδ] 0116 

ἔθηιρο Αἰ τ αϑβθάϊο, ϑγαβδὶ δρρδιθοοῃΐαίο 811 γοϑἰβύθηζε ϑἃ ἀνϑνὰ ἃννθυῦϊθο 11] Ὑαβύο 

6Πι6, ΒΘΌΌΘΠΘ ἱ Ὑἱνϑυΐ [Ὀ5561Ὸ βοδιδὶ, ρατο παύσνα βάποία αἱ τϑϑιβῦθυθ ὁ Ῥ8Π0, ἔανθ 

οοὐνθ δᾶ οἱϊο 4ϊΪ ποοθ ἤπο 8118 πιϑύὰ α᾽Ἀρυ]]9 (8). Π Ἰυορὸ ϑᾶα 1] ἀἠθηβουθ ἄνθνϑμο 

ταπῦδ, ἱπιροτίαπζα, 666 Ῥθη ἀρρατῖνα 481] ὁδί [ο 4611 δββθαϊο ἀϊρθπᾶθιθ ἃ τ αβοῖδα αἱ ὑαῤύα 

14. οδιηρᾶρπδ. ΠῚ Μαρρϑὶ, γϑοδίοβὶ ἃ Β16118, ποῦ ἃρρθηδ ἱ ΕἾΘΠΟΘΒΙ 8 ΘΡΏΠΟ τι ταῦ ἀδ 

ἀαθὶ ἀϊπθονηΐ, 6011 Ἰπρϑρπθγο ΘΟ. Μαρία Οὐ ρον ϑύυἀϊδγθ τὰ ῥίδμο αἱ Του ΠοδΖίομι 

616 ρῥγούθβϑθἝβθθ [ἃ οἶδα, 81 ϑίουχσὸ ὑοϑῦο αἱ ΒΟΘΘΟΡΡΘΓΘ 1 Οοοππα. Παρὸ ἐαύοα ἃ 

(1) Αγοῖι. βἐογίοο Θοηζασα, 1οο. οἷδ., Λ Θγ06111, 7 ἔθ Όταῖο 1544, 

(2) 1΄., όγοθῖ, 8 ἐορΌχαϊο 1544. 

(8) 1ᾶ., Μίϊαπο, 19 ἐθῦρταῖο 1644. 

(4) ϑλιαι, ΠΙ, 80. Οαυο Υ ἃ ϑύθίαμο Οὐϊπιδ]αϊ, ϑρῖτα, 6. ἔθ γαῖο 1544, 

(6) 4γοἴι. δἐογῖοο Θοημφαφα, Ἰοο. οἷδ., ΜΊϊαπο, 19 ἐθΌθταῖο 1544. 

(6) 14., Μίαπο, 8 ταᾶσδο 1544. 

(7) 1ἅ., γίρονωπο, 6 τπᾶγζο 1544. 

(8) 1ἅ., Μίϊαπο, 26 Το ταΐο. --- Τὐορίποπθ ραθ θυ ρᾶγο παῦνβ8θὸ. ροοὰ βαποία, 8.11, γτϑϑἰβύθηζῳ 

ἃἱ Οατίρπαμπο. Υ. ἀπὰ Ἰούθοτω ἀϊ ὕθβασθ 6 ΝΟ, ἄονθ ὁοπ αἰύγθ πούϊχίθ ἰπίουγαδ, ἃμο 6. (6110 ϑύαο 

ἀϊ Οατίσθδμπο ἴῃ Ἅγοῖι. αὐ δέαίο αὐ ΤἌιοοα. Αγεδαϑοϊογίο. Οαγίο ον ἰφίν αἴ, Ἰ. 580. Ῥοτταχα, 18 ταᾶγϑο 1544. 

4 Π| ροπία Ῥίιοίσο Μανία γϑηπὸ ἀϊ Εταποῖα οὐ 8ὶ υἰύτονα ἃ 8. Βορόπᾶο οοπ ἴὰ 888 Ὀυίσαῦα. [νᾶ. Θαιιδῶ 

ϊ [δ] γοπαύα Ῥ61 ἅΠ00 ποὸπ βἰ δὼ. θὰ ϑρίτω ποῖ οἱ ὃ ἈΠΟΠΟΥ γοβο]αύϊομ 4611 Ὀϊούδ. Ὅα οδηῖ θαπᾶδ 

τίϑαοπα, ϑαα Νὰ Ο. ρουβίβθοσθ π6]]ὰ ορίπΐοπθ ἀϊ ἤδ σαθττα οοηῦτα ἃ Βταποῖα. Δ. ψομούϊα 81 δϑρϑύϊ 

Οἴαι ὕϑθοῖ, Αταθαβοίαδογθ 6] Τατοο. [πὶ Γιδαπδρτ 81 βοπῸ ἕα θϊ ρϑὺ 5. Μ. χίπὶ ὕδιθῖ, πὸ αἱ ρὶὰ Ρᾶβ- 

βδδὶ ταπ] τὰ οὐ βοπὸ ἃ Μίίαπο μοι συδχάϊα αἱ ἀ16110 βὐαὐο, γιΐτα πθ 4ἀθ ῬΆβϑαγθ, 1111 ῬΘῚ Τοβοῦπᾶ ὁ 

ὅθπονα, βθδρομπᾶο ὁμ6 ᾿ἰβορηθγὲν, τη} 11 ΡΥ Ῥγϑϑιαϊο 46] Βθρμο. 5. Μ. νὰ ργτονθάθῃηδο ἴῃ Τα Πα ααοὶ 

Ἰαοομὶ ἄονο ἀαρίνα, ροῦθσο ϑββοῦθ οὔδδβο. ὕοσπθ ρϑὺ αἰύγα ἀἰδδὶ, 11 Ῥυαποθϑὶ βυυίπρθηο Οδυίρτιαπο ἷπ 

Ῥιοχαοηΐθ. 51 ὑτόνᾶπο ἀπ 6110 δϑογοῖθο ἴπ Οδταρᾶρπα γι ἴπ τα τα ϑν!χαθυῖ, ν τα Π0Ά}18 8} οὐ ντίτι Βυδη- 

6658], σοι, Ιᾶποθ ἔγϑιησθϑὶ οοπ 11 βαο] ΑΥΟΙΘῚ] ϑὺ σοοσοοῦ ον Ά}}1 Τα] θα]. ἴῃ Οατίσπαπο ἃ ἀϊῆθθα οἱ ὃ 1] 

5.1 Ῥίχγο δου σσοσοσοο ἐαπὐὶ ϑραρπαο]) οὐ μοὸ Τιηὶ. ΝῸΠ 81 γϑᾶθ ὁμθ 1] ΜΆγοθβθ ῬΟβ81 ἔὰτ ὑθβία ἅὰ 

Ἰογατο ἴὸ δϑϑθᾶϊο, ϑ'διπμαϑὶ ὁΠπ86 1οὸ ρὶρίοσδπμπο ρἱὰ ὑοθῦο ΡῈ. ἀθαϊθίομθ οἢ6 ῬῈΓ ἔουδῶ 5. 



τς 
9 ΟΑΒΙῸ ΠῚ ὉῚ ΒΑΥΟΙΑ, ΤῈ 50Ε ΒΕΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ἘΒΑΝΟΙΑ Ἑ βθΡΑΟΝΑ, Ἐ6Ὸ. 187 

ΤΔΟΘΟΡΊΙΘΓΘ 11] ἀδηθιο πθοθββαγίο, 6 [0 θϑύουβθ δὶ ρονϑιὶ ΒΙ611θϑὶ (1). Θυϊηάϊ ἀἴβοθβθ ὃ 
γοϊρίαπο οοὴ 150 οοἱαΐθ 6 πυιπθῦοβθο Ὀϑϑύϊθ θονίμθ, νἷπο δᾶ οἱἱο ἄβ ᾿πέγοάσττο ἃ (ἃ- 
Τίθπδπο. Να {1 ΟΟ]οπηδ, οοποβοίαθα, Τἱπὐοηχίοπθ 46] Μαρρὶ, υἱβαὐὸ 1] βοθθοῦβο Ρ61 ονῖ- 

ἰδιθ ᾳαϑ]ο 6 ἀἰβαβένο 81 δοιημη ]Πδοη6, ρα θυ πα πο αἱ ποη ἈΥΘΓΘ Ρῥἱὰ οαγηΐ ἔρθβοθο, 
πὸ οΟ]10, θἃ Θββθῖθ ἀδ' ααϊηάϊοὶ οἰουηΐ ρυῖγο ἃπομθ αἱ νἷπο. ἘΡῚῚ βοοσρθνα 1 βοϊ δι 
8001, ποποβύδηθθ 16 ρυϊγαζίοπὶ, ρίθηὶ αϊ ἀγᾶολθ: οοπῆδανδ ὑγ]οη 6 5.116 οβυ ἰὼ ἔγδη- 
οθβὶ. Π Μαρρὶ ἐουπὸ ααϊπάϊ ἃ ΒΙ611α. 6 νἱ 5] ὑγαδῥθηπθ ὁοπ 2000 ἔμηθί, ρον αυδηΐο 1] 
γαβίο ἀνϑββθ υἰπαηχίαψο ἃ [ου θἰ ἤσδγΘ α66118 οἰ δὰ. Μὰ ἰπθαπΐο 11 α πρμίθη ἴδοθνϑ, νἱβ81- 

ἴανϑ [αδοϊ 1 ραβδὶ ἄδὶ χι8}} ρούθναβὶ βοθοορθθνθ Οδτίσπδμο 6 1 πιϑύξογα βούδο ριιδτάϊε, 

θυ τ, (2). ΡῈῚ ἕογθππα 11] οοπίθ 6118 Τυϊηϊἰὰ, Θἰοντρῖο Οοβῦα, ροοὶ σοὶ ρυῖτηδ 690 

1 δουηπιηοαζίοηϊ οοη ΟΔΡΙΡΠΒΠΟ ἔοββοτο ἱπίογγούθθ, ἀνονα ἰαὐγοδούδο π6118. ἔθῦγα, ο0Π 
ἸΠΟ]δ0 510 ὁποῦ6 Ῥαοΐ, Ο]10 6 5816 (8). ΝΟ] πιϑύὰ αἱ τηᾶγΖοὸ 1ὰ ρίϑΖζδι θῦϑὶ 461 ὑαῤίο 
Ἰηνϑβίϊα. 

Π γαβίο 8]ΠΠοτα, αννίαίο 1᾿ ϑβογοῖζο 5ὰ Αβϑύϊ, ρϑῦθ 11 12. πιᾶγζο ἅ8 σίρονδπο, 11 18 

δίαηβο δὰ ΑἸθββαπάτία (4), δὰ ἢ 14 δὰ Αϑϑὶ (6). Εδοθ ἀρρδυθοοιίδῦθ πυμηθΡΟϑὶ νυ νϑυὶ 

ῬΘΓ ΤΠ ΟΡηῖγο Οδυῖρηθηο 6 5] ἔουπηὸ ἴῃ αὐύθϑα αἱ οἴγοω 4000 ἐθάθβομὶ νοπαῦὶ αἱ Θϑυτηϑηΐα 

6. ΔΙοαηΐ οανΆ}11 οθ 11 Παρὰ αἱ Εΐρθησθ, Οοβίπηο Π6 Μϑαϊοὶ, οἿ1 τηᾶπᾶανα. Ταῦ 1᾽6- 
βθγοῖδο ἔπ θοποοηίγαο 8, Μοπίθομίαγο ἀ᾽ Αϑθὶ (6), πιϑηύγθ 11 ΟΟΙοππα ἴῃ ἀπᾶ βουθθα 

ἔραν 1] ποιηΐοο ἃ Οδβύδρηιο!θ ρυθϑθὸ 0 θηρῆθ αἰ ουποπᾶοθὶ αἱαπδηίο αἱ νἱνουΐ 6 
αἱ Ὀθούϊαπηθ. 1 ῬΎαποθϑὶ ἴῃ ἔγούία ταουζασοπο ὙΠ]θπονα 4 Αϑε (7). Μὰ 11 81 τιᾶγζο 

Θαπθοιο ἃ Εϑ]ίσσαμπο 8600. ἐθάθβομ, 6 θ6Π Ῥγθϑύο 8ποῸη6 οἶγοα 180. οδνδ!]θρριουὶ θᾶ 
ΡΟΠΙ ΒΡ ΊΘΡῚ οβοδηὶ (8). ΟΥταδὶ 1] γαβίο ἀΐβροπονα αἱ 16,000 ἐᾳηὶ 6 1500. οαναπΠι (9), 

ἘΣΣΙ ΒΕΤΕΜΈ ΤΑΒες ΠΕΝ το τὲ 

(1) ὅσ σονεεἑιιοηιο ρἱονιοριέοϑο, 660., Ῥᾶρρ. 12-14, --- Αγοῖι. δίογίοο Θοησαφα, Ἰοο. οἷδ., ΨΊσονδμο, 
ὃ πγᾶγτο 1544, 

(2) Α4»οἦι. οἰογίοο Θοησαψα, Ἰοθυ. οἷν. 

(8) 14., σίροναπο, 10 ππᾶνχοὸ 1544. Π] ΨαΙσταπα, πόνο σονουπαύοστο αἱ Εόβθᾶπο, πα ἀννϑυθθο 1} 
ΤΆΔΥΟΙΘ88. Θ.6 τη θυ ο] 84) βοοσβὸ ἃ πούξθ " πιαπᾶὸ Μομβ." ἄθ]1α Τυϊαϊὰ οοα ααδγαηύα οο]αῦθ ἃ οοπᾶα- 
“ΕΥ6 ἀααγαπία, οἴπαπθ Ὀονὶ οὐ ἀπᾶθοὶ βοῖηθ 46 οἷθο οὖ βοὶ ἀΐ 516 ἅμ ἔοββαπο ἱπ Οδχίρπᾶπο, ἄονθ 
Θοηάαββο 1] ἑαξίο ἃ ΒΕ] νδιηθηῦο, βᾶ]γὸ ὑγθ ον Ο6. ΠΟῚ ῬΟύθυΟμΟ ΟδΤαΪ ΠΥ οὖ τοδί ὍΣ ῬΘΙ βύσαᾶδ, οὖ 

580 ῬΘΥ οδηαΐηο ποη μανονα ὑτοναῦο ὁρροβίθο ἀθ πϑυρϊοῖ, βᾶῖϊνο 6 10 ΒθΟΡθυβα"ο Ἴ6] βἼΟΠΡΟΥ ἃ Οἃ- 

ΤΙΡΉαλο, ἄογθ ἔὰ σϑοοϊέο οοὰ πιοϊδα ἔοϑύα δ α06111 80], φαᾺ}} βουῖνο ομ6 βίδπο δ]θρυϑιηθηΐθ, δὖ 

6618. 88 Ἰηξουξουοτᾶπο ῬοΥ δαύῥο 11 τπιθ86 ῥυοχίπηο ὁοὴ 16 νἱδαδρ]θ. Ομ πᾶπο, οὖ ὁῃ6 Ῥθὴ οἷὸ 88 Εἰχ." 

ΟΝ 86 αϑνουὶ ἀθ ἀλυρὶὶ βασοουθο 56 ποι οοιηπηοδατηθαΐο, ἘΦ 6β8ὸ Νίουβ." 611. Τυϊηϊδὰ οοη 16 ἀοίθο 
υδγαηΐα οο]αΐθ 86 πὸ υἱδουπὸ ἃ [Ὀββᾶπο ἃ βαϊναϊπθηῦο, μαυθηᾶο 6] ἀβοῖν ἀδ ΟαΥΙρηδπ0. ῬΥΘ50 18 υἷδ, 
ΘΥΒΟ ῬΙΠΆΤΟΙΟ, οὐ 5861 1αἱ ρχαύίομο αἱ α 1611] ραθδὶ οὖ ὁμ6 αἱ ῥἱὰ ἴῃ 6880 τίθουτμο πᾶνθνδ Ῥσθϑὶ ῥυὶ- 

ΒΊΟΝ ὩΙ]ααδηἐϊ ἐγαποθδὶ ». - Π γαϊρταπα ογὰ βασοθᾶπθο Π6] σΌνΘΤΠΟ αἱ ΕΌΒΒαΠΟ 8] οοπύθ ῬΊθῦτο Ῥογίο, 
ροΙβο ἴῃ ἀπ Ἰτηρθοβοῦία ἀα] Εταποθϑί. Ολμβιάνο, 00]. 1077-.78. 

(4) Αγεῖι. οἰογίοο Θονζασα, Ἰοο. οἷἑ., γίρθναμπο, 11 τλᾶσσο 1544. 

(5) 1., Αϑῖ, 16 τιᾶγσο 1644. --- Α ἔτοπίδ 1] ταδτομθβο ἀνθνᾶ 8010 1] ἃ’ ἘΠρΡ Ἶθη, ΘΒΒΌ πο 1] 5. αἱ 
Βοῤϊδτος ἐουπαΐο ἴῃ Εταποῖα. Υ. Αγοῆ. οἷν., γίρθναπο, 11 τιᾶγχο 1544: “ δὰ Εἰχ. “5 ὃ ανϊβαΐα ο6 πιομ8." 
ἂρ Ῥαῤίδνθβ ὃ Ῥαγεϊθο ρϑὺ ἃμᾶδυ ἴῃ Εγδησα, οὗ ὅπομο ἴὸ πὰ δοοογύαϊο ἃ 88, Εἶχι" ἀπ σΘη ]μποτηο 46] 

ἘΤΑΤΟΝ ΘΔ Υῖ6] ἃ βα]ασο, αα8] πιᾶτ.ἷ᾽ 508, Εἶχ." πὰ τοϊαχαῦο 46 ργθρίοπο 9. (Π 6118 ᾿ϊθογασίοπ αἱ Θα- 

Ὀτῖο]ο ῬΆΣ]ὰ Ὡπομ6 1] Μύπετιι, ΥἹ, 256. Ρασὸ ΟἝΌΥ1616 ἃ] γαβύο 8000 βουδὶϊ ἀογο αἱ ἰδρ]1α). -- Π 
Βοέϊδτος Ῥαχύθοϊρὸ ἴῃ βορυῖῦο 8116 ΘομθυθμΖ8 ῬΘῚ ἰὼ Ρᾷοβ αἱ Ογόρυ ἃ ϑαϊηὐ- Αὐπδαὰ 461] 29 δροβίο 
1644, γρᾷι Ῥαισλαν, Ζ ἱπυαδίοη ΑἸουπανο θη 1δ44. Ῥατὶβ, Ομαιαρίου, 1884, ραρ. 869. 

(θ) “νοῆι. οἰογίοο θοηβφαφα, 106. οἶδ., Αϑιΐ, 16, 20 8 27 τρᾶσδο 1644, 
(Ὁ) 14., Λϑιὰ, 20 ταᾶνσο 1544. 
(8) 14., Αι, 1, 6 Μοπίαδα, 6 ἄρη]6 1544. 
(9) 16., Αϑεῖ, 27 ταᾶντο 1544. 
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οοπύδνα, ΡαΓΟ 5.116 ρϑηδὶ 46] Οοϊοπηδ, οΠ6. ἃ. ὕθιηρο ορρογῦίαπο ΒΓ ΘΟ ΘΙ πἀδοῖύθ 8118 

Ῥίαζσα δβϑαϊαύα (1). Μοββθθ αὐϊπαϊ βορὰ Οδτίσπαπο. ἃ Μοηΐδαθ, ΘΌθ6 πούϊχία 6110 

Τ᾿ οβϑγοῖῦο ἔγϑησθθθθ, ργοηύῦο ἃ ἅ8: Ὀαύναρ]δ, 1ο αὐΐθπᾶθνα 8.118. να αἱ Οδριηᾶρποϊδ (2). 

Ρίονονδ, θα 1 οδηρὶ σΟρου ΑἹ ἔδηρὸ ἄνθνϑπο ἱπηρρᾶϊθο 8] τη ΟΠ 686. 1] ὑγαβροῦΐο 

4611 αὐ ]ρ] ον οΤοββᾶ, 5] οοπμὸ 1᾿ Θβϑγοϊῦο ᾿πηρΡΘ 816. πὸη ἀϊβροπθνᾶ Ο 4611 αὐ ]ρ] ον ὶδ 

τηϊπαΐα ὁ0η ΘυΒ]ΟΠ6. ΓΕΡῸ Ρ6ΖΖ0 ΟἹ ἀπ ]οηθ αἰπηθηβίοπθ. Π| ΠΠΒΡΌΠΘΒ6. θυ πηὰ αἱ 

Ἰαβοίαγθ Μοηίβᾶδ, ἄονθ οὐ οίπηῦο 11] 6. 8ργ110, πιϑηάὸ [ὰ αν Δ]]6Υα δ ΘΘΡΙΟΓΑΤΘ 

16 βἰγαᾶδ, σθ. οοπάποονα ἃ Οδρίσηδηο. Μὰ 1] ἀ᾽ Πρ θη 51 806 ᾿ππϑηὶ ϑα ΠπηρΘαιὶ 

1Π ρᾶθθο 86] ΠἸΡΘΥ 811, ρα ποη δοοθύθαμαο ἀρουΐο σοι αὐ τηθηΐο (8). ΑἸ]ονα 11 18 αἱ 

ΒΡΡΙ6 1] πηι Π 656. [0156 1] ὀδηρο Ὧὰ Μοπύδαθ 6 οοὴ ὑαῤΐθ 16 ἴὉγΖ20 β᾽ νυνὶ νϑυ80 

Βοιητηδῦῖνα Βοβοο. ἃ θγθβοὶθ, ὕθγτα ἰοηύδηδ ἄδ ΟΔΥΠΠΔΡ ΟΪα, ΠΘΡΡΌΓΘ ὑγ6. π|]ρΡ]18,, 5] 

νίάθ ἃ ἵγουίθ 1 ϑβϑγοῖῦο ἔγϑηοθβθθ. ὈΊΒΡΟΘΘ ὑοβύο 16 ρϑηῦὶ ἃ βαῤδρ]δ. 1 ΕΑ ΠΟΘβὶ, ἔθυ- 

τηδϊϑὶ ἃ πιθΖῖο τηΐρ]10 ἀδρΡῚ1 ᾿Τ]ΡΘΓ]811, ἄορο ααϑ]οΠ 6. βοδυδηηοοῖϑ, ΓΙ ΡΙ Θρ ΡΟΠΟ 81 Οδγ- 

τη 5018. Ῥαβϑὸ 11] γαβῦο ἴὰ πούξθ ἃ Οθύθβοὶθ, 6 ὁοῃεϊππδηᾶο 11 τηδύψηο βθριθηῦθ 18 

τηϑ οἶδ, νΟΥ80. ϑοιητη να ν᾽ 46. οἢ6 1] πθιηΐθο 1ὸ βϑραῖνα. Πίπαονο βομ]θυὺ 1᾿ ΘΒΘΓΟἾ Ο 6 

ααθϑία νοϊύα 11 ἀ᾽ Πρ θη. δοσθύθψὸ θεὐίαρ]α. ΤΠ  αβίο βθηζᾶ ἱπάπρὶο τηϑπαὸ 8411᾿ αὐθαοοο 

ΘΟ ΡΊΟΥΙ 6. σαν] θυ δ, τηὰ 1 ΟΘΠΠΟΙΪ ἔΡΆΠΟΘΘΙ ἔθοθρο ὑοβύο Ὀγθοοῖα Π6Ρ]] ΘβΒα ΠΟΤῚ. 

1 ἔδηθ! Βραρη 011 πὸη ΑἹ τηθηο, σοιηθαύνθηο 001] πϑαῦο νΆ]Ο ΓΘ, οοπαυϊβῦδιο πο ρδῦῦθ 

4611 ΑΡΌΙΡ  ]ουα πϑιηΐοα, ααϑηᾶο ἰὼ [ἀπύθγια ὑθάθθοα ἔπ αὐίαὐα ἀδ 416118. σνίσζοσα α6]- 

Τ᾿ Θβϑυοῖθο ἔθη ο656, 6 18 ὀδν]Πουῖα, Βραρηαο]α, ἀ81]᾿ ΑΙ γα πϑιηΐοα. Ῥαρύθ ἀϑὶ σδυϑ] ον] 
ΒΡΘΡΊΠΙΟΙ οοπηραύδ, τηϑ ρᾶυίθ οἱ ἀἰθᾶθ 4116 ἔπρα ϑθῆζα δὐδθηᾶθυθ 1᾿ατύο. ΠῚ πιά θβίπιο 

θοῦ ΟἹ] ΡΟ  θΡΊΘΡῚ ὑθάθβομῖ, οἢ6. ἄρροπδ βϑαυιοδῦ 511 ΔΡΟΒΙθαρὶ, βϑρο ἀδ] ρῖο- 

ΟΠΙΘΥΊ, γΟΪΒ6}Ὸ 16 508116, ροὶ" απδηΐο 1] ρῥυϊποῖρο αἱ ϑαϊπηοπδ, ΕἼΠΡΡο αἱ Τιϑππου, δα 1] 

ΤῊΔΙΌΠΘΘΘ. ϑῦθθϑθο ἃ ΤΊΒΟΠ1Ο 46118,. γα ὁθγοδθβορο ΟἹ ὑγαύθπθυ!. 5010 αὐδδὶ οοὴ ἀπ ὁ 

ὕνθ ὀᾶνϑ 1 1] ἀϊβοναζίαίο, τηϑν ΟΟΓΔΡ ῬΊΟΒΟ, ΤηΒ ΟΠ Θ56. ἀονοϑύϊθ ΒΠΘΟΥ 661] ἀδυβὶ 411 ἕπρα 

ῬΘΙ' ΠΟῚ ΘΘΟΓΘΘΟΘΙΘ 6011 518 ῬΥΙΡ] πα 11] ὑσϊοηΐο ἀϑὶ πϑηιοὶ. ΠἸπηαθθ ἔθυῖϊύο βόργα 1] 

ΒΙΠΟΘΟΙΪΟ βἰπίδῦνο δα ΘΌ06 διητηδοοαία ἃ ἢ Ο01ρΡ0 αἱ τηϑΖΖδ τιπϑν τηϑπο. [ἃ ἑαηὐονία 

10 ]1ᾶ πὰ 5018, οἰθ ᾶ αἱ τϑυνοριδγᾶϊα, 5ΘΡΡ06 Εἰ ]Ραγθὶ ὁ0η ΟΥαΪηΘ. 6 5ἱ βαϊνὸ (4). 1 

ΒΌΡΘΙΒΕΙΙ (6118 ἴϑπύθυϊα ϑραρηιοϊα οδάάθιο ΡΥ ΒΊΟΠΪΘΡΪ 6 ἤατοπο οοπαο!ϊ! ἃ ΟδΥ- 

τηϑΡΉ 018. ὙΘΗΠΘΙῸ ὈΓΘ5] ὑπύθ! 1 σομηθηάθηθ!, ἔνα 1 αὰ8}} ἢ. Βαϊπιοπᾶο αἱ Οαγάοηϑ, 

τΤηϑθϑμο ΑἹ ὀδιηρο, θα 1] ΘΟ] πη6110 ΑἸΠρταπάο Μϑάσιζζο (5). Τ]ηΐοα 6. πιᾶρτὰ βοααϊ5- 

ϑισίοπθ (οἱ νἱπῦϊ γυ]ϑοὶ ἰὼ οοὐδατα αἱ Ῥϑοὶο 6 ἴὰ Βαιίθθ, 5ῖρ. 41 ΤΊγιηθ5, σΘΠΘΡ 16 

ἔγϑηθθθθ αἱ πιοῦο ρουϊάο, οαὐθατα οἢ6. ὁομηρίθρομο ἀσγϑηύθ {1 οοτηθαυπηθηΐο 1᾿ γα ἰῦο 

θβαρο Μαρϑὶ δα 1] ρυϊποῖρθ αἱ βΆΙθΓηο. [π΄ ΘΟΠποΙ αδίοπθ, 6611 ΠΡ ΡΙ8Π1 ΤηΒΠΟΔΡΌΠΟ 

(1) 11., 1600. οἷν. 461 27 τηδυο. 
(2) 14., Μοιπίαδα, 6. ἀρυῖ]6 1544: “... βὶ ομ6. ρᾶγ οῃ8. δϑεὶ ΒΎδη ἢ γορ]απο ἴῃ ορτιί πιοᾶο 

ΘΟΙΔΡαὕΟΥ ,. 

(8) 14., Μοπίαδα, 10. ἀρυῖ6 1544. 
(4) “4»οῖι. βέογίοο Θοηξαρα, Ἰοο. οἷν., Αϑῦῖ, 15. ὠρτ1]6 1544. Υ. 4γ., Ῥοο. 18. --- . ὅποιο 1] τδο- 

οομΐο 46] Ολμβτανο, 90]. 1086.87, Τὴ» Πμπνὰ, ΠῚ, 504-85. . ρᾷγτθ 16. Ἰοῦδθυθ 8.811 θαῤῥαρ!α ρα ]οαύθ 

44] νὸν Τπββμναῦ, Βογίβο]ιέο ἰἰδογ" αΐο δοϊαοῖιε νοη. Οαγίρνηαν, τὰ Τιαϊοαξοιι" α᾽ Ἰυδέοἱγ6 διεῖδδο ρμεϑιϊό ραν 

ἴα ϑοοϊόίέ γόνόγαϊο α᾽ ̓ υἱδέοῖγ,6 Θιυῖ58., Ν. 5. ΧΙΥ͂ ((888), ραρρ. 11-19. 

(5) 4γἢ. δἰογῖίοο αοηφαρψα, Ἰοο. οἷν., Α801, 16. 6 17 δρυῖ]6 1544. --- 5.118 Ῥυΐπιθ, οοπθ ΒΘΙΆΡΙΘ ἃν- 

νίθπθ, 11 ἀἰβαβῦσο τὰ ὩΡΡΆΤΒΟ ῥἱὰ σταπὰθ αἱ ἀ16110 ὁμ6 ἴοββθ ἴῃ σρϑαϊφὰ. Υ. Αγοῖι. αἱ δέαίο αἱ [πιοοα. 

«Αγνιδϑαβοίογῖο. Οὐαγίο ογψίμαϊέ, Ὁ. ὅ80, Βαυύοϊοπιθο Ουϑαοοὶ ἃ]1ὼ ΞΡ πονῶ ἀϊ Παοοα, Ῥαγμιδ, 16 ἀρτῖ]8 1544. 
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ἄορο ἴὰ Ῥαύῥαρ]α, Ῥθπ 8000 ποιηϊηΐ, ἀοὶ ἔγϑποθδὶ 9000 6 ἐτὰ ἱ ααϑέ! πποΡ ΕΪ ΕἸ ΠΊΒΒΘΡῸ 
1] δἷο. ἀ Αβονοβ, Θἴο. Βαϊβίαθ Θνπηδ] 4], ϑᾶ δ] οαπὶ οδΡ δ πὶ πούθνο! (1). 

19 ἴὰ 16 βοοπῆϊία αἱ Οθιθ58016, ἄορο 1ἴᾳ. ἀι8]6 1] ργθβϑυϊσίο τα Πα 6 46] ᾿πγ ἢ 686 
Ρἰδι ποη 51 τίαϊχὸ. Π ἀϊθοταχίαθο ᾿πορούθπθπίθ ἰπηρου δ] ὑγογὸ παπιθγοβὶ ΟΘΠΒΟΓΙΊ, ΘΟΠ6 
ΒΘΙΏΡΓΘ Ὁ νΙΘη6. ἃΪ ΘΘΠΘΙΆΠ νἱηῦϊ, πᾶ ΘΟΠΥΘΠΘ. ΡῈ ΤΙ ΘΟΠΟΒΟΘΓΘ Οἢ6 βΊΔΠ Ῥᾶγίθ 46118 
Βοοηῆύία. πὸπ θὰ ἀονυία ἃ. ἐθπηουϊὰ οὐ ᾿πϑυβοίθησα ἀ6] οοιηδπᾶδηΐθ, Ῥοηϑὶ 8118 
Ῥοββίπηδ αυδὰ αἱ ρτᾶη ρᾶτίθ 6116 πα] ΠἸσίο ἔροιο] οσδηθπῦθ γϑοοοὶίθ, ῬΘΓΟΠὃ ΠΟΙ ἴῃ 
θπρο ὀρρονύιιπο ἄσϑνα 1] ἄποθ τἰοοναΐο ἱ ἀδπαυΐ ἀϊ ρυΐπιδ, ποοθϑϑιῥὰ (2). Οὐδηᾶο ἴὰ 
σονῦθ ἱπηρθυῖ8}8 δὶ ἀθοῖβθ 817 ἱηνίο ἅ6116. βοτηπηθ 616, τηδπάδἑθ ρυίπηθ, ΔΥΡΘΌΡΘΙῸ Ρϑι- 
ἸΏΘΘ5Β0 [Π ΠῚ]Ρ]11ΟΡ ΟΡ ἀἰπδπηθηῦο ὁ βοϑῖύα ἀϊ τη]]1χῖθ, θα ὑτορρο ῥᾶγαϊ: 16 δϑηδὶ 46] 
γαβίο ρἱὰ τἰρανγδνδμο ἀϊβέαϊθο π0}} Αϑέϊρίαπο (8). 1 Ῥαοα ποβίρο υἰπιαβο δάδοϊοσα- 
θἰβϑίτηο, τᾶ 1] γαβίο δοσδβοίδθο ποῆ βϑρρα ἰοβίο βοιοίογο 1 δρθαύεαθηξο πΊΟΡΆ]8 
616. Ἰ᾿ ορρυΐμηθνα. Οδυῖσπδηο ΔΠΘΟΡ τϑαίβύθνθ, τῖὰ ὑαύδὶ ΘΟΙΠργοπάθναπο θϑθθῦθ ἴὰ γϑβα 
ν]οῖηδ. Π 516. αἱ Ῥνοβ, Οδνῖο ν ρποπο, ἰηῤτηὸ ἃ] ΟΟΙοππα ἃ τθϑϑ, πᾶ {Π νίοΡοβο 
ΘΟΪΟΠΏΘ]1ο, ὑγαύδοπαθο!ο ἀαϑ]6Π.6. ἔθπιρο ἴῃ ΡΆΓΟΪΘ, 1 Ἀ558} ααϊπάϊ 8ΠΠ ΠΡ τον υἶ80 6 ἐαϑ]]ὸ 

ῬΟΖΖΙ 1] τ]06116 ῥ᾽ θπιοηΐθθθ οοη ὅ00 ἔγβποοβὶ (4). 

να ίδηθο 5 Ἰηϊχίανθ 1᾿᾽θβοᾶο ἀδὶ ρυϊσίοηίθυΐ ᾿πηρουία!!. 1, ἘΠ θη νοϊθνα τἰηνίατθ 
ἴῃ ἴβρᾶρηδ ἱ βοἱ ἀδ 8] βρϑρῃμο! οαὐδαγαθί, ΡΘῚ ΘΘΒΟΓΘ Θοτίο Ο0 ῬΙὰ ποη ΤΠ] δα 5ΒΘΙῸ αἱ 
Βαοὶ ἀδηπὶ, δα 1 ὑθάθβοιϊ ἴπ αθυιηδπία. Π Ὑαβίο ρΟΓΒ6 Ἰαρηϑηζο (5), ἢ. ΥἱαΒο ὍΠΟ Ἱ 
γᾶπιθ. Τῤῥαντα, τη0 10] Βρᾶρππο]} ραυ]απᾶο ἴὰ Ἰΐπρτδ ποβῦγα 6 σα θ Πα παοϑὶ ῬΘΡ 1{8]18], 
Βα ΘΙ ΤΌΠΟ ἀ81186 τηϑηΐ 46] ἄϊτιοθ ἔγϑποθβθθ, σῃ6 π τοϑυϊιθ ἴῃ Προνξὰ 200. ΟἿΣ ἀἸτῖ ἴῃ 
ΠαΠΊΘΙῸ αἱ 650 ἕπτοπο ἃννίαιθ! νόῦβὸ [ὰ ΒΥδποῖδ Τ]ΘΡΙ ἀἸΙΟη8186, ῬουΟ πὸ νΑΡΟΆΒΒΘΙῸ ἱ 
Ρίγθποὶ. Ῥιὰ ἸΔΡουίοβο τἰιβοὶ 1 νἱαρρίο ἀθὶ ὑθάθβοιί, ομ6 βϑ! ναπο ἃ 5000 ποιηίηϊ: 
ΓΈ Πρ θη 11 υἰπηδηὸ 8116 ἸΟΡῸ οαθ6 ρϑι' ἴὰ νίδ 46116 ει (6). 

ΑἸΠΟΡα ΡΑΡΟΡῸ 1 ΒΊΔΠΟΘϑὶ ΤΙ ρυθηᾶορο 16 οβυ πὰ. ΠῚ αβίο ἀμᾶανα τἰ ἰτᾶπᾶοϑὶ ἴῃ 
ΤιοιαΡαγαϊα, ἄορο. ἄνθι Ἰαβοίαθο ἴῃ Αϑί ἢ ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΘ αἱ βδ]θυηο δᾶ 1] ΘΟ] ΟΠ Π6110 θβαγθ 
ΜαρρῚ ὁοη 1500 ἔμηθ! ῥα] απ (7), χαδπᾶο 1 ΡΠ η. 5] σἴνοβθ οοπύνο ΟἸΠ]θυὶ.. ΠῚ ὁο- 
Ἰοηπ6110 Τιοάονίοο Ὑ᾽βἔαγίπο, ΒΘΌθ6Π6 Β᾽ὰ ἀνθθδθ 1000 ἔμπθὶ ἀϊ συδνπὶρίοπθ (8), 50116- 

(4) ἄτοκβρκερο, 60]. 1445. 4γοι. δίογίοο Θαοησαφα, Αβὶϊ, 16 Ἀρυῖ]6 1644. 
(2) «Ἅ4γ»ο]ι. δίογῖοο Θοησαγα, ΠΗ. οϑίογηΐ, Ν. ΤΙ, τ. 8, Ὁ. 442. Οδταλ]1Ὸ ΟδρΙ]αρὶ ἃ] οαγᾷ. Ἐτοο]6 αοη- ; 

ξαβα οα ἃ ΜαρΊονύα Ῥα]ΘοΙορσο, ἀπομοβϑα αἱ Μαπίονα. ϑρίτα, 15. ἀρυ1]8 1544 (οἰδια): “Ηδυὶ ἴὸ νἱᾶὶ 1 
Ἰουίγο αἱ τηᾶποὸ 46] Μγομθβο 46] γαβίο, 6118 ἀ08}} ἀπθίθανα ἀπομον νἱποθημᾶο αὐ γήγιαριθγ6 ἱριρας- 
Ξαίο μ6)" πη ἢαῦθῦο ἀφηανὶ, 

(3) 14., Βρίτα, 21 δρυῖ]θ 1544 (2 Ἰοέξοιθ). Νὰ 15 ἀππαησίανα 1] ΟΔΡΙαρῚ 1 Ἰανίο αἱ δ0,000 5ουάὶ 
Ὁ] Ὑαβῦο 6 ὅ000 οι Ὁ. Βουγαπίθ Θοπσασα ἱπηρυθϑύανα ἃ] πι ΤΌΠ686. --- ΒιδΙοί. Μαγοὶανια αἱ Τ᾽ οηιοφῖα, 
ΔΙος. Τέαϊαρῖ, 6] 856. 75, οοά. ΘΟΘΟΌΟΧΟΙΙ, [0]. 65. Βουπαστᾶο Νανάρθτο ἃἱ Ὥορθ. ϑριτα, 21 ἀρυῖ]6 1544: 
“Ἡορρὶ ὃ νϑηαθα πονὰ ἃ απθϑύα, σον οῃ8 1] Μάγομοβθ 48] γαβύο μᾶνθα ρθῦβο ἴἃ Εἰοτπδία. Νοι 5 
ἃ ρούαθο ἱπέθηαου αἰέτο ΡΆν ΘΟ], οὺ ὃ 5ὐαίο αββαὶ ἱπύθηθι ἅπο 6 ατιδθδέο, ΡῸῚ Θἢ6 ποθὴ ὃ βύαϊο Πποτπο 
980 ΒΑΡ} ἀνγαῦο δνάϊγ αἱ αἰνὰ ΠΠρογδιαθηῦθ. Ταῦθὶ 81 γϑᾶθμο δύ θοη 1 δηϊταΐ τπο]ίο ὑγαναρΊ Ὁ] οὖ 
ΒΌΒΡΘΒΙ, οὖ βύϊμηδ πο απθϑύα πονῶ, ΘΟΠ1Θ Εἰ αἱ τηο]ύα ἱπηρογίδησα,,. 

(4) 1΄., Ἐ-. οϑἰογὶ, Ν. ΧΗΙ͂Χ, ἃ. 8, "υ. 1666 οἷν. ΒοΡα. Αϑοϊ, 17 ΔΡ.16 1544. -- Π Οἴόξρπερο, 
60], 1445, ἔα, τηουῖτθ 11 Ψαρηοηθ Π0]1ἃ ἜΡΩΣ αἱ Οβθυθβο]8. --- 10 βοοπύγο ὃ υἱοογάαξο Ὡποῆθ ἴπὶ αἰ ἐνὶ 
ἀοσαταθηθί. Ὑ, Αγ οι. αὶ δέαίο αἱ [μπιοοα. «ἀγιδαϑοϊογίο. Οαγέο ογίσίπαϊί, Ἰοο. οἷς. ΟἸτοϊατηο Τμαοομθβίηϊ ἀρ] 
Απσδηϊ, ΕἸγθησο, 19. 6 26 τηρροῖο 1544. 

(8) Α΄γοῆι.. βίογίοο αοηφαψα, Ἰ6ι0. οἷδ., Ολμβιάχο, οο]. 1091. 
᾿ (6) 1ὰ., Αϑὐΐϊ, 18 ἀρὺῖ]θ 1544 (ἀπο Ἰουνοο), 

(7) 14., Αβιῖ, 17 ἀρυ]6 1544. 
(8) 1ὸ., Αϑιῖ, 21 ἀρυῖ]ο 1544. 
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οἷδὸ ὅ00 ποιηϊηὶ αἱ υἰ που Ζο, οἷ 1] τηλόθ ἱπάθθο!δο 44116 ρογάϊδθ βοβοιῦθ π6118 

Ῥαὐ αρ]α, 41 ἘΠ πηθηΐθ ρούθνα ᾿ηνίαγθ. Π|  αβῦο δηχὶ ομϊθᾶθνα 411 ̓ τηρουαίογθ 5000 ἔβη 

ΒΡΘΘΊΉΠΟΙ 616. βύϑνϑηο Π6118. ρϑηΐβοϊα ἱθϑγὶοα ὁ 400 ποιλῖπὶ ἀ ΓΘ. 6 ργθρδᾶνα αἰαὐϊ 48 

ῬΊΓΘηΖθ, ϑ5ϊθπδ ὁ Τπιοθδ. ῬΘ ἔονύππα ἱ ποιηϊοὶ ἀἰβύοϊβθρο 10 βριᾳθγᾶο ἅβ (ἜΘ 6 βὐτίπ- 

ΒΘΙῸ ἴηγθοθ 5. Πδηΐδηο, ΠΠΘΗΓΘ ΠΟΙ ΟΒΙΏΡΟ 46] ΠηΔ ΓΟ, 689 βρίαπρονα Οἷο. Βαξἐϊϑία 

Οαδία! 0 ὁ0Π ΠΌΠΊΘΓΟΒΘ ἰβὑυΖίοΠἹ 6 60η ἀδπᾶγο, οἰ6 1᾿Ἰπηρού δου ρηουνθᾶθνα οὔᾶ 8 

οαἰαβίτοῦο οοτηριαἴδ, (1). ΠΥ αβίο, βο!]θναύοϑὶ ἃΙασθδηΐο, τπϑη δ ἀπ ΡΊΌΒ80. ΘΟΓΡΟῸ ἴῃ 806- 

ΟΟΓ80 Αἱ 5, Ῥδπιίδηο, τη β᾽ὰ ἱ ἀἰ θηβονὶ 49118. ὕθῦγα ἀνϑνᾶπο Γοϑρίηθο 691] αββϑάϊδπθὶ (2), 

Θἢ)6. 5] συ ΠΓΆΡΟΠΟ (3). [πη ΘΟΙΊΡ] 0550. ἀ6118, σἱουμδύα, πϑέαβθα 16 ΘΟ ΠμΒΘρΘΏΖΘ ΠῸΠ ΓΙ ΙΒΟΪΓΌΠΟ 

οοϑὶ ἀἰβδβύγοβθθ ὁΟΙη6 51 ὕθπιθνϑ (4). 

Νοπ φρούὸ ὑαύίανία 1] γαβῦο ἱπιροᾶϊθ ἰὼ οαάαία ἀϊ Οδείρπαπο, ομθ 1] γϑίοσοβο 

ΟοΙοπηα ἀονοίίο οθάθγθ αἱ πϑηιοΐ ργθροπάθγαμ (5) ροοῖὶ οἱογηὶ ἄορο οἷο 1] ρυΐη- 
Οἷρθ αἱ Ξδίθυπο ἃνθνα νἱηΐο γᾶ ϑϑυγανα]θ 6 ΝΌΝΙ 16 τη] Π|σίθ ὁἢ6. 1᾽ ἀτᾶϊδο Ρίϑίγο 

ϑύγοζαί θά 1] οοηΐο αἱ ῬΓ ΙρΊαπο ἀνθνᾶπο Γ8ΘΘΟΙδΟ Π6]18, ῬΘΠἾ8018, ῬῸ 1 ΘοπάαΡΡο ΟἹ ἐΡ᾽ ΑἸΡο, 

ἄονο ὕδυῖο Υ τηϊπδοοίανϑ, μ6] οογ [ἃ Ἰποπαγ οἶδ, ἔρϑπο6868 (6). Οαθϑῦο βθοθαϑθο οὐδ 56Γ- 

νἱῦο 84 αὐΐθπυδθ Τ᾿ ἹΠΊρΡΓθββίομθ π60] ρα Ό]160 46] ρυθοθάθηϊο ἀἰβαβύγο; ρα 1] τπϑυο 686 
ΤΊ ΠΊ856. ΘΟΒὶ ᾿πη ρΓοβϑϑίοηδίο 4811 οαααῦα, βασοοθθῖνα αἱ Οδρηαπο 66, ἴπ ἢ πποπθηΐο 
ὁθγίο αἱ Ῥγοΐοπαο βοοπέογψο, θοπβ511ὺ 11 Τσα ποβῦτο ἃ Τἰ δἰ 181 [ἸῺ ΤιοιηΡθαγϊα, 5θιη- 
Ὀγδπαορ! οὐτηδὶ δαύίο ρογάσίο 1᾿ ᾿πύϊθιο Ρίθιποηΐβθ. Μὰ Οδ}]Ὸ τἰβροβθ ποθ ]πιϑπὺθ 
ΟΠ 6611 ργϑἔογί νϑ ΥἸΠΠΒΠΘΓΘ 58] ᾿π0ΡῸ 46] ρΘ.10010 6 ποη ΔΟΡαπάοπδ ἱ σα α ἰ ἑαπίο 646 11 
8 βοῆἶθγθηί (7). 5010 πηϑπαὸ 1] ἢρ]1ο ἃ ΜΊΙΔπο, ρϑγομὸ 9611 δΙπιθπο ποη βορβίβοθββθ 8 
ῬΟΒΒΙΡΠΙ ᾿π5] 416, 6 ὁοη δὑῤἰ νὰ 51 ἀϊθάθ ἃ ργουνθᾶθγθ χαδηΐο οοοοῦτθνα Ρ61 [8 ἀἰἴοϑα 
αἱ ΝΊΖζα. 1,6 ἔγιρρθ 46] ὀδβύθι!ο δὐξθπάθναπο ἄδ ἸαπρῺΪ ταθϑϑὶ ἱπνᾶμηο 16 ραρηθ. Ασθνᾶπο 

(1) 14., Ῥανία, 1 τπᾶρρὶο 1644. 
(2) 1ἅ., Ῥανία, 2. α 8 ταρρσίο 1544. 
(8) 1ἅ., Ῥανία, 8 ταδσρίο 1544. 
(4) Π ρα Ὀ]160 ογθάθνα οἤ8 ἱ ῬΊαμοθϑὶ οοηψίπθθπαο 1α νἱδῥογτία ἀβϑα]βθουο 11 ἀποαΐο τα]θποβθ. 

γοαϊ Ῥπβσλπρινβ, Π]Ι, 68. Ποπαῦο ἀθὶ Βαγᾶϊ ἃ Οὐβίταο 1. οποσία, 19 ἀρυ]6 1544. 
(5) ὕλμπιάνο, 90]. 1091-92. ΒΊ]ονα 11 Ολμβιλνο ὁΠ6 86 1ὰ τοϑῶ 46] (Ο]οππα, ἄορο Ἰὰ νἱῤθοτῖα 58110 

ϑύγοζαί 8 881 Ῥ1 ρΊ απὸ Ῥούθνα 8111}10 ῬΥΪΠῚ6. 5ΘΠ ὈΓΆΤΘ βύγαπθ, ΠῸΠ Ὡρρατῖνα σ᾽ αδθϊβοαξο 10 Β6θρ!ο ὁΠ6 
Ὧ6 τηοϑίγὸ 11] γαβίο. Οθυύο 18 τϑϑϑύθησαε, 46] Ῥγοῖθ Θο] μη 6110 ἀνθνὰ ῬουΙη6580 Ιὰ νἱδῥοτία αἰ ίπηα, 6 
1 αββθάϊο Ἰυηρ Ἰβαίτηο ὁμ6 ἄνόνὰ βορρουθαίο Ἰοσιθθϊτηανα, δα ἀδαχᾶ 1ὰ γθϑδ. 

(6) Τὴ Τανα, ΠΙ, 500. --- ἡγοῦ. αἱ Βίαίο αἱ Τονίνιο. Τιοίέογ ὁ ραγἐοοϊανί, Οἰαοοιηο αἰ Ῥίοββαβοο ἀδὶ 
815. αἱ βοα]ΘηρΊ6 8] Πποα. Ῥανία, 8 σίπρπο 1544, --- ΑἸοββαμᾶτο 611 Νούδα ἃ] Ὅαοα. Μοίψα, δ 6 
Ἴ σίαρπο 1544. --- Αγολιίυϊο αὐ δέαίο αἱ Ταιοοα. Ανιθαϑβοῖογίο. Οανέο ογίψίιαϊ!, Ὁ. 80. ΟἸτο]αταο Γμπιοομθ- 
βἴηϊ 8911 Αὐγίδπί, ΕἼνγομσθ, 19, 234, 28 τπλρρίο, 7 6 12 σίαριο 1544. Τὰ ποὐύἰσία 461 6ϑογοῖδο αἱ Ῥιθσο 
Βυχοχεὶ 6 6114. τούψω 8110 βέθεβο ἀναΐα. --- Ἂγοϊίυίο βίογίοο Θοήφασα, Ἰοα. οἶὐ., Ῥανία, ὅ σίαριηο 1544. 

(7) Αγοῖ. αὶ Βέαίο αἱ Τογίηο. Μη ρυιίο ἰρέέογο ἀοίία οογίο. ΝΘ υΐα16. αἱ 5. αἱ Ομ θ]]ατᾷ, ὙΘγΟΟ]]1, 
256 βσίαρστιο 1544. -- Κ᾽ πούϊ ομθ ἱ Ῥιθιποηθοδὶ θα πο ᾿ΠΆΒΡΥΪΟ ὩΠΟΠ 6. 48116 βοθγθησθ 4611 ρίιθυσα, θα 
ἃ ΒΙ611, Ῥ6Υ Θβθιηρῖο, ἄογθ ποποεύμηίθ 16 5ρ686 βοῆοσθο ρἹὴ] αθίθαπεϊ δὶ νθάθναπο ορρυοβϑὶ 48] τιδῃ- 
ὑθηϊμαθηΐο 46] Ῥγθβίαϊο βραριποῖο, ννθηΐναπο οομπῤίπιιθ σἶββο οοἱ βοϊδαθὶ. ΠῸ οαρίίαπο Ῥίθῦγο Οαπσίηο, 
ταδηᾶδίο ἈΡΡοβί δυηθαΐθ 4] Τλιθα, οοτοὺ αἱ ρϑυβυδάουθ ἱ Β[61]16ϑὶ 4611. πϑοθβϑί θα αἱ φοπβθυναγο το]ὰ- 
πίομί ῬΌοπΘ 601168 τα Πσῖθ ἐπ ρθυῖα!! ὁμ6 11 ῥῬχούορθθναπο, 6 4116 11Π1 πο 5010 51 ρϑυβαθβθσο, τὴᾶ ΘΙ ]- 
τΌΠ0 8118, στα, ὁΠ6 σθῆπθ ῬυὈὈ] οαύα, αἱ Ῥοϑαγθ 16 ἃυταΐ, 6 ῬΓΟΤΑΪΒΘΙῸ ΑἹ τηοβύγαυθὶ ρἱὰ (ο]]δγαηθ 
(Αγοῖι.. ἀἱ δίαίο αἱ Τογίμο. Τρρέέογο ραν ἑοοϊαγὶ. Ῥιοίγο Θασῖπο ἃ] Παοδ. ΒΙ611Ω, 22 τιδροὶο 1544). Μὰ 
οθνῦο 88 11 Τηυθα ἄνθ886 808,10 1 τοβίἀθησα, δια ἔπουὶ αἱ Ῥιθιποηΐο 6 ΠῸῚ ΘΟΙΒῸ Ρ]Ϊ 5[θββὶ ρϑυθο]! 
ἃοὶ βυδαϊ!, 1 οἴοξξο τχοτα]6 ΒΥ Όθ6 στἰαβοῖδο αἰβαβέγοβο. 
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ὈΘΗΒῚ Π6] π8ΖῸ τἱοθναύο ἰὸ βύϊρθπάϊο 46] ρϑπηδῖο (1), τηὰ ἴῃ βθραΐθο ποη δορὰ διαηΐο 
Ἰοτὸ ῥἷὰ πα118. ῬΘΡ ΘΔ] Π]8111 6 Θυῖθαρθ ἴουβο 16 ἀἰβουζίοπὶ 11 Παθα τηᾶπαὸ 411 ἢμ6 
ΑἹ ρίαρπο 1] τἰοθνίθονθ ΟΥ̓ ΠΡ Ά]]6ῦ οοη ῬΓΟΠΊθαβα ΘατῸ ροοπὶ σἱογπὶ Αἱ 9000. 5ουάϊ. 

Νοὴ ορῷ ρυιάθηζα ἰδ βοῖαγθ ἱ βο] δῦ] τηϑ]οοη θη, απο ΡΓΟΡΙΪΟ ἴῃ ἀπϑὶ σἱουπὶ [ἃ 
τηουῦθ 46] 515. Δ᾽ Αβογοβ ἰδβοίδνε βοῦανὶ ἀπο 1 5116 ἰηὐθηζίοηὶ ἀθρ]1 οὐϑᾶϊ. Απησὶ ἢ 

Οτηρα]]θὺ ΘΌ 06 ἱποδγίοο αἱ ἔΆγθ ἀπ᾽ Ἰποϊθϑίδ δὰ [8] τπδϑουΐα (2), πιοπίρθ ἃ] τη σϑίου- 
ἄοτηο ἅ6] ῥγϊποίρθ αἱ Ρίϑηιοηίθ, Θἰδοοπιο Ργονᾶπα αἱ ΤιϑΥπὶ, νϑηηθ ἰηνίαδα ἰβέστι- 
Ζίοπθ ἃ Μ|πο Ρ6 1. οὐὔθῃθυθ 484] Ὑαβῦο χι8]0}}9 βοιηπηα ἀϊ ἄδπαιτο ἃ ργο᾽ ἀθὶ πιϊβουὶ 

501 4801 (8). Μὰ {ὰ ὑθηξαθνο νᾶπο. ῬαΒΒΆΡΌΠΟ βϑύθο ᾿ππρῊΪ πιϑϑὶ ρυπηδ 686 1] ἀἰθοναζίαΐο 

ῬΙθβίαϊο στίσθυθθβθθ ἘΠ 5010 βοιιᾶο. 1 οὐ! ον ἀπο} οὐτηδὶ Πππρὶ 481] ἀρεῖρο 1ὰ Ἰορο θογϑᾶ 
8110 ῬΡθρ θυ 46] Πγηαοδ, βὑγορίθανϑηο πηϊπαοοίαπαο ἀϊ νϑηᾶθγθ 16 βἱοῖθ ναὺθ ἴῃ ῬΌ5ΠΟ, 
50. ΠΟῚ ΓΙΟΘ ΘΥ8ΠῸ ργοηὐδ, 80 αἸβίαζίοπμθ 4116. βοιηπ16 οἱὰ ἱπηργοβίαίθ. ΠῸ τηλρΡ᾽ΟΓἄοπιο 
Ογιβύοϊονο Τὴ 006 δησὶ [ἃ τηϊββίομπθ ἀ1 0116. ἀϊ οδ] παν 611 γε υαθὶ ῬαπΟμἶθυὶ ρθπο- 
γ681 (4). 16 ἀηραβίϊθ 49] ρονϑο Παθδ Θ᾽ ΠΒΘΓῸ ὃ 8] ραπῦο, ὁπ6. ποὺ ρούθῃηδο πϑᾶποῆθ 

ΒΟΡΡΘΙΙΡΘ 8116 5ΒρΡ0886. 46] ἢρ]]ο ἴῃ ΜΊ]δηο, 5] γαββθοσπὸ δ πῃ ρᾶ580 υπη]δηΐθ. Πδοοο- 

τηϑηἀὸ οἱοὺὸ δα {Π80ὺ ΜΙοπδαά, οοπύνο]]ουο ἀ6118. οαθα αἱ Ἐπηδηιθ]9 ΕἸ Ροτίο, αἱ ροῦθαδ- 

ἄθγο 11 ρυϊποῖρθ ἃ ομίθᾶθνθ, ροομὶ σἱοσαὶ ργίπια ἀϊ Ἰαβοῖαν ΜΊΙαπο, 900. βοιᾶὶ ἴῃ ἱπι- 
ῬΡθδύϊο ἀ8] 8110 οβρίύθ, ἀβοβύϊπο ἀ᾽ ἀδ, οοῃ ργοπιθββὰ αἱ τϑβυϊθαζίομθ ἃ βοδάθηζϑ, 

ἤδβα. Α11ἃ ἀοπιδπάα ἀονθυϑηβὶ ἔγονδν ῬΓΘβθηδὶ, ροββι Πτηθηΐθ, 11 Ἰηϑυθϑοία]ο Πθπαῖο 
αἱ ΟΠμαΙΠΠαπὺ θα 1] νϑβοονοὸ αἱ ΝίζΖζα, οι βύδναπο ἃ] δποο ἀἱ Εἰπιαπαθὶθ ΒΊΠΡουίο. Π 
δαύθο ὁοπγθηΐνα ΔρρᾶΡΙ586. οοιηθ διά ἰηϑαριῦύα, 46] Ἰλοα 5θϑβο (5). ΤᾺ] ΟἹ] ὀβροαιθηθῖ 
ἃ οαϊ] ἰὰ ογύαπδ βούδοροπθνα ἀπ ρυϊποῖρθ βαρδιᾶο, βίρπουθ ἴῃ αἰγὶ ὑθηρὶ ἄπο βῥαίο 
ὕσα 1 ρυῖπιὶ α᾽ Τύα]18 } Εἰ ΠῸΠ Ροββϑίϑηιο ᾿πΠ0Ό]ΡαΡ 6 11] τη θ50. 46] γαβίο, ομὸ νϑάθιμπιο 

δἰύγονθ αυδηΐο ἀἰβαρῖο ραν 50} 1556. Εθδθὸ ρᾶρανγα 100 βοϊάδιϊ 46] ρυθϑίαϊο πίζζαγάο, 

τηδι 1 5110] ΠΘΖΖὶ ΘΡΆΠΟ ΡῈ} ὑΌΡΡΟ ἱπβα βοἰθηθ! αἱ Ὀἰβορηὶ βύθβϑὶ 4611 ϑβϑγοὶῦο ὀθβδιθο (6). 
ΒΙσομὸ 1] νϑ]ΟΤΌθῸ βΤδμ ῥυΐοτθ αἱ Τιοιηραγάϊα, ποπ ὑτόναᾶνα θ00 810 510 ἰρΉδηΖΘ, 6 
5010 8] 10 αἱ βούθψθιῃθνθ, ρᾶῦίθ 1] Ὑαβίο (7), ραυύο 11 Τθηαοα, θοπ παονὶ ἀθὈ δἰ οονῥαιηθηΐο, 
ΤΙ ΒΟ ΡΌΠΟ ἃ 80 Ἰδίαγο 16 τη ]Π1χίθ ηἰζσαρᾷθ 4610 ρ8ρ}}0 ἀϊ {οὈθγαΐο, τηᾶῦσο, Ἀρ. 110. ὁ 
τηδροῖο (8). ΕἾΠΟ 41 ἀἰθθπη ΓΘ ἱ βοἀδῦϊ αὐΐθϑθρο 91] βυίροπαϊ αἱ σίαρπο, 106]10, ἀροβίο 
6 βθύθιη το (9), 6 16. ρᾷρῇθ ἀ611 υἱδίπηο ὑυὶπηθϑῦγθ ΠῸΠ ψΘΠΠΘΙῸ ἰορὸ βρογϑαίθ ὁ[6 π6] 
ΤΏΔΡΖΟ Θα 8ΡΓ]]16 46] πᾶογο δῆποὸ 1545 (10). 

(1) Αγοῖ.. σανιογαῖο αἱ Τογῖηο. Οὐηέο ἐθ8. φορ. αἱ ϑαυοία, τορ. π. 205, [0]. 85. γ., Νίχζα, 292. τῆδυσο 
1644, --- 80] ἐδϑῥαιαθπίο αἱ 61ο. Βαξἐϊδία, ΟΥϊπηα]αϊ, 815." ἀϊ Αβοῦοβ, 6 8.118 ἑβπᾶθησθ ἀθὶ βαοὶ δυθαὶ 
Ὑ. Ζορονα ροϊιμϊοο-"ΝἡἸέαγ6 6οο., Ῥᾷρ. 51, 6 Τὰ νιαγίηα ηυϊέαγο βϑαδαμᾶα 66ο., ραρο. 19-90. 

(2) 4γοι. αἱ δέαίο αἱ Τογένο, Μη ρα οἷν. ΜΘηλουῖα ἃ] Οτίπρα]]θῦ. ὙΘγ06111, 25 σίασπο 1544. 
(8) 1ἅ., Τρέέογα ρμγιοὶρί. Πμολυὶ αὶ Βαυοία, τὰ. 45. Π Ῥυαρα ἃ] Μίομαυᾶ. Ὑ το} }]}}, 2 ἀροβύο 1544. 

“ ῬΆταυΟΥ δῦ τϑαυΐβ αὰ6 16 5. 46 ΠΙΘΥΩΥ͂ 65 ῬΥΪΘ τποη8. 18 πη 15 ΡΟῸΣ 165 8 1βέδτθ, σϑὰ 16 συδπᾶ 
Ῥαβοΐπρ' αα1]Ζ θη. οπῦ ,. 

(4) 1. 

(5) 14., ὝΘγο 6111, 18 ἀροβίο 1544. 

(θ) 1., ὙΘτοθ111, 4 ἀροβίο 1544. 

(7) 1ἅ., Ἄϑτο6111, 20 οὐΐοῦτα 1544. 

(8) «(γοῖ. σαηιθγαῖθ αἱ Τογῖμο. Οὐηέο ἐ68. φόη. αἱ ϑανοῖα, τϑρ. τ. 205, [9]. 40.»-41, Νίσεα, 1 βϑὺ- 
Ὀθιιῦγθ 1544. 

(9) 1ἅ., ἴο] 40 γ, Νίζζα, 1 βούψοιι στο 1544. 
(10) 14., ο]. 471, Νίζαα, 1 ἀϊοοιιῦτο 1544. 
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192 ΑΒΤΌΠΟ 5Έ6ΕΕ ὅδ 

Ρ. [ουξαπα π6 118 βθοοπᾶδ τηϑὺὰ 4611 ἀππὸ 1544 16. 6056 τ|]Ρ]]ΟΥΆΤΟΠΟ. 838 1 ΕὟΔΕ- 

οθϑὶ αἱ ρυίμηὶ αἱ Ἰρ]1ο οοσαραιοπο ΕπαΡΐπΘ 6 δ] ίσσαπο (1), ΟἸοναηηὶ 0 ὕορ8 Θ051}1 

ππηρουῖα}} ὑο0156 Ἰοτο Ῥθϑδμᾶ (2), δὰ 1] ἀὶ 8 ἀροβίο 1] γαβίο ἢβϑὸ 60ἱ ΠΘΙΏ1ΟΙ ἀηδ ὑγθοῖιδ 

αἱ ὑγθηΐα ρἱουπὶ ρϑὶ δὐύθμάθιθ ἰἴὰ ρᾷ69 ο16 βθιῃθναᾶγα νἱοίπηδ, (9). 

ἘΠ 1Τηΐαὐυϊ οἹΐ ἀννθηϊπηθη! ἀ᾽ ΟἸὑτ᾿ ΑΙρΡΘ ουδπϑὶ βασοθάαθ! ΡῸ᾽ 6] Ἱπηρ 1811 ἴῃ τηοᾶο 

Βθη ἀἄϊνουβο δ 4611} ἀ611ὰ ρϑπίβοϊα. δι] Υ, τιθ880. ἴπ ογαϊηθ πῃ θβθγοῖδο ρούθηθ ἴῃ 

ἴο 1] 

οομιδηᾶο 58πὸ ἀἰγούθο, ογαϑὶ ἀνϑηζαίο 6] ὑθυτί ουῖο ἔλϑποθβθ, ὑορ]θηαο 81] ΠΘΙη100 16 
ΕἸαπᾶτα (4), βούθο Εϑεταπύθ αἀοηζαρα, νἱοορὸ αἱ 5161, ἀδρρυίπηδ, ἴῃ βθριῖίο 8. 

ΡὈίδζσθ αἱ Οὐπαμηθγοῦ (5), αἱ Τήρην-θη- ΒΑΡΡΟΙΒ (6), αἱ ϑαϊηῦ-Ἰχίο ἄορο τὴ ΘΒΘΘΑΊΟ ἀτι- 

τίβδίπαο (7), 4] Ομάῤοδα- ΤῊ ΘΡΙῪ (8), 6 αἱ βοίϑβομβ (9). 11 τὸ ΘΌθ6. ἃ ὑβθπίδιθ Ρ6Ρ ἰ8 

βύθεθα Ῥδυϊρὶ, Θᾷ ἱππδησί 8] ρϑυΐοοϊο ϑιδϑὶ αβυθυψαῦο δα οὔῖγο οοπαϊσίομί ἀϊ Ῥᾷοθ δι 

Ῥαβὶ πηοϊῦο ρἷὰ οπϑϑθ 46] ραββαύο. Π Δ] τπᾶῦζο 1544, φυδπᾶο 1] οαν αἴ λ819 ΑἸθβθᾶπανο 

ΒΆΓΠΟΒ6. ὁοπ πτοία ἀορρίθσσα (10) ἀνϑνὰ τίργθβο 1᾿πξῆσίο αἱ τηϑάϊαύονθ, ΕΎΘμοΘβοΟ 1 

(1) Αγοῖι. δἰογίοο αοησασα, Ἰοο. οἷδ., ΜΊαηο, 9. Ἰαρ]ο 1544. 

(2) 1ἅ., Μίϊαπο, 21 Ἰαρσῖιο 1544. --- Π γαβῦο ἄνθνᾶ ῬΓΘ50 ἈΠΟΠΘ Αβ]ρ)] απο, ἄονθ Θομμ188 οτὐπαο]δὰ. 

λμθιάνο, 60]. 1098, 6 «γον. ϑέογίοο Θοηϑασα, Ἰοα. οἷῦ, --- Π γαβῦο ἄνθνὰ υἱοσάϊηδθο 1 Θβϑυοῖϊο δὰ οὐ 

ἴπ οοπαϊχίοπί βαρουίου 8] πϑιηῖοο. Υ. ἄγοῖι. αἱ δέαίο αὶ Ταιοοα. Αηιδαϑοίογῖο. Οαγέο ογ ρίμαϊἑ, 106. οί. 

Ταοομοϑίηΐ ΡῚ Απρίαμπὶ. Εΐγθησθ, 12 σίαρσηιο 1544. 11 αβίο “ τηδγοῖα, ἔουίθ τὰ ΡΙαποπΐθ, 6 81 ἔσονα 

σύοβϑα θαπᾶα αἱ ροπΐθ, ραββϑᾶπο 2διτὰ ἕμηθὶ ἴὰ ὑπένθ 16 πδίϊομθ, 6 ἀα 900 οᾶν8}}} 6 81 ργθᾶϊνα βαγὰ 

ἔδο1] οοβᾶ ἴὰΥ οδάοτο Τυσΐηο, 88 σίπηρθ ἃ ἔθιαρο ἃ δι 1] συδβῦο ἃ] ῥ8686... 5. 

(3) Βχσουτι, 1, 218. - Αγοῖι. δέογίοο Θσοηϑαάσα, 1ο6. οἰδ., ΜΊΙαμο, 80 ἀροβίο 1544. 

(4) 4»ο}ι. δἰογῖοο Θοηφασα, ΠΙ, δέον, Ν. Π, τ. 8, Ὁ. 442. ΟδγΆ1110 ΟαρΙΠαρὶ ἃ] οαγα. Ετοο]θ οη- 

πᾶσα 6 α Μαυρβουῖνα ῬδΙθοορο, ἀπομοαβα αἱ Μαπίονα. Τυθηΐο, 7 τηᾶσλο 1544: “ Τηΐθπάο ἀπᾶπᾶο ἃ 

Μιὰ (δ5." πὰ ἰαΐθβο 6110 βέουσο ομθ ἔψππο ἔτάποθϑὶ Ῥ6ὺ ἴο Ρίθιποιῦθ, οθ μὰ ἀθῦθο ν θυ 6611 ἔν ἄὰ 

Ῥάοι Τποάθβοο, 11 ἀπ811} υἴσθνομπο 4116 νο]ῦθ πὰ οΟρῸ 48] ποιηΐθο Ῥ6 1 γϑορρίαυηιθ Ῥοὶ θ581 πὰ πη8- 

σἸῖον. [δὲ βῶρθ ἄονϑθι 11 Τὰ ἔτ ὁρηῖ βίουσο Ῥ6ὺ ἀϊνθυθο ἀἃ] 8110 Ὀυΐπλο ἀἴβοσηο, τᾶ γΟ]ΘΥ 611 Ρ]ὶ 

ξοϑύο τίθονουθ ἴπ απϑοῦθ ρανϑὶ ἀπΆ10Π6. ρϑγοοϑδᾶ σαδγάδηο ρϑγοὶὸ 11 Ῥἱὰ ᾿πηρουξαπῦθ, 6Π6. ΟΘΒΒΆΓ αΔ]- 

1 παρτϑϑὰ αἱ ἐγαποῖα, ἄονθ βρογὰ αἱ σϑηάθυῖ! οορο ἀορρίο ,. -- δοῖθγα οἷο αἰξαδγθ απ ἀἴθθρηο ἀ ἴπ- 

γαβίοπθ τπραϊθαῦο Βπ Δ] ἄππὸ ρυῖτηα. 81] Μαυπενβπβόπππη, Ζιοοὶ δομγοίϑοη ΚΚαΐδον (αν (68. ΕἸ ον 

[πὶ ΤΡογϑοϊηοιρονν σιι" αοιείβοήιθη. Οἰἐβοιϊο]ιίο, νοὶ. 11, ραγύθ 2) (αδύξίηρθι, 1868)1, Ῥασρ.. 299-809, ΟἌγ]ο Ὁ 

Ὁ. ΕΠΠΡΡρο. Ῥαϊατηοβ, ὁ τηαρρῖο 1548. 

(5) Ῥαιμλαν, 1 ϊηυαβίοη, αἰϊοριανῖο, 6οο., Ῥαρο. 60-67. 

(6) 14., ναρ. 90-98. 

(7) 14., ραρ. 119-258, --- 50] γαϊθπύθ ἰηρσθθπθτο ΟἸΤΌΪΆο Μανηὶ ομ6. Ῥγοννίάθ ἅ1|1ὰ ἀϊΐθβα αἱ 

Θαϊαῦ. Ὠἰζίου, νϑᾶϊ Ῥπομιβ ὕλπηο, ΟἹ Τισογηονὶ οἱ ανὶ οἷο Ορο αΥΟΉΟ ὁ 80} ͵858670 ἐπὶ Ῥίοριομίο αἱ 1800 

αἴ 1650 [ἴὰ ΜΊϑοοΙ. ἀὶ 5ἐονία ἱέαϊέανια, ΧἼ (1811)], ραρρ. 489-40, 11 Ὅτονβ αὐϑϊοοϊο ἀΐϊ Ασιθιν Πόσαι, ΤῸ 

γιοπμηιοηΐ ἄθ Βαϊνη- Ὀ φίθ)" τι] σιουπαϊο Τὰ Τϑογέό, 25 πονοιαῦτο 1900 (βαϊπὺ- ὈΙχίθυ), δα ἴῃ ραγύϊοο- 

1ᾶγὸ ἴαγι, {μὲ ραΐγία ὁ ἴα ξανυίριία αἱ Οἰγοίανιο Μανὶηϊ, ἱηισόρηιθν ηυϊϊξα)"»6 οἱ 800. ΧΥ͂Ι, ἴὰ ΑΥὐ ὁ γηθηιογὲθ 

ἀοῖϊα ΕΠ. Τοριιαφίονιο αὲ βέογία μαΐγία ρ6᾽ 16 ργονίηοῖο αἱ Ποριάσηα, βουὶθ 8", νοὶ. ΧΙΧ, ρᾶρρ. 188-208, 

(8) Ῥατνλαρ, Ρᾶρο. 348-46. 

(9) Τᾶ., ραρο. 860-65. 

(10) ΠῚ ᾿αυπθϑθ ἀνόνὰ ὑγαδῥαθο 901 ἄποα ἀ᾽ Οὐόδπβ, 11 4816, ῥᾶσθ, ἀϊ β5ὰὰ Ἰπϊσιαὐϊνο 6 δα ᾿πβαραύα 

461] τὸ, 880 Ῥϑᾶσγθ, δοοοίξο, ἴῃ αὐδοβα ὁμ8. ἴοββο ὑο]θα ΜΠ]αΠΟ 611 ἱπι ρου α}1, 11 ῬΟ586850 ἱπατηϑαϊαῦο αἱ 

Ῥασιπὰ 6 ΡΙαοθησα, ραν Ἰαβοίμημαο Τ᾿ τηπιϊ εἰ δ σασίοιιθ 4611, σ᾽ αβύϊῖα, π6118 ἄπο οἰδἐὰ 81 Ῥαρᾶ, 686 δ᾽ 

οοᾶονα 1] ἀοιηϊπίο. ΟἸὸ τἰβαϊθα ἀα] βϑραθηῦο ἀοοιπηθηΐο αἱ τποϊέα ἱπαρογίδηχα. Αἀγολίοϊο αἱ Βέαίο αἱ 

Ναροῖϊ, Οαγίοσγίο ᾿αγηοδίαηο, ἴαβο. 185, ΠΟ] ατασίοπθ δαϊορταῖα 46] ἄπου ἀ᾽ Ον]όδῃβ. Ἐοηθαϊ ΘΌ]θαι, 

18 ἐρουγαῖο 1544: “786. ομαν]85. ἄπο ἀου 6 η85 ῬΥΌΙΛ65. ἃ ποϑέτθ βαϊηῦ Ῥὸτθ Ῥᾷρθ Ῥϑι]8 οὗ ῬΟῸΣ Ἰὰγ ἃ 

ταοηϑίθαν 16 Οα ΓΔ Ώ8] ἔδυπθθθ, 580π πϑρῦϑα δὲ ταθῃ ἔγοσθ, 6 τη οοπὐαπῦθυ βθα]θιηθηῦ ἀθβίσθ βθὰν ἀρ 

Ρδυτὴθ οὐ ῬΙθβϑποθ Ῥοὰν ὑοαΐθ ΘΠ086. 4αἱ τὰ ρϑανθηῦ βυβίαθν δαραταναηῦ ἃ οοπαιθβύθ ααΐ 56 ἀοοὺῦ 

φράγο 46 ἰὰ ἀπομό ἀθ τηΐϊδη, οὖ ἂὰ ββραπᾶδπὺ 46 Ἰαΐββου ἀἸΒΡΟΒΟΥ ἃ 88 βαϊηὐόϊθ οὐ ἃ, τηομαϊῦ βῖθαν 16 

οδγαϊη8] 46 Ἰαταϊαϊϑισαϑίοη ἀθ 1ὰ ᾿αβίϊββο ἀὰ σθνθπα δ πὰ ἀθιηθαγαηὺ αἱ ἀοπαηὺ δὴ 56581 βϑῦὺβ δαΐο- 

τἰδό δὲ ρυϊβϑαποθ 418 18 ῥα ἷβ ἀομηθυ 8 ΤΟΥ ΤΏῸη ῬῸΤΘ Θὺ τη0 οὐδ] γοαπῦ ἃ ὑουϊουγβ 46 ἸῸῪ ἀΟΏΠΘΥ 



ὅ9 ΟΑΈΙΟ Π ΡΙ ΒΑΥ͂ΟΙΑ, 18 50 ΒΕΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ῬΒΑΝΟΙΑ ΕΒ ΒΡΑ6ΝΑ, ἘΟΟ. 195 

ΘΓΆΒΙ βίουζαθο αἱ ῬΊθρδιθ 1] ΓΘ ἰηρ7656, θοπνίπίο 6Π6 ἃ Ῥᾷ66 ἔαξῦδ 6011 ΔΠΘαῦο ἱπιροῦίδ]θ 
ΔΥΤΘΌΡΘ ῬᾳΓ6 ἀϊβύοϊθο Οδυ]ο Ὗ ἀ81106 οβυ ὰ. Ἐησὶοο Ὑ1Π ἴῆνθο68 5᾽ ΔΡΙῚ 601] αι θϑβοῖδ- 
ΟΡ ὁθβᾶγθο, δα ἰπύθϑα ἰὰ ἀἰϊοῃϊαυαζίοπθ 46] πιθᾶθβίμηο ὁΠ6 1] βίβ ποῦ6 510 ούϑ ἀθοῖβο 8 

ῬΙΟΟΌΓΑΓ (8118. ΕΡαποῖα 811 ΤΡ. ] οῦγα 16. ἱπἀϑηπϊ θὰ, τἱομϊοθίθ 6 18. το πθθρταζίοπθ 46] 
Ῥαοα αἱ ϑανοία (1), ποι 5ὶ πηοβῦνο ῬγϑπηαΓΌ80 ΑἹ ἐγαῤίατο. 8. βοοπβεξα 4 ἴθ. 16. ἔου 80 

δὐνθπαὸ ἱ ἀἸβθρηϊὶ οϑὺΠ] 46] ΤῸ ἰηρ76586 (2), τὰ 1 βιιοοθϑδῖνα νιϑθουίδ, 5110 ΒΘ ΌΠΟΖΖΙ ΠΘ τἶβ01- 

Ἰονὸ 1’ Δηΐπιο, ὁΟπ16 Ῥα6 ἔπ αἰ 5ργοπθ 811 Ἱπηρογαίουθ ὁ[6. ἄνϑνᾶ 5θΠρΡ16 ρανϑηΐαῦο 1᾽87- 

Τἶνο ἀθ] γον Ζὶ {8118 1 6] ΘΆΠΊρῸ πθιηΐοο. ΝΟ] τη689 αἱ Ἰπρ]1ο ααἰπαϊ 1 Ἰπηρουδίογθ, ἕουίθ 
Πθἱ 5101 ὑγ] πῆ, τηϑηΐθπονα 16 οοπαϊχίοηϊ αἱ Ῥᾷοθ ἄδ 1πἱ βθιαργθ δι δ, ἰὰ τϑϑοϊδιιζίομθ 

οἷοὸ 49] Ἰλιιοᾶ πϑὶ βιιοὶ ϑ δῦ! 6 1ἃ υἱπαησία 4611 Εταποῖα δα ορηὶ ρρθύθβα 5ὰ ΜΊ]8πο (8). 
Γι ΔΙΏ ΠΗ] Ρ]1Ο 816. ἀ᾿ Δηπορδαῦ, Ἐρτδα] Ὁ ἀθ ΟΠθιηδηβ 6 ΟἸΠ ον Βαγατᾶ, βὶρ. 6 ἴὰ Βοηΐ, 
ὃ. ΠΟΙῚΘ 416] γ8 ἔγϑῃθ88θ, ΘΟ  ΘΠΠΘΡῸ Π6] ν]]αρρῖο αἱ Βαϊηὐ- Ατηδηᾷ (4), ἄονθ ταρρυθβθη- 
ἴανϑηο (8110 Υ 1 αγϑηῆνθ}16. 6 Βϑυρδηΐθ Θοηζασδ (5). 5116 ΡΥ ἾΤη6 8. ΠΘββιη ΘΟΟΟΓΑ͂Ο 5ἱ 
Ῥο ὸ σίαπρθιθ οἷροδ 11 Ἰλαοδ αἱ Βανοῖδ. 1 ρ]θπίρούθηζίανἽ πη ρ 811 γοϊθνϑηο οοτηρΙθύδ, 18, 
τϑἰ ὐθρυ Ζίομθ 46110 συθηύαγαῦο Ῥυἱποῖρθ, πηθπίσθ 16 ἰϑῦραΖίομὶ 46] τ 811᾿Αππορδαῦ ὁ 

ΘΟΠΊΡΑΡΉΪ ΠΟῚ ῬΘΡΙανΒΠΟ 6116 αἱ ΘοΙηρΘηΒὶ ὑθυυ ον 811 τὰ Εταποίδ (6). ΑἸΌτΘ Θοπ θυθηΖθ 5] 
ἰθῆπθοῸ ἃ Κ'ΔΡΓΥ, Βθιῆργο ἰπίγανσαοβο (7). Οὐοουτονα 1᾿δἀθϑίομθ 46] τὸ ᾿ῃρῖοθββ, 81θαΐο 

461} Ἰπιροτδίοιθ, βἰθομὸ 11] νϑϑοονο ἄ᾽ Αυτᾶβ, Δηθοηίο Ρουγοποῦ Αἱ Θγδηνο]]ο, ΠρΊο 46] 

ΘΔ ΠΟΘ]Π106 πη ρ 1186, 81 ὑϑοὺ ἃ Βουίοσπθ Ρ6 σοποογίαγθ οοη Εητίοο ὙΠῚ ἱ οαρΙθοΙ 
4611. ρᾷο6 (8). Μὰ Ἐϊησῖοο ἀρρᾶῦνθ 1116 6 τηα]οοπίθηΐϊο. Πβαρρτοόνανα ἢ πηϑ τυ ἰ πιοηΐο 
16 1Ἰπιρθγαῦουθ ρἤοροπθνα ὑγᾶ 1] ποῦ 4 ΟΥ]όδηβ, Οδυ]ο, βθοομάορϑηΐξο 49] ΓΘ ἔγϑῃοθβο, 

8 Γπίδηὐα Μαιῖα, ἤρα 4611 Ἰπηρϑγαύονθ βδύθβϑο, βϑυοὸ ἴῃ οᾶδο αἱ τηονύθ 6] ρυϊποῖρθ 
αἱ ὅραρπδ, Ὁ. ΕΠΙΡΡο, απῖοο ἤρ]ϊο ἀ1 Οαγ]ο Ὑ, 511 5 αθϊ Δρβθαγρ θϑὶ βαρ ΌΡ το ραβδὶ 

811 Ἰηΐαηὐα, οἷοὸὃ 8] τηϑτῖῦο βιιο. Τϑηύο ΠΊΘΠῸ ΡΟΪ ἃρργονᾶνδ ἃ ὀθββίοπθ 46116 ΒΊ Δ Παγθ, 

Οαθοίβϑαμβθ 46 8] ἃ 88 βαϊηύθιό οὖ ϑῃβὶ ἴθ 16 Ῥγοταθβ 1 θοτα]οιααηῦ ραν 1 ρχθβοηΐθ Θβουρίθ οὗ βοι8- 
οὐρίθ ἄθ τηᾶ πηϑῖῃ, ποι οὐϑύαπιῦ δα]γ8 ΘΠο86 Θβουὶρύθ οὐἱ Ῥγοτηΐδδ πὰ οομύγαϊτθ 46 τποηᾶϊξ βἰθασ 16 
ΘΆΓαΙΠ] ἃ ΤΟΥ. ἔαϊῦ ἃ ΓοπύθπθΌϊθαα, 18 ἀ6 βόντϊου 1544. ΟἸΑΗΙΕΒ 5. 

ΠῚ Ῥαοα α᾽ Οὐ]όδπβ δοοοταραρπᾶνα, [ἃ ἀἸ οἱ αγαχίομθ θη ππδ Ἰοὀδθυα ἃ] οαταἴπα]6, ἐά., Εοπέαϊπ Ὀ]θαα, 
18 ξβρθναῖο 1544: “" Μοιβ." τὰοπ ἔγὸσθ 9. βϑοοπᾶο 1ἃ ρχοιηθϑβα ἑαῤδανὶ νἱ τηϑπᾶο 1ὰ αΙομἰδγασίοπθ Ομ 
τοὶ ἀνοῦθ ομϊθδῦο “ νου δβίγιπαμὺ 50 Ποιὰ 46 Ὀίθη 46 μ6 116 ψΟΙ]αγγ 5 ΤΏΠΥΥ ἃ. 66116 418 τηρνῖθ8 
Ῥυοσαῖσθ πο Ῥ]Ὰ8 46 718. ἔγ5 8118 ΤΑΥ̓ΘΗΘ, ΘΟΙΏΤη6 γΟῸΒ γΟΥΘΕ Θδὑδηὐ ΒΘῸΤ 4116 ΤῈ 5665. ΑἸΒΒΥ Π46116 
ἉΤΩΥ ΘΟΙΏΠΙΘ 6 8105 16 γοβίτθ ,. --- Οηθ. οοϑβᾶ 5βὶ ΒΆΒΟΟ 6586 βούξο απθδῦο ὑγαύαθο ταϊ ὃ ἃ ποσὰ Οβοιτο. 

(1) ἀλσάναοβ, Οαϊομᾶαν, 66ο., Υ11, 105. ΟΡ γα 811 ἱπιρογαύοσθ, Π᾿οπᾶτα, 18 ἀρυῖ]6 1544. -- 88 
[818 γϑβυϊψυασίοπο 110 Ὑ ταοβίσαναβὶ ἀθοῖβο δῇ ᾿πδιβύθυ ἤπ 48] 1648. γοαϊ Ἡπαμικσλανρ, ον γβρονι- 
ἄαηιοο ἄθ58 γόξογνηνναΐοιιγ8 660., νοὶ. ΤΧ (ΒΔ16-δηδνοθ, Τήοη θουρ, 1897), ραρ. 71, Ἐμυῖοο ΒΕ] ΡΟΣ ἃ] 
ΟαἸνίπο, Ζατῖρο, 14 οἰδοῦτ 1548. 

(2) θλσάκαοβ, ραρρ. 180-81. ΟΠαραγ 5. 811 Ἰπιροταΐοτθ. Ποπᾶγα, 4 ταᾶσρίο 1544. Ῥῖοο ἄ᾽ ἄγϑὺ οομαπηϊ- 
οαΐο 8] οοπβίρ]ο ρυϊναῦο 16 οαχύθ δα 1 ἀοουταθηθὶ 58] Ῥίθιηοηῦθ. --- βοιηθτα ὁπ6 ΟἽΥ]0 Υ,, 11 αὐδ]6 
ἉΥΤΘΌ6 ὑχαὐθαύο νοϊθηθίθυὶ ῥυΐπαα 611, θαὐῥαρ]ῖα, 4] Οθυθβο]θ, ἄορο υἱξαρσῖνα 48116. ἀρουξασο ῬδοΙῆομ 
ῬΘΥ ὍῸΠΝ ΒΘΙΒΌΤΑΤΘ ἐϊπποτοβο. γ᾽ οαὶ Βέδί. Μαγοίαπα αἱ Τοηοσία. 2,158. τἑαϊανιΐ, οἸα556 15, οοά. ΠΟΟΟΟΧΟῚ 

(Θογηιαρία, Ναναφογο), ἴ0]. 97 »., ϑρίτα, ὅ Βίαρηο 1544. 

(3) 1ἅ., Ῥαρ. 215. Τιὰ τορίπα ἃ ΠΠρ θυῖα, 811 δτα.5 5 πη ρουΐα]θ, Ἰαρ]ο 1544. 
(4) Ῥαπιλπν, ρᾶρρ. 868-69. 

(6) Υ. ἴῃ θύμον, Οὐν}8 αἱριοριαίίψιιο θοο., ΤΥ, Ῥ. 35, ρᾷρ. 287, ἱ ρίθπὶ ροίοσὶ αἱ δυο Υ αἱ βαοὶ 
Ἰην δ. 

(6) Ῥαπιμάκν, ρᾶρῃ. 811-78. 
(7) 51 πυαδὸ ἀπὸ ἀθὶ ρ]ϑηϊροίθησίανι ἐγαποθδὶ. γ 641 Ῥύυμονι, ρᾶρρ. 987-8. 
(8) ἀλυλκαοβ, ὙΠ, 827. Ἰβίχασίοπ 461] ἱπυρθυδίουθ αἱ ἅ᾿ Αὐγαβ, 1 βούξθια στ 1544. 

ὅξειε 1. Τομ. 11]. 25 
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ὁοῖηθ ἄούθ 461 1πΐϑηΐα βύθϑδβα ἃ ργθίουθηζα ἅ0118,. ΤΠοτηραγάϊδ. Τπῆπι, ἀϊπηοθίσανδθί 6] 

ταύίο οοπύγαγίο 8118 οοπμ αἰ σίοπθ θϑβθηζίϑ]θ ομ6. Ῥοπθνᾷ 1᾿πηρογϑύογο 8118 ρΡ8066, οἱοὸ 18 

τοϑύϊνασίοπο 6911 Βυαθὶ 4] Παοα αἱ ϑανοίδ, ρθη 0571 6116 1] τ ἔγϑῃοθθθ η6 δρργοβύθαββθ 

ῬΘ1 γϑπᾶσθγθ ἴδ ΤΠ0ΓῸΘ ὃ ῬΙΘΖΖΟ ὑΓΌΡΡΟ οἰϑναῦο (1). [πὶ ΘΟ ΠΟΙ αϑῖοη9 ἔὰ ἱπῃρ 5510 116 811 ΑὙΤᾺ Β 

ἀϊ οοποιιίπαοιθ απϑοοβα οοη Εϊηνῖοο Ὑ1Π. ΑἸΠοΡα ἱ Ρ]θηϊρούθηζίϑιῖ ἱπη 6.18} ὁ ἔγδποθϑὶ 

ἢ 18 βούξοιαργθ ἃ Οτόργ-θπ- ΤΠ ϑοπποίβ ἤγτηδροηο 11 ὑραύθαθο αἱ ρᾷοθ (2), 6 ααἱπαϊ ὰἢ αἸτῸ 

ἐγαδναῦο βορυϑῦο, 601 απ] 1ὰ Βταποῖδ 5 Πηρθρηδν ὃ ΠῸῚ δἰ αὔθγθ 1] Πρ]11ο 6 1ὰ νϑᾶονδ αἱ 

Θἴο. Ζαροῖγα, ργοίθπάθηθθ 8] ἔσόποὸ ἃ ΠΠρΡΤθνῖϑ, 6 πο βύυηρΘΡῸ δοοοΤαΪ 60] ΤῸ ἸΠ91656 

56 ηΖδ, ραγίθοϊρϑζίοπο ἀϊ δ] Υ, δῃσὶ ΟΡ] ρπαοβὶ δα αἰαῦδιθ ἀπθϑθ α] ἴπηο, ον Ἐπ- 

τίοο ὙΙΠ [οϑβϑϑϑὶ τἰϑοιαΐο δᾷ οδυ δὰ οοπίτο Κ. Μ. ὕθβαγθα (8). Ἐρῶὼ ογθάθηζδ οοτηιιη 9 

686 11 ὑταύίαϊο οὈ ]σαβθο ἱ ΒΎΆποθθὶ ἃ τϑϑυϊαϊγθ δἴπιθπο αὐϑηΐο ἤθηθνϑηο ἴῃ Ρθ- 

ταοηΐθ (4), 6 Οαυῖο Υ ἱπίοπᾶονθ ὑϑα!πηϑηΐθ 606 11 οορηδύο ἴοββθ το ῃίθρυδῦο ποὶ 50οὶ 

ἀοιηῖ πὶ! ἀϊ απ. ὁ. ἀϊ Ιὰ ἀ411 ΑΙρὶ (8). ΠῚ τθ ἱῃρ]οβθ ραγο γἰύθπονδ ἱπάαὈ1ὰ ἃ οοΒᾶ, ὑδηϊ᾽ ὃ 

6.6 τποβθ6 ἰαρηϑηζα οΟΡ] δια ραβοίδθου! ἱπιρουῖα}} δοουβαηᾶο Οαν]ο Υ αἱ ἔα Ρθ τηϑρ Ιου 

οοπίο ἀοὶ Πυοῆὶ αὶ ϑανοία ὁ αἱ Μδῃΐονδ, οἷο ἀϊ ἴα] βῦθββο (6). Οὐδ πὶ] ὑγαύξψαθο οἶτοδ 

16. τοϑυϊθασίοπο 6116 ὕθυγ ἄποδ], ποὸη δὶ ρᾶυῖα οΠθ 6110 ἔθυτθ οοσιραῦθ “ ἀθρυΐβ ἴὰ 

« {γᾶν 46 ΝΙοϑ 9: δὶ ϑοοθῆπδ ἀππαιθ 8] 1000 6 5] ὑγδί αβοίδ 1] ρἱὰ (7). 5010. αἀπϑπᾶο 

(() Ῥαπμμλπν, ρᾶρρ. 381-88, Θαγάναορ, ΥΠ, 8388. Ομαραΐθ, 46. Οὐυτυϊδνοβ 6 ἀ᾽ Αὐτᾶβ 811ἃ γϑρίπα, αἱ 

Ταρμοτῖα, 16 βούφοιαρτο 1544: “... Βα} ἀπον ᾿οαϊῦ 5. ΠΟΥ οϑὺ δὲ Ῥᾶνθϊθ θχοιβό Ῥοῦὰγ πῸπ ΒρδγΟἷΓ 

Τ᾽ ̓ παρουξαμοθ ἀθ 1ὼ ἄϊθθ γϑϑυϊθαίοι, ταδΐβ Ἰομ πθ [16] βφααγοιῦ ΘΧΟΌΒΟΥ 65 Τ᾿ οπάτοϊν ἄἀθ Ἰβοηποδίοιό.,. --- 

ΤΙ ρονθγπαύοτο α᾽ Αϑὺϊ π6 11. Ῥχθυϊβίουιθ ἔἈγΟυΘγ 016 ο6 511 βύαθί ἔοββθνγο γοϑυϊ σα! δὶ Ὁ] Ῥαοῶ οοπβὶρ]ανα 

8] νϑᾶθβεβ τηϑᾶο ἀϊ ὑγῶστθ 16 ρίδσσο αἱ Οϑηΐία!]ο, Ιὰ Ποοοα, θυ 8110 οα δἰ υγὶ Ἰποραϊ ἅ6] τιδτομθϑαῦο, 

ἂϊ τῦᾶπὸ ἀαὶ Γδαδαξανί ὁμ6 16 ἔθπθνᾶπο, ἱ αυ}}]}} Θϑβθμο πιο 6 ἀϊροπαθηθ ἅαὰ Εταποῖα ΒΑΘ ΌθΘ ΤῸ 

βθαθὶ οὐσθα αἱ ρϑύθημθ ἱπααϊουπϊηθ π6ὶ ἀποαῦο. --- Υ. 4γοῆ. αὶ δέαίο ἀϊ Τογίηο, Τιρέέογο ραγέϊοοϊα»Ἵ. 

Οἴδοοιαο αἱ Ρίοββαβοο ἀοὶ 5ἰρ.Ἷ 41 ΒΟΆΙΘαρ6 ἃ] Ῥαοα. ᾿Αϑεϊ, 17 βδύξθιαργο 1544: “... βϑριιθπάοβὶ 1 

Ῥᾶοθ, ὁη6 ποϑῦγο ογθαύδου π6 οοποθᾶδ, 961 Θ586] οδπία!]ο, 1ὼ τοομα, τ υ 6110 οὖ αἰδυὶ Ἰπορ] 46] τηδτ- 

ὁμοδαῦθο Ὧθ ρούβοπο ἀθυούνο ἃ Ἐγαποῖα, ραοῦγθ ὈΪ)06 ΘΘΒ6Υ 616 ἔλο ]πηθηΐθ 11 Ἐμ6 ἀἰββθρββββὶ ΒΟΥγῖσθ6 ἀθ 

ἀουθὶ Ἰπορμΐ, ρουομὸ ρ]1 ΒΆΤΘΌΟΠΟ ΒΘΙΏΡΥΘ ἀπ ρίθάθ ἴῃ Τύρα, δῦ οοιποἀδταθηῦθ δἱ ἤἌσθθομο ἤουθϊ. Εἰ 

ῬΟῚ ΘΒΒ6Υ ἴο 46] αὐουθ 0 βουνίίου αϊ ν. Ἐν. ὃ Ῥθὰ νοϊαῦο υ]θουυρῚ] Ομ6 88 ατιθδίο ΦΥΘΙἾ556, 5.6 006 

ὉΠ ΒΡΘΙΌΠΟ ἃ 4.16110, 6 511 οαπβαγία ὑθηῖν στδη Βρθϑδ Π6] 810 Ῥᾷθ86. Ῥογὸ οοπγυθηθσίδ ἔν Ῥγαύϊοα ἀθ 

γοᾶθι 868 ΡἿΪ ἀοπαββὶ ἴῃ ΑἸύγα ρασύθ τἱοοιαροηβα οὖ 8] ΒΡΟρ]ΔΒβουῸ ἀθ ἀπθβύθ ἴθστθ. 5, Μ. ἱπύθηδα, ἴῃ 

6088 στθηαθ, ἔοΥ886 ΟῚ ΟΗΒΘημ0 ανίδαύθα, αἱ απθϑῦο, πο ΟἽ] ἕατὰ ἐλ θαδῖα, οὖ ΘΒ πο ρὶ ἀαύθο δὰ ἰῃ- 

όπου ΡῚΪ τοταθαϊατὰ. Ῥϑχοϊὸ ἀπο 11 ΟἽ] ἐμοοῖα, απ 611 οοπδίἀογτδοίοπθ οὐ Ῥγου βίομθ 916. ἃ Ἰοὶ ρἱὰ 

Ῥαγοσὰὼ 9. 

(2) Ῥατλπν, ρᾶσο. 412-18, --- Ψ' 1᾽ Ταδίθτο ὑθϑῦο ἴῃ Ὥυμονν, ρα. 279-86. 

(8) Ῥαιταιλαν, ρᾶρ. 414. 

(4) Ασιάνλαι, [6 ἴο Ἰοίέονδ Καοοίο δὲ ρἱαοουοῖ! αὐ αὐυον δὲ σγαηαὲ Ἰαιοηεϊνυὶ οὐ οὐαὶ ἱηρερηῖ. ψομηρέϊα, 

Ζαϊθϊουῖ, ΜΌΠΧΙ, ραρ. 101. Ῥάο]ο αἴονῖο ἃ Βουπανάϊπο Ναῖοὶ. Ῥαστηα, 18 βουύθθια το 1544: “Ἢ κἷρ. Μ|- 

ταπάοϊα ὑΐοπθ ἴὰ Ῥᾶθθ Ῥὸν ἰαὐθα, ἀϊοθπᾶο ομ Ἶ 6 ῬΡ6} πδνϑυῖα Ἰαββθυὴ 1ὰ βανοῖα ὁ Ἵ Ρίθιαοπίο, οὖ 

8] ἀϊπαθηὐϊομογὰ, ἅ᾽ μανογο ὡρρούϊδο αἱ ΜΊϊαπο, οὺ ἀατγὰ ἀπὸ Ῥαοπα ἔθυτῶ, 811 ΤΠΡΊ658 5. 

(6) Ῥαπσιλπν, ραρ. 408, πα, (1). Οαν]ο Υ ἃ] ΟΠπαριυῖθ 6 ἃ] Οουυυϊδνθθ, 20 βούφθτα Ὀ 6 1544: “ Ῥανδη- 

αῖσο, Ῥαΐδααθ Ἰοᾶϊοῦ τοῦ ἄθ Εγαποθ οἴἵνοιυ ποὺβ ἔθϑυϊσαθυ ὑοαῦ ὁ6. ααϊ 1 ποὺ νοὶ οοοαρό, ἰδηΐ 

ἄθφω απ ἀο]ὰ 165 τποηὐβ, οὺ ατϑϑὲ αἷς ἅμ ὅθ ϑαυομο οὲ αἱὶ ἄπο 6 Μαρίοιιο... 5. 

(6) ἀλυάκαοβ, ρᾶρ. 8369, Ομαρυΐβ 6 Οἷο. ἃϊ Μοιμύμιουθμου, 5816." 46. ΟΟανυ γΘΒ, ΔΠ παρ ου. Βου]οσπθ, 

26 πΒούθθια το 1544. 

(7) βϑοοπᾶο 11 Βισοττι, 1, 215, Ῥαυυθθθ6 ἵπνθοθ ὁπ0 πὶ] ὑναύθαῦο ἔοϑθο βϑϑὈ1]Π1ῦα, 1ὰ τοϑυϊ τιχίομθ 

ταΐοτα βυθῖζο. Ιπνθο8 γϑᾶϊ Ὄυμον, ρᾷρ. 280: βαγὴ τϑβυϊθαϊθο ἃ] Τλαοα ἂϊ Βανοῖα “ ἠουῦ 66 ααἱ ἃ ϑὐό 

οοοαρό οὐ ῥγὶβ ἀφριιῖβ ἴα ἼΤγουο ἄρ Νίο6 σἱὶ 4μ6 66 8014... ,, ῬΆΡ'. 285. Βαύίο 11 τιδἐυϊτηοπῖο ὑγὸ 1᾽ΟΥ]όδηβ 

6 Μανία, 11 τ ἃνυθῦθ τϑϑυϊναϊθο ἃ] Τθαοα “ ὑοαῦ 66. 41} ἃ οοοαρό 80: 1αϊ οὐ 5868 οὐαΐβ, ν11168, ρϑΐβ, 

οὐ Βοίρῃθανίοβ οὐ 80} 108 8υ7θ 8 γαγαναηέ ἴα αέα ἐγδυο ἄε Νίοο, ἑαπέ ὁ φὰ χη ἀοιὰ 108. γηιορΐϑ... 9. 
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1! τ ἄνϑϑϑθ οὐδθπαΐο ρ6] ἢρ]ο 8ιὸ 1᾿Ἰαῤίθυο ἄποαίο ἀϊ ΜΊ]δηο, 1 ϑανοία δᾶ 1 Ρί6- 
τηοηΐθ ΒΔΡΘΌΡΘΡΟ βίαῦθ υἰπιθβθθ ἃ] Ἰϑρι πιο βίρποτγθ (1). 51 βύϑο]ὴ ἑαῤῥανία, ὁμ6 ἐσα ἢ 
16 ϑᾷ ] θα ΒΔΘΌθΘδὶ Ρὰ οοηδουναύδ, ’ὰ Ῥ806, ἡπομὸ 16 αἰ θυθησθ ομθ 11 ἔθπθνϑπο 
ἩΘΙΊ1ΟΪ ΠΟῚ ἔ055610 βύαϊθ σ᾽ παϊοαῦθ ἴῃ ἴουτηδ Ἰ6Ρ 816 (2). 

Οοβὶ θῦῦθ ἢἥπθ 1ἃ θυ ζβ ἴαβθ 6116 Ἰοῤΐθ ἔγαὰ δυο Υ 6 ΕΤΆποοβοο ἴ: ΤΙ Παρ υ ίοτο, 
ποποβύδηϊθ ἃ βοοηῆθῥα, αἱ Οθγθ8016, ρυθνϑ]56, τη 11 Πθοδ αἱ ϑϑνοῖα πη ργονὸ τηϊρ]ονα- 
τηθηΐο Π6118. σὰ, ὑγ]ϑῦθ οοπ! Ζίομθ. 

(1) Ὑ. ἀπο Ολμβιάνο, 90]. 1094.95, --- γα 1 ορ᾽ πίοπθ ρα θὈ]οα, οοανίαξα 4611 τοϑἐϊδασίοπθ 86- 
ὨΘΙΆ]6 8] Τῆηποα, πὸ ἱ τηϊηϊϑὺσ! ᾿τη ρου 11 1ὰ. πυποπ ίναμο. ΕΘθΟ Θοτηθ 1 Ἀτα}.15 νοποίο Βουπασᾶο Νανάρθτο, 
οθυῦο Ῥδυϊαπᾶο 46] τηδὐσϊσηοηΐο 461} Οὐ]όδπβ οὐαὶ Ματῖα, βοσῖνο (Βέδιοί. Μαγοίαα αἱ Ῥοροσία. Μ55. 
ἐεαϊδαγυῖ, οἸα586. 75, οοά. ΘΟΟΟΌΧΟΙΙ, [0]. 147»-48, Οτόργ, 19 βϑϑψθια το 1644): “ΝΕῚ οαρίθοϊο ἀ6 11 
γοϑυϊθυαψίοπθ 41 βανγοῖα νἱ ὃ ααθβίο. ραυϑίοοϊαγο, Ομ μοτὰ ἴα σϑϑυϊδαϊξο ἑαϊέο ἢ] βἰαῦο, θοοθέδο Τασγῖπο, 
Μοποαδ]ίθτο, Ῥίπατοϊο, Βγορηα, Βτθβοῖα, οὐ Μουη]Παπο, 1ἰ ἀ08}1 ὅ ἸαορὩϊ, οΒ ὃ 1ὰ, ῥἱὰ ἱπηρονθαμξθ ραγίθ 
αἱ ἀ06110 βύαῦο, ταὶ πᾶ ἀθύθο ὑπὸ ἀρθηΐθ αἱ 46110 ρυϊποῖρθ., “0Π16 ἄθυθῃο δϑβϑὺ τϑϑοϊξαϊθϊ ἄορρο Ιὰ 
ΘΟΠπδατηθίϊοι 48] τηδὑυϊ τι ΐο 46] ἄπο ἃ ΟΥ]6η8, οοπ οοπαϊ ίοπθ ὁΠ6 5ἷα ἰπ Προυϊὰ 46] τ Χιῦο αὶ 
Ταϊηαν 16 αἰδύθ ἔουίθσσθ.,. 

(2) Ῥυμοκτ:, ρᾶρ. 288. 
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ΑΡΡΈΝΘΙΟΕΗΕ 

Ἴω 

[1586]. 

ῬΛΆΒΕΒ ὉΠῚ, ΟὈΝΒΙΟΤΙΟ ὉῚ Κ5ΓΤΑΤΟῸ ΑΙ, ΠΌΟΑ ΡῚ ϑάνοιλ. --- ϑοϑϑοηθ ἰομέωηο, 1, οομβίφίίο, ἄἀο}ο [ιῖσα 

γιθαϊαφίοηο, αἰγὰ 11: 8:40 ρθγ)8167)0 οἴγοα ἴ6 αἰφιαϊὲ οογιαϊφιορὶ αοἰϊο δίαΐο. 1 Ε Γαημιοοϑὲ, μθηηϊοὶ, 

580 1, ραρα ὁ ἃ ργοοσιγαγηίἑ γοίδγα οοἱδ᾽ ἵηιρε- 

γαΐίογο. 6)" γἱϑοϊϊθυαγ,6 ἴο δίαίο ἀπιχιιθ οορυθνγὰ ργίηια ἐθριογϑὲ Γαυογουοῖο 1)}10, ἄα οἱεὶ 

πο, ἩμγαηῸ οἦδ α ἀοηίσγαγο 5. 1΄. ΡΥ" 

φγοοθᾶθ οσρὶ ὕϑηθ, ργοθμγαγϑὲ ἤμοῦθ αἰϊθαρφο οὐ αηιϊοϊῖθ, οαἰξίναγϑὲ 11 μαρα 6 Τ᾿ ἵηιρογα- 

ἔογε, ἴα οἰ υἱϊογία ζγαϊο ἨοΉ ριιὸ 685867γ6 αμδϑία. Οὐο ζ Ἰγυηρογ αἴογθ υθγν7886 ἃ ηιογέο, ἡΐ ραρα 

Ῥοἰγὰ 586)),2))6 )ιγ οηγοίί97γ.6 ἴω ϑέίω ωμίογὰ α Γαὐογὸ αἱ 5. Μ΄. δια Τγαηοία ποη υἷδα ἄα 

ζαγο οομίο αἰοιο; ἃ πθηυέοα ἐγγθοογιοὐϊἠαῖϊθ. Οοοο7Ύγ6 φιέρμαὲ οὐδιγαγϑδὶ ᾿ἱηυερογαίογε αὐ οσρὶ 

οοϑίο, 6 ρεγοϊὸ βαγὼ διοθα ροϊϊέϊοα οαἰέϊναγϑὶ ἡ ηυϊγυδίγὶ οα, ὁ ργίηοϊρὶ (οἰ ἐρέρονο, γι ρα»- 

ἐϊοοίαγο τ ]οα αἱ ϑαβϑοηία, αἱ ψιαΐο δὲ ρούγοδδο γωριρηθηέαγο “᾿ αρέΐοα ραγογιέοϊα δαϑαμαᾶα 

αἰϊα οαϑα 8, 8807,6, 6 8077)),67.9 ἀΟΟΟγ 0 διμμἴϊα ὕαβο οἱ γϑοίργοοα, ϑιι0065810216 γι ὁα80 τα (οἶϊο 

Τανηϊρσίίο Ἠγαγιθαβ86 οοΐ ἐθηῖρο αἱ ογοαὲ οὐἰγοέἑί. (Οὐδὲ ἐϊ 71.υιοα 8αβϑοθ αὐγὰ Τγιέ676556 ἃ }γῸ- 

ἐθθ76 ἴ6 6086 ρίθηιορίθδὶ, 6 υογγὰὼ αἰΐϊογα αα ἐμέϊ ἡ σοηιρογιο»νὲ οἰ ίηερονο αὐϑγαοοϊαία ἰα 

οαπϑα ϑαϑαμάα, γι)" τιϑαρᾶο 11: ἠναϑϑίηιο γἱσηαγο 6 Ή0᾽) 688676 ἐριρογέμγιϊ οοἰ᾽ ἐγιρογαΐίογο. 

Τρ εἸξίηιο, ρογοιὼὸ ἴο δέαίο γἱβογίδβοα, ὁσ 0776. ἀϑϑοϊμίαηιθηέθ γἱαΐσαγθ ἰ6 οογιαἰϊσίογὶ ροϑϑέ)ι6 

ἀοίϊα φίνδέοία 6 ἀοίία 5ἰοινηοσσω ριιδέοα, ἐγ [γ6),6 γμοἴΐδ ἤλαβ86 ἐΐ γἱβροίίο αἰϊθ ἰορσὶ. Α 

οἱὸ 8ὲ γἱμδοϊγὰ: 19. Ηϊοσσοπάᾶο σίμαϊοὶ ἐμέογονγίηυλ 6 οοἰδὶ, ροϊοϊιὰ 8οῖο ζ᾽ ἐδέγημαίοηθ ργθβογυα 

ἀαρίέ ογγονὶ 6 ἀαϊία πιαϊναρίἑὰ ἐγμοοβοίοηίὁ. 95 ΜΊΚρΙογαηᾶο ἰ6 οοηαϊφίογυλ ηναΐογταϊὶ αὶ βιια- 
αἰ 5ἰοθϑὲ οοἱ ργοηνμονθγ6 ἴθ ἐμιδέγίο παφίοηαϊέ θα 11 οοηιυριογοῖο (Αγοῆ. αἱ δέαίο αὲ 

Τὸγίηο. Ῥγοίοοοιὶ ἀμιοαϊ!, τορ. τ. 168, [0]. 15-28). 

685. Μαυῖδ. 

Μοπβοίσηθαν, Ἰθχύγθηἱθό θὲ ἼΟΥ γο βδυθθ οπῦ ϑϑίό, 1Θ ἀθϑὶνῦ αἀσδυοηβ ΟΥ̓ ὙΘΟΙΓ ὈΟΠΠΘ, 

ῬΥΘΒΥΘ οὗ Ῥγοβρὸσθ ὑβ881ι18, 165. αἰ οα]δό ααἱ ρϑα]ὺ οϑὺγθ οὐ 168. πιοῦ οὐ Τοπάθιιθηῦχ αὰθ ποὺβ 

ῬΟΌΨΟΠΒ ΥὙ ὙΘΟΪ᾽ Θὺ ΘΟΙΠΙΡΥΘΠαΓΘ ΠΟΒ ἱποϊδθηῦ ὡργὸδ Θ Δ ΥΟΙΣ θαι ΘΟ Ρ ΡΘηβό ϑὺ ἀθϑραῦθα ϑηΐγθ- 

πΟῸΒ ἃ γΟῸΒ ἄοππθι [68.010 δᾶνὶ5 ἀθ ὑοῦ 66 α] ποθ 56:10 ]6 οβέγθ ἰθασυβ ῬΟῸ Θη ὁ θηηθηύ 

ΤΘΠΩΤΘ ΠοϑΟ6 ἀΘΌΥΟΙΣ ΘηΥΟΥΒ Υ. ΕἾΧ.5, ρυΐϊδαθ Π6 Β0Π)605 δαργὸβ ἀ106110. ῬΟῸΓ 16 αἶγα οὐ ἅθ5 

οἸαῖγσου ἄθ Ῥουοῃθ. 

Μοπβδίρηιθαν, ᾿ς ΘΠ056 416 γΟΙ8 ΘΠΠΘΙΊΥΒ, Δ ΘΟΟΊΙΘ5 γὙ0Ζ γΟ]ΟΙΙ [π]α αθηηθηῦ 16 γ61 νοῦ οϑύαῦ, 

ΟΠ Ψαμπηδὶβ Ρ]ὰ5 βθγομό ἔα οὐ ρουγομδββό ρδ ὕοτϑ ΠΟΥ 68 [παϊγθοῦζ, ἃ οϑὺό ἀθ γοὺβ [ὃγθ ρϑυᾶγθ 

1ώ τοραναθίομ, ααἱ Θϑὺ 661180 αἱ ρΟΌΠΥΘΥΠΘ 1685 ΟἸ0508 48 66 πηοη θ᾽ ἸΠΘϑπηθιηθπῦ θη. ἴα] ἀθϑύαῦ, 

ΘοΙητηθ ἀἰβοπί 165 ἃ ποῖθηβ ῬΠ]]Οβο 5 (810). 

Ῥοὰν γοῦβ [δι ἄοποαιθβ ρογᾶγθ οθϑῦθ στϑραΐαύίοπ ὑοαὺ θὰ} οϑυαᾶθ ἃ ϑδύό ποὸη βθαϊθιαθπὶ 

γΟὰΒ ΡΙοαιθι, γοὰβ αθρυϊπηοῦ οὗ γοῦβ ὈΪΆΒΙΏΘΙ ΘΗΥΘΙΒ 18 ρϑ0ρ6, ἸθΘΙρΘΡΘᾺΥ ϑὺ 105 ῬΥΪΠΘΘ5. ΟΠ δύ θη5 

Ῥᾶν ἴβαϊχ οὺ Τπϊααθβ τϑρρουΐχ οὺ Ῥδ} ἰπίαπθθ ργαύϊαμθβ οὲ ΘΟ] αβίοηβ ΘΥΘΘαΙ05. 168 γΟΪβίη5. οὗ 

81116χ, Μαῖβ. διιβϑὶ ἃυθοαιχθβ 165 Βι ρσϑίζ ῬΓΌΡΙΘΒ ῬΟῸΓ γΟῸΒ δ ρα τ6 Θὰ} ἀθγούϊομ οὐ Ομ θίββαποο. 

Ὅο 66 αυ1]. οπῦ ἕαϊοῦ θα Ἰοπᾶτοϊὑ ἅθ ποβύγθ βαϊποῦ ρὸγθ βοῦν γοῦβδ [δγθ Ῥϑυᾶσθ 88 βρυῦϑοθ οὖ 

Ῥαΐθυμθ]16 ἀἸ]θοὐϊοπι, οὐ ροῦν γοὰβ σαγᾶθυ ἀΟ  θμΙγ ΟΠ1056 αΌΔΥ͂ΘΒ 5061 ῬΟΌΓΟΠΆΒΒ5ΘΙ, ΠΠΘΒΙη68. ἀθβραν 5 

16 ἰθπὰθ ἄπ ρῶρθ, ομιαβοὰῃ 16 βοϑί, 468. Πούϊομβ ὺ χίχϑῃϊθθ αα1]}Ζ οαὖῦ ἔαϊοῦ οὖ βθπιό βοὰν γοῦϑ 
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τηθῥἑγθ 9. ΒΟΌΒρΘΦΟΙ ΘΠΥΘΙΒ ἴὰ Ὁ, ΜΝ", απ ἅθ γοῦβ βθρᾶγθι δὺ ρυΐγοῦ ϑηφιόγοιηθηΐ 6 5ᾶ βόππθ 
αἰάθ, ἔγϑαν οὐ ργοίθίϊοπ, Ὑουϑ 16 βθαγθ ἃ5887 ἄθ᾽ ὁ6 4112 οπὲ ἔαϊύ, ποθ ἐοαὺ 5θα]θπιθπξ ρουγ ἴὰ 
ὭΟΥΘΙ18 Ὑ]Ο]ΘΠ6Θ 581 τηδηϊβοϑίθ θὲ ργθπαπύ γοβύτο οϑίαί, Μαῖβ διιβδὶ δὰχ ΘΎδη5 ῬΑ ον ἀα1]Ζ οἡ ἐ 
Ῥαναγαμὺ δῦ Ρίθοθ αϊοί οὐ Ὀγαβ56. ῬΟῸΓ ἀϊ νου", ργουποοααθι, βθάαγγθ, ἀθβυϊγου οὐ ΘΟΥΤΟΙΊΡΥΘ γῸ 
ΒαβρθοῦΖ, Οοδὺ ΘΠο56 ὑγοαρ Ρ]τ85. απ ποίουτθ ἃ ἀπρ’ ΟΠθβοαπ. ΤΘ]]Θπιθηὺ απ] πϑϑίογὺ ρ]ὰ5 ροϑ8- 
5116. 418 ΔΟΌΥΤΘ παξτι16}16 οὐ ταίβοηη}]6. ΒΆΌΠΠ]ΟΣ ππᾶ [6] δὲ 5ὶ δταπα ἀθβογᾶγθ, Εῤ ΡΟΣ 66 8 
ῬΘΥΡΙΊΥΒ ποϑέγθ 3 , [08 Ἰποοπυθηϊθηΐς οὐ Θβο]αἰπᾶνθα απ ἰοπ ἃ πϑραῦ Ῥοὰν ἃὰ ΤΟΥ θη ἀἸΘΘαΪχ 
ΤΘΟΙΡΘΣ οὐ ὙΘΡΆΡΘΡ 165 Δα]Ογ65 ἀϑαπὺ 6η. 66 ἄθ 88 Ὀοηό δὺ ργουίάθποθ ἀϊνγίπο, ααὶ γοῦ]πη 8.5. πθ 
Ῥθυταθοῦ δάνθηΐ ΔΆ] πιὰ] 588 οὐπβθαθπθποθ ἄθ Ῥοπ, Μαΐβ 46 ὀθαϊχ, ἃ πὶ ΠῚ ἴοπομο, [μοθαῦ 
θὰ ἄθθγουυ 48 686 ααὶ οϑὺ δῃ ϑαὶχ οὗ 411} ἀοϊγθπῦ ἔὸγθ Θαδαῦ ἃ ἄϊθα οὐ χαδηὺ ἃὰ Ἰποπᾶθ. 

Μομβοίρμθαν, 4θ. 986 αἱ ὑοιοθ ἃ ἄϊθαᾳ ὁπ γοβίγθ ϑπάγοϊψ οὗ απ γοὰβ ἅγδζ ἃ [δ 8 Ρουν ἀ6- 
ἸΔΟΌΓΘΙ ΘΠ. 88 ὈΟΠΠΘ ο,ᾶ00, ΝΟΙΒ ΒΟΔΥΟΙΒ ἃ8562 (118 γΟΥΙ5 6Π ΔΥ͂6Β ἃ ΘΟΌΡΠΟΙΒΒ8Π06, Εἰ 41] ποϑὺ 
ἃ ΠΟῸΒ 48 γοῦϑ θη αϊγθ 8] 6 ραν ἰοσα]αγί ό, Ῥεοδαρροϑδηῦ, ΤΠΟΠΒΘΙΘΊΘΕΙ,, 416, ΘΟΠ]6 γΟΙ5 Θπἐθη θα 
ἸὨΪΘΌΪΧ απ ΠΟΌΒ, οὗ 46 ἃ Ὁπρ ΟΠΘΒΟΠΒ Θϑὺ ποίουτθ, ΤΟὰβ 1658 ϑδίαξζ 46 66 τἸποπᾶρ βοπί ζαϊέχ 
οὐ θβίμ 15 6 ἄϊθα, οὐ ἄθ Ἰὰῦ ογἄοππθ οὐ ὁποἰβῖχ, [,65 ῥυΐποθϑ δὲ ἄτη πἰβέγθαυβ ΔἸ ΟΘαΪΧ, ΘΟυΉΤη8 
505. ἸΙθαοπαηΐ οὐ ὁθαϊχ ααἱ οπὐ 1ὰ ΟΠᾶτρθ οὖ δαπηπἰδίγα οι, Ἐπὶ 1ὰ απ16116 γο]απίϊουβ πιθοῦ ῬΟΒΒ1]6 
ἃ 5018 ΠΌΠΠΔΙΠΒ ὙῸ5 ὈΐΘΠ ΒΟΔΥΟΥ ΘαΓᾶΘΙ οὗ Θοπάθιγυθ, ϑ8Π5 ΔΥΟΙΡ 1ἃ ΩὙδΟΘ, Ἰαἰᾶθ, ἔνθα οὐ 
δᾶγθθθθ. ἅθ Θ ΠΥ αὶ οὐ 16 ῥυϊποῖραὶ οϑὺ, ἅ6 41 ἀθροπᾶ 16 θίθῃ, Ταπὶ Υ ἃ απ ἄθῃ [ὃγΘ ἃ ρυθϑθηύ 
ῬΙαβ θχίθμιιθ βου ρα θ ΠΘ ποῖβ ἃ 56Π)}0]6 65.168 γϑαπγϑ, τϑιηθοίαμ 18 ΒΌΣΡΙαΒ ἃ 1ὰ ἤπ ἅ8 66 
Ῥγθβθπῦ αἸβοοῦγ8. 

Μοπβοίρηθαν, ΕΠ ααδη ἃ πηοπᾶθ, αἰπδὶ 4 ὕοαβ ᾿π8Ὸ]Χ 586 δαθυιββθηῦ ρδ1 γϑιηδᾶθβ ὁοη- 
ὑγαῖνθϑ, 46 Π]Θ8Π168 Θοπηγἱθηὺ ἐδίοηθι 6 γϑάγθβϑθυ δὺ σθιηθο 8. γῸ2 αἴότοζ αὶ ῬΟῸΣ τϑϑύδαγου 
γοβίχθ σϑραύαθίοι, 410 ῬΟυα’ ΔαΘΥΪ ΠΟΥΘ]165 μη  ϊὸ5, ἀπ Ὸμ5 οἱ 1η θ]ΠΠρθποθβ, Απὰὸ τπουθη 46 «ΠΟΥ͂ 
ὙΟῸΒ Ῥυΐδ565 ὑθ]]θπιθηΐ Θβθ Ὁ], ΗΔ ΟΌΓΟΘΙ οὐ ἀββθαγθι γοϑίγ οϑίαῦ, ἀπ ρᾶγ ᾿δᾶγθηϊν ΒΟΥ͂ΘΒ 
Θχθηηρὺ οὖ απἰοίό ἅθ [6] τη}] Πθαν δὲ ὑγαγααχ α6 γοῦβ βοπὲ δᾶἄγθπαζ. 

ἘΠῚ Ῥγθιηϊδυθιηθηῦ ΡΟ ΘΒΕΓ6 ποβύτθ βαϊποῦ ρὸγθ 16 ρᾷρθ Ὑἱοαῖτθ 4θ ἄϊθιι δὴ. ἔθυτθ, [6 οἰ θέ, 
16 ῬΥΘΙΏΪΘΥ οὖ 16 ρυϊποῖραὶ ἄθ ομγοϑιϊθπποίό, Αγαπὺ Ἰδαίου ό δὲ 16 Ῥοθγοῖν 46 Ομδοαπῃ βοθὺ, οὔ θῃ 

[6110 σοπογαύίοι ἨΟΠηΘαΙ δὲ γθριιφαίίομ ατι6 105 ῬΥΪΠΟ65 ΘΠγΘβέΐθπθ ἅτ ρ]π5. ρυαπα συαβαποθβ δὰ 
τηοὶ πα 6. ὑδομθπὺ ἄδγοίν 58 ῬΌππΘ στᾶθθ ἀοιηἶποι" οὐ ΤΘΡΊΘΙ ΒΟῸΡΖ 58 ἔἈΥΘΌΥ οὖ αγᾶθ, ΝΟτι5 56}10]6, 
ἸΠΟΠΒΘΙΡΊΙΘΙΙ, 110 γοτι8 ἄθθγθ ἰδίο θ᾽ Ῥᾶν ὕοτιΒ 165 ΤΠΟΥΘΠΒ ἃ γΟΙ5. ρΟΒΒΙΌ]615 ἀθαθίτθ Ὀίθη δ 
βδαϊοίθ 5.16 ἀαγοῖν οὐ ἄθ ὑθοοινυθι 88 ὈΟΠΠΘ στᾶσθ, οὗ Υ Ῥυθπᾶγο [6116 βοαχούό, ἕαγθαν οὐ ἰπ6ο]- 
Ἰρθπθθ α8 γοῖ8 Θπ ῥα ΐβ868 ῬΥΘΥΔΙ]Θοἷ" οὐ ρυ θοῦ. θὰ ὑοαίοβ τὸ δοίΐοπθ, (αν Ροῦι θϑύγθ 
ΘΟΙΏΤΛαΠ Ῥὸγ6, 16 ΟΠ] οὐ 16 ρυϊποῖρα! θηύγθβ 165 ΘΠ γθϑύϊθηβ, Ν ἔφα] ἀοαθίου ἀπθ 88. ἔἴδυθαν 
ΠΟΙ ΒΘΕΠΘΙηθηΐ π 5οὶ} ὑγοβα 6, ΜΙ 18. θϑὺ 46 ὑγθβουοββθ πθοθβϑίψό οὐ ἄ6 ἑαπὲ θ]τι5 41} πϑδὺ ΘΌΘΓΘ5 

ῬΟΒΒΙΡΙ8 40 οϑίαῦ 46 ρυΐποθ ἢ τθδίϊθη. 585. 6611, ριιΐ588. ἤρου οὗ ῬΓΌΘΡΟΙΟΙ, Αἰπβ δδὺ ᾿πΠῸ ΘΠ Ο86 

ΒΘΠΘΙΆ]Θ οὐ ΘΟΙΉΠΠ.ΠηΘ ἃ οι ὈΥΪΠΟΘΒ ΟΠΓΘβἐ6η8, α6 ῬΡΟΌΣ ἸΠΟΠΠΘαΣ ὅθ ἄϊθια οὐ ἄθ 1ὰ αϊσηϊθό 

ἅα Βαϊποῦ 5ἰὸρθ, Π| γ ἴοπὺ θπ 6611 18 Ῥυθιηΐου Τοπᾶοπιοηῦ, Ἐδὺ οθϑὺ διιδδὶ ἐαπὺ ροῦν 16 Ῥοβοΐπρ' 
{αν ρϑαϊθηῦ δγοῖμ ΤΟαυΠΘ]]θμηθην ἅἄθ βοὴ ἀγᾶθ ἕμγϑαι οὐ ἀβϑίβύθποθ οοηἐγο ΘῈΣ ΘΠΠΘΙΊΥ͂Β οὖ Τη8] 
γΘἸΠ]δηΐα, ΟΟΙΏΠηΘ διιβδὶ ροτ" Οὐθμΐ ἄθ5 ουαθθβ δὺ Ὀῖθη5 ἑαϊύα ἀθροπάθπίς ἀπάϊοὶ βαϊποὶ Βἰὸρθ, 
ϑδπ8. Ἰθατι6 12 ππρ θϑῥαῦ πθ 56 Ῥϑαϊῦ Ὀοπηθιηθηῦ ῥᾶΒ561. 

Ἐδὺ ἃ 66. πιοπβθίρτιθτ, ΠΠ ΠΟΙ5. ΒΘΙ2}0]6 θην ὕοτ8 165 δα 88. γοβ ϑϑύθα δ Ρυΐποθ ααὶ 
δαϊδαηῦ 18 ἄθογθθ ἀθβίσου οὗ ρουτομαβϑθυ, Οδυ, ΤΠΟΠΒΘΙ ἼΘΙ, 6ὴ ἰαϊββαηῦ 165. ΟΠΟΒ65. ΘΟΙΏΠΠ ΠΟΘ 
οὐ ογαἸΠαῖγΘ5. 46 Ἰοπ γϑοὶὐ ἃ Ἰοιθ]], σοῦ βθᾶγθσ αθᾶγοθ γοΖ ῬΥΙΝΊΠΘρΘ5 5ὶ Ὀθδαχ οὐ 5ἱ βσυδπ5 
4}] ΠΥ ἃ ῬὈΥΪποΘ 6ῃ γὐα 6, ΠΥ Δα].6 6η ΟΠ θϑυϊθπθϑίό θυ ]8 016. ἃ γοῦβ, ααὶ 165 δἱύ {68]2, 51 ἔϑγο- 
ΤΆΡ]05, ΠΥ ἅθ 5Ϊ β,ΌΒ565 ῬΥΘΠ ΘΠ ΠΘΠπ065 4118 γου5. Εἰ βοῦγο αϑϑὶ Ἰὰ ῬΟΥ͂ΠΘ αθ π16088.᾿ γΟΌ5 ΡὈΓΘ- 
ἀθοθβθθαγβ οὐ Ῥυΐπβθ Ροαν 105 ΟὈὐΘΠΪ οὐ Θπίγθύθηϊυ" δὲ γοῦιβ ποιημηθιηθαῦ ἅθ γοσϑέγθ ὕθιαρ5 ῬΟῸΣ 

105. ἔδγθ Θοπῆνηου δὺ ΟΌΒΟΓΎΘΙ. 

ΝοΓΒ ΘΟΙΏΡΥΒΠΟΙΒ τι ΒΌΓΡΙΤΙ5, ΠΙΟΠΒΘΙρΊ ΘΙ, (16. 6 απθίασθ βουίθ απ 165 ΘΠ0868 86 γυγ- 
ἀθηΐ, βοὶϊδ ῬᾶΣ Ῥδΐχ οἵ ΡΔΓ ϑἸΙΘΥΓΘ, γοβ ΠΘ ῬΡΟῦΥΘ5 α0 ϑτοββοιηθηῦ ργοι ον ἄδγοῖν Ἰα1 46 οὐ 
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Ρονὺ ἄθ βαἄϊοίθ β8πο. 6, ἀν 11 56 σαιγάθ ρᾶν Ὡρροϊπούθμηθηῦ, ἀγαπῦ 1ὰ ἔανθιιν ἅ166110. ἀγθοατιθ5 66116 

ἅθ 1ὰ Οδβαγόθ Ναϊοδίό, ψα1]15 β8οπὺ 105 ἄθαχ ρυϊποῖρααχ, σοῦθ Ῥοῦνυθ8. ὑουιβΙ συ 5 γθηἶ" ἃ ἰγθοὺό 

ἀαρροϊποίθπιοπ ἃ ρ]τ5 ἅποππθαν οὐ ἅθ ρυουαβηῦ ΡΟῸν γοὰβ οὗ 10 τϑβρθοῦ απ Ἰοη Υ ϑαγα ἔδυ 60Π- 

ἀθβοθπᾶτθ 165 θῃπθη 8. ἃ ὁοπαϊ ἰοπ5. ΡΙα5. ΓΒγ γα ]ου ΡΟὰν σοσϑ. Εἰ δἰ ὑαπὺ ϑϑὺ 4110 198 ΘΠΟ5685 58 

γυγᾶορπῦ Ῥδν δγιθ5, δὰ Μαϊοοῦό ἀθιηθαγαπῦ γιοὐθατνίθιιβθ, ΘΟΙΏΤη8. Ῥ81) Τϑίβ0η5. 6110 ἀοΙδὺ Θβϑίγθ οὖ 

16. 5618, 511 ρ]αἰδὺ ἃ ἀ}θα, 11 πθ γοῦβ θχθπηθγα, 40 τὴϊθαϊχ ἄθ γοῦβ Ὑθοῖ" 6ῃ ἰὼ ῬΟΠΠΘ σγθθθ οὗ 

τϑοθοιαδπδαῤίοπ ἄπ Ρᾶρ6, οὐ γοῦ δἴδυθθ ἰδπῦ 40 τηοηὐξουναῦ απ ΔΆ] Γο8. ΠπΘ 505 Ῥογίθτοπῦ ατθ 

γαΐθαϊχ. Εἰδὺ 81 ρῶν Ἱποοηγθηϊθηῦ ΠῚ 6ῃ 1τηθϑϑνθυτογῦ ἃ βϑϊοῦθ τηαϊθϑθό, απθ αϊθα πθ στ 1116, ἂν 

86. βούοὶν ἰὼ ὑοαῦθι]θ τα πθ 46 ομγοβυϊθποϑιό, 46. αἱ ρου ΟὟ 68. γοτιθ ἃγοὶν οἰᾶθ οὗ ἔνθα ΡΟΣ 

γοῦδ γὙϑϑβοῦγᾶνθ θηγϑῦβ γῸ2 ΘμΠΘμἶ8, δὺ 168 δρραῖβθι" ταϊθαϊχ 409 ἀθ βαᾶοίθ βᾶπο. ὁ ὃ Εν ἀΔ]Π]1θ18, 

ταοπβθίρηθαι, οἵ 4116 γΟΛ8 ΒΌΥΥΓΘ5. 88 Ἰοΐθ ταοϊθϑθό, οὰ α16 νοῦ ἀθπη ΓΘ 65 6 Ὀἰθπιοηῦ ΔΥΘΟΟΙΙΘΒ 

ἀαθίαπθ ὁμαγρθ 46 88 ρανύ. 5] γοῦβ ἀθῃηοαγοβ, οὗ ατιθ ΔΘ Β0Υ98 Ῥίοπ 46 5ϑάϊοίβ 5.16, θ5 δου θϑ 

ἅ6 5αᾷϊοίθ ταν δ πθ 5θπ ρογίογομὺ ρδι ΠλΙΘαΪΧ, ΠΥ͂ 105 Ὑοδίμ68 διι881, (16 ΡΟΌΥΓα ἐοῦσποι ἃ ἀπ ]ατι6 

δομβθάπθποθ ἅ6 ἀρβρ]αἰδὶν ΒΡ ἔμομουΐο 6 βδἄϊοίθ τη. ἰδ, 51 σοῦ ΒΌΥΘΒ, οὗ 418 ρϑπᾶάδηὐ σγοβίγθ 

ΔΌΒΘποΘ 5 ΥΥΪΘπΠ6 ἀπθ]ατι6 αβδτθ ἃ τηδάδηηθ ῬῈῚ σαοαίϊοι 0 ο.Ὸ5 Ὀθπθῆθθ5 οἱ φα] γϑπιθηύ, ἀοηῦ 

ἀγ65. Ὀοβοίπρ 46 1ὰ συϑοθ, ἀγᾶθ οὖ ἕωνϑιιν ἀθ βδάϊοίθ 5.6, γοῦβ 6Π. ἤπουῦθϑ ὑπο Ρ]5. αἰβθιαδηῦ, 

αγαπὺ 88 ΡΎδΟ6 οὖ 1608 ΘΠΟ568 ΟΘΓ08 οὖ φ611165. ΠπΘ βοιοπῦ ΘΙ ΡΘΟΠΘΘΖ ῬΔΥ δα] π65 αἰ ΠΠοα]ῦθ, Θοτηταθ 

ἃ οϑὐό ἕαϊοῦ ρᾶν ΟΥ̓ ἀθναμῦ. ΕΠ ἀδιθομᾶδηῦ πθ Β0Ά 788. γΟτΙ8 416 ὙΟῸΒ ΘΠΠΘΙΊΪ5 Πα θυ θη5 ποῦ ΡοΥπῦ 

ἄθ ῥ᾽ οΥῸ5. ΘΗΠΘΙΗΥ͂Β ααθϑί βδάϊοῦθ βαποῦϊθό ἃ ὁδα 89 6 Ἰαπη ϊό ἀθ 165011860, ΕΠ Ἰα146. α1} γοῦβ 

ῬΘΪΌ ἔαῖτο οοπύγθ ΘΌΙΧ, 5ἱ 1ὰ υθοοποι]αὐϊοη ἰαϊούθ ΤΙ Ἰ.Ὺ ΡΙθαϑὺ ρυθηᾶτθ σοῦ δῇογθ ἃ σαθαν, Εὶ 

γοῦβ ἐπῖγο αγᾶθ οὐ ἔμγθαν ῬαύθγΠ6116, ΘΟΙΠΠΙΘ οϑὺ ἃ ΘΧΡΘΙΘΙ 41] ἔθγα, γϑὰ ααἱ Ἰᾳγ ἰοῦοΠθ. 

Βραῦοοαρ ἄδυ!γοβ Βαΐβομβ ΠῚ Υ ἃ 46 τρΐθα]χ ϑηύθπαθβ, ροῦν ἰοαῦθθ 48.61105, ἀγθοατιθ5. 165 

βαβαϊοίβ, ΠΟῸ5. 5611}0}16 α16 Ρδ1 ὕοτιϑ ΤΠΟΥ̓́ΘΠ5. ἀθΌγ68. ὑβίοηθν ἅθ. γοὰβ Γθοοπ ΙΠἸοΥ ἀυθοαιθ5 β8αϊοῦθ 

ΚΒ Δό, ἈΨΟΥ͂Σ 88. ῬΟΠΠΘ στᾶθθ, Εὖ Υ ῬγΘΠγΘ ἀπ6]6 18 ῬΟΠΠΘ δθιιχίό οὗ Τη θ] Πσθηοο, Εὖ ρου ὁ6 ἔδ1Θ Υ 

ΘΠΥΟΥ͂ΘΙ ἀπρ οὐ ἄθιχ ῬΟΠ5. ῬΘΙΒΟππδῖρθβ ΒῖΘη ἔοατπῖ οὐ Τηβίγαϊοῦ 46 60. 4115 δατοπὺ ἃ [δγ6 
᾽ 

Ῥοσν οδρίον 88. ὈΘΠΙγΟΙΘΠ06 γΟτιΒ ΤΘΙΠΘΟΙΓΘ ΘΠ 88 ὈΟΠΠΘ ΘΥΒ6Θ οὖ ϑῃ ἴὰ γϑραναῤίου 46. ἐγοβματη Ὁ]0 

δὲ ἰγοβᾶθνοι ἢ]Ζ ϑῆγθὺβ βδάϊοί 5.16, 

Ἐῤ ἀρτὸβ ἰοαῦ πο ἔλα] ΟΡ]ΙοΣ ἄθαχ Ῥοϊποῖα ρυϊποίρϑαϊχ, Ἰαπη ἅθ γαγᾶον Ἰἰαουθ 465 ΔΌΡΑΥ 98, 

«αὶ ἃ οϑύό Ἰοοοδβίομ θηύγο δα] γθ5 40 ἀπθ]αυθ ἀπηῦγοβθ, Εἰ Ἰαδα]ύνο ἀοθύθπίν 1ὰ φοπβγτηδίϊοι. ἄθ 

γουβ Τπδαϊοῦσ οὐ ρου Π6σο5, αν δῖ ασθίασθ ομο86 δάγθποιν ἄ8 58 ϊοῦθ 5.16 ρ8η5 Ἰαγοῖν ξαϊύ, γοῦβ 

ΒΟΥΪ65. 6. ΠΡΟΣ πὸ Ὁ ῬοΟΌγΟΙ" ΟὈὐθπὶν ἄπ ΒιιθΟΘΒ5θ 6} ΡῈ. 16 γτϑῆπσ ἄπ ρυθάθοθϑδθαν, Εὖ ΡῈ 

φοπϑθαποηὺ ἄθ ἔοτβ 165 δα ]ΕΓ65. 5 πΘοθββθινδ δὰ Ραραῦ, 49 ΥΟῸΒ βουύουξ ἀπρ' ὑγθβουοβ ἀουηπηδῖρθ 

46. ρογᾶγο ἴὰ δοιηπηοάϊό ἀθ ὑαπῦ Ὀθασϊχ ΡΥΙν19ρ65. Δ ΘΟα 108 Ἰαποίου 6 46 γοὰβ 6 ἃγ62, οἵι βϑὺ 

[οπᾶόθ ἀπὸ Ῥοππθ ραγῦϊθ ἀθ ἴὰ τϑρυ αθίομ 416 γοῦ8 ἃΥ05 δαΧ αἰϊὸντθϑα ϑοοϊϑϑιαβϑύϊατιθβ, Εὖ 46 1οχ- 

ῬΟΙΡ 418 γοῦβ βαροθοῦς γιθ]Π]λ πη 2 Βα Ὁ Ἰὼ Ῥουξθοίίοι 46 1θρ]ῖ86 οπῦ θη. γοῦβ. αὶ 6 ἰδηῦ Ρ]τ15 

ἄθιν δπρτηρπίό οὐ ϑβομααβό Ἰὼ ἀθνοίζομ οὐ Οοίβϑαποθ δῃ. γοβίγθ οπᾶτοιύ, Οα1]}5. οορποϊββθηῦ ΠΘ 

ῬΟΌΥΟΥ͂ ΡδυγΘΠΪ" ἃ Ρ,ῸΒ Ὀίθπ5 46 195ρ1150 588 ὙΟΒὺνΘ αὐᾶθ οὐ τόσοι, Εὖ απδπῦ 418. σαγάδηρθ 

ἀπ Ῥυϑηιῖθν ροϊπὺ οὐ ἐοπομδαηῦ 105 ΔΌΌΔΥΘΒ, Ῥτοθθαρροβαπὺ α4ὰ6 1ὰ ῬΟΒΒΘββίοη. 9 ἴδ ῬΥΪπΟΙρ8116 π6 

βοὶδ ὁποοῦγοβ ἀθβ!ἐγτόθ, ΝουΒ 56.016. αἼ6 165 ΘΠ0508 86 Ρουτρογθηῦ 5] βαϊρθιηθηῦ ραϊᾶθν οὖ ὁ0Π- 

ἄαΐγο, απο 58ϊοίο 5.16. 6. Ῥαγίϊθ ἄθπηοανθνοῖν βαϊϑίαλουο Εν νυ. Ἐῖχ." αὐδοὶ ΕΔ απ ἴοπ ρουσγογῦ 

ἈΒΘΘΌΓΟΙ γοϑίγο Γαβραϊγοπαύαδ, οὐ ἰαπῦ ροῦν 66 40 Ρουν 16 ἀθῃιογδμῦ 10 Ῥυϊποῖραὶ βθῖὰ ἄθ ἔδγΘ 

οβίϑούϊοη ἅθ απθίαθ γουθαθαϊχ ρουβοππδῖσθ οπύθπ θη αι. [6] αἰόγθζ ἃρυόμ]6 ἃ βϑἄϊοῦθ 5.6 Ῥοτιν Υ 

ΘΗΥΟΥ͂ΘΙ ΘΟΙΏΙΏΗΘ ὙΟΛΙΒ Β6ΥΘ5. ὈΙΘΠ [ὃΓΘ. 

Μοπβοίσπθαν, Θαδηῦ ἃ 16 Οδβαγέθ Μαϊοϑίό, ἀοπὺ ἄοροπᾷ ἰοαὺ γοβύγθ Ὀίθῃ, ἘΠ οῃ αἱ] ἀρτὸδ 

ἄϊοα ἀοϊοὲ οβίτο ἰοαὺ γοβίτο δχροῖγ, ΠῚ ἔβα! ρυϊποὶρ]θυηθπύ ῥαΐθ!ιον 46 Ἰθη τοῦθ ΠΡ ὁπ ἰδ ὍΟπΠΘ 

ψου]θπίό αα11 γοῦβ ροτίθ οὖ γοῦβ [θῃῖ" 6η. 88 ὈΟΠΠΘ ΘΎΔ0Θ, Αὰ τπούθμ ἄθ αΠΟΥ γοὺβ πθῦθϑ 

ΒΘΌ]Π]οιαθαῦ ΡΟΥ Θβομδρρον ἴοπβ ταδὶ πϑαγὺχ οὐ ἀθβίονιπιπο δ ὙθΟΟΌΥΓΟΣ 66 ἀπᾶγοθ ροτᾶπ, Νίαΐδ 

Ῥοὰν δοααθυῖν ἄδα!δνο5. ποανθδαϊχ Ὀἰθηβ οὖ ϑϑίδῦ, οὗ ἃ 6660, Μομββίσμθαν, [α]Ὁ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΙ οα 

ἅτ γοιβ 16 5  ΓΘ8, Οἵ (116 γΟῸ8 ἀθιΠ ΟΌΓΘΓ ΘΒ ἀθφδ, 165 ταοπὺς ἀγθοα 165 4 6] 8 ὁπᾶγρθ 6 58]οὐθ 



θὅ ΟΑΕΙΟ ΤἜὋ Ὶ ΒΑΥΟΙΑ, ΤῈ 50Ε ΒΕΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ΕΒΑΝΟΙΑ Ε ΒΡΑΘΟΝΑ, Ἐ06Ο, 199 

Μα. 16. Τὰ ἄθιποαγόθ βϑύοὶν ἐγοὰρ ΡΙα5 βοαυμουθέθ 46θ. σοὺὰβ Ὀοπθ βϑιθρθδξ ἀθβίγθαὶχ 46 γοβίγο 
βδποίό, ΘΕΥ πΘ γοῦβ οι] ἄγογθην ὙΘΟΥ͂Σ 8. ]ΠΘῸγ8 α6π γο2 ΡΔΥ5 Ῥοαν ᾿Ιθὰν Θοπϑβοϊδίΐοη, δὲ «αὶ 
ἀοαθίθπι ρϑι 105 ἀθϑβιηθϑιισόθ ΘΠ ]]16Ὲ 5. οὐ ἐγαυδαϊχ αθ γοϑίγθ ῬΘΥΒΟΠΠΘ. ΠΘῚ 56 {γοιγθ Τηδ], 
6 ἴθι πθ γαθῖ]]6, Ε 5ἱ αἰπϑὶ ϑϑὺ απ σοιβ ἀθιποῦγθθ δὲ ὈΙΘα ΤΘαΌΪΒ. (116 ΒΟΥ65 ἀθ 588. ῬΟΠΠ6 
ΤΘΒΟΙ ΕΟ. ἀγθοατιθ8 58 Ἰούθ πιδ.ἰό ἀγαπῇ 501 ρϑυξοιηθηὺ 411] αἱ οᾶϑθ ἄθ γουβ ΔΥΟΥΤ ΘΠΡΘΥΡΘ- 
ὕπ.6116. βοῦγθπδποθ, οὐδοηπαηὺ αυδηῦ οὐ ααδηΐῦ Ῥοσν 16 τηοΐπ8 ππρ ἄορι ]6 ἅθ σθη5 46 Ὀίθῃ ροῦν 
81 θα 558 θτι"8 ἃ [ΠΥ ΔΡΡΎΘΑΡ]05 ΡΟΌΙ 16 ΒΌΥΥΪ. 

511 οβὺ ααθβύϊοι ἅθ ποὸη ᾿παραπάοππθν, ταδὶ 6 16 ΒΌΥΥΥΓΘ, ΟΟΙΏΤΩΘ 1] 5611}0]6 Ἀθη 418 γοῦβ 
ἈΠ οτος 18 γϑαπθγγογθηῦ, Π] γοὰβ οϑὺ τϑαιΐβ ἄθ ρυθηᾶγθ ἀπ Ῥοππθ παρ ὑπᾶθ ὩΥΘΟΟΤΙΘ5. ἸὰῪ ὑδηΐ ἃ 
16 μαπίθι: οὐ γϑοῖτ βοιγθηῦ, δοιμηθ ἀαϑ8ὶ ἃ ῬΑΥΙΘΣ ἃ ΠΥ ποπ ροϊπῦ 46 ργοροβ [βΘΠΘαΣ, 5 ποι 16 
ἸΔΟΪῚ5. 616. γΟῸ5 ΡΟΌΓΙΟΒ. ΑἰΠ5. βαγγθπαπῦ ΘΠ0565 ΟΠ Θιιβ65 ἸᾺΥ 9ὁῃ. ἴδιθ ρδυῖθὺ ρδ} δα]ϊύγθ αὰ6 
ΥΟΆΒ, 18 Πδηΐθι θὺ ΘΟΠΥΘΙΒΘΙ ΡΔΙ 66 ἸΠΟΥΘΠ ἀπρτηθπύθγα Ἰδιηοσι δὲ αβδοίϊομ 41} γοῦβ ρογίβ 65 
ὑΘΡΠΙΘΒ. ΑΘ ὙΟΙΙΒ ΘΗΒΌΥΥΓΘΒ ΒοΥῦ 6 γΟΒΟΓΘ πηδηϊὸγ6 8 ῬΆΥΪΘΙ οὗ δα]ίγθ πη ὐϊθη βϑγοηῦ ἅθ ἑαπὲ 
τα ϊθαϊχ σοαίθχ οὐ θχύϊηιθζ 40 γοῦβ ΔοΘΟΙΠΟἄθΓΘ5 ἃ 588 ΘΟΙΏΡΙθχίομ, αὶ οϑὺ Ὀΐθῃ θηὐτθ 165 Δα] ἐγ 65 
Ῥίδοθβ ἄθ ἔδυ 505 ῬγΌροβ σουγίζ, [θυ π]θ5. οὖ ῬὈίθῃ οπᾶθς, Εἰβδὺ βαυθοταί 41] Θοσ Οἶ5586 απᾶγϑ ἔΘΥ ΠῚ 
ΤῸ οὐ Θχρθιαποθ θῃ ἸὰῪ δὺ ἀπαγθϑ ΘΠ ἰδΥΘΙμΘ πῇ αἷπθ τοῦ ξουύαποβ ΘΥΘΟΘΘ5. 168. 5]ΘΠΠ68. 

)η65 τηϊπἰβίγοβ 4θ βαδίοίθ Μιῖ6 δὲ ααὶ οπὲ οἰαυσό ἄθ 865 δῆθυοζ δὲ τθααὶβ 105 Θῃὐγθύθῃτ οὐ 
θὰ ἄοπηθι' οδοαϑίοη 46 γοὰβ ϑϑίτθ ΘΙΩΥ͂Β 588 «8188. ἸΒ6Γ 46 ῬΙΌΡΟΒ ϑομθαχ, βοὶῦ ἃ ὑγόῦνου 
ἃ ἀἶγο ἃ οἸοθ6 41] ἐβοθπῦ, οἵὰ δα]οαποπιθηὺ 165 Ὀ]ΔΙΗΘΡ, ααἱ ΘῈΣ ῥ1556 γϑῃΐ" ἃ πούϊοθ. δ 66118ἃ 
165. γοῦβ ρουιγογῦ [δγ8 Ῥθυᾶγθ δὺ πθ [αἰβαμὺ ἀοαθίθ, τηοπϑθίσμθαν, αἀπθ πθ Ἰθπφοπᾶθα τηΐθαϊχ 48 
ποῦβ, Εὖ χὰ6 πθῃ 5865 ὑτοὰρ παΐϊθαϊχ οὐ ΡΙα8 βαἰ σϑιηθηῦ [1561 4110 ΠΘ ΒΟΔΥΥΙΟΠΒ αἰγ6, ΠΥ ΘΒΟΓΊΡΥΘ 
ΠΘ ΠΟᾺΒ Θβίθπα]οη5 115 ἀναπί. 

Μοπβθίρτθαν, 468 ἃβὸγθα 46 ΕΎΘΠῸΘ 5112 56 γαγάθηὐ Ῥᾶ διηϊύγό οἵ ΡδΣ ΘἼΛΘΙΓΘ, γοὰβ θϑίαπε 
ΒᾺΝ 16 116, ὙΘΙΤῸΒ Θὺ Θηφθπαγθβ ΠΤ ΘαΪχ 66 (118 γΟῸ5 ΔΌΓΘ5 ὦ ἄθβίγθυ, δῦ βου ΟΠ 556 ροσν γοβὺτθ 
Ῥίοπ οὐ σθροβ. Βίθι δῦ ὙΥΔῪ (4118 51 168 ὁΠΟ865 ἀἸΟΘΙΠΥ οοβύό ἀθημθαγθηῦ 6 ἸΘῸΙ ΘΠΕΪΘΙ ρδ: ἂρ- 
Ῥοϊποίθιιθηῦ, π6 ψΟυΟΠ8 ῬΟΠΠΘΠΙΘη 416 1685 γοϑίγοϑ Υ Ραϊββθπὺ ργθπᾶγθ θα ϊὸῦθ βθαϊοίό, Εῤ αὰ8 
ἰουιβίοαγΒ. ΠΘ 50Υ762 δι 1Π6Π10 ἀδηρίοι απδγ65 θϑίό, ααδηὺ 117 γϑυγοηῦ ἰϑὰν ροϊπύ οὖ Ἰοσοδϑίομ 858 
ῬΥΘΒΘμΐΘΥ ΡΟᾺΣ 18 96]]οβῖθ αα1]}5 ρογίθπὺ ἃ γοπιβίνο θϑίαὐ, Εἰ ἀθ ἰᾷπὲ Ῥ]α5 θαι 56 Γὰ ΟΠ Ο86 Υ͂566, 
40}11 οπῦ τοπηρα ἴὰ οἿδθθ δῇ οαγθυὺ 16. ροτίθ, Εἰ 41}. γογϑηΐ 8885 4116 88η85 ᾿ΘΙΊΡΘΡΘ" [12 
γογθηὺ 16 {θα ραῖρτιό, Εῤ Ῥοαν 66 βθυὰ Ὑθααΐβ 60 ΟΘΙΠΙΥ οδ8. ΔΥΟΥΣ Τα ΘΠ σΘπῸ6. θη ΔΗ] θύθυγθ 
Ρᾶν 16 Ῥοῖι ὙΟΌΪΟΥΤ οὗ Ῥ]αἰβὶν ἅθ Ἰθιηρθυθαν οὐ ἄθ Θοπῆγιηου 165 ἃποίθμπθ5 ἈΠΙΆΠΟΘΒ ατιὶ οπῦ οϑὑέ 
ΘηΐΘ 165 ἴθιιζ ΤΟΥ ἀδπρ]οίθυτθ οὐ οθϑίθ τηδίβοῃ. 

ῳαδηῦ ἃ γοῖιϑ ἃποίθῃβ Ἀ]]Π1ὸ5 αὶ ἃ Ἰαρρούϊδ 46 γοὰβ θμπθιηΐβ βὰπ8. ϑααῖῥό, ταίβοη, ΠΥ Βο- 
πθδίθίό ποι οπ παραπάοηπό, ρίοαπιό δὲ 51 αὐαπὺ οαἸῤγαῖσό, ΝΟὰΒ ΠΘ 50 οΠ5 511 Υ δαχὰ σαπιδῖ5 
ΤΟΥ Θη. 0 105 ὙΘΟΟΠΒΙΠ1Θ᾽, γϑηθιι (1125 βοαγθηὺ Ὀἰὸπ Ἰοαύγαῖσθ οὺ ἀοιημηαῖρθ 4115. γοὰβ οπὺ ἐπ. 
ΒΡ Ρὰνγ θοπβθατιθῃῦ (18 γοῖ8 πϑγθ8 οσοαβίομ 6 165 ΥΤΊΘΙ « οτιδύθ 16 ῬγΌυθυρθ ΤΆ] θη, ααἱ ἀϊδῦ: 
Φιεὶ ογγογιᾶο, ηοη; ρογαοηηα. ἘΠῚ γοὰβ Β0ΆΥΘΆ, Τ]ΟΠΒΘΙΘΉΘΙΙ", ΘΟΠΊΠΘ ὙΟΙΙΒ ἃΥ͂ΘΖ Θϑὺό ΟΆΠΟΡΘΙ ἀθαϊχ 

ἀοθραγβ ΧΧΥ͂ δπ8 θη οᾶ, 168 ΒΥΔΠΒ ΔΙΏΘΑΓΙΘ5 αἱ γοῦδ οἠὗὖ [αϊού οὗ 16 πηθϑῦϊθυ ααὶ οὐ [10 46. γοῦ5 
ΘΟΌΣΙΣ 8115, Εὖ ἄθ γοὰβ ρίθημθυ δὺ ΤαγΠΘΡ ἃ 1ὰ ρταθίαπιθ οὐ ρϑυβιαδβίομ 46 γοῦβ θῃποηιβ ἄθ ἴα 
Βδ8α]6, αὶ ποπὺ οθ88ό, ΠΥ ὀοββθηὺ σαμιδὶβ 46 γοῦβ ὑθηὶν ἴὰ βόγγο ἂμ ἅοζ 6ῃ ΟΘΙΠῸΥ ασδυ ον. 
ἘΔ Ῥᾷγοθ τηθυϊἐθιηθαῦ οομνίθηὺ ΒΘΙΟΠΘΙ ΔΕ] ΓΘ Ρουύ, ἀγᾶθ οὖ ἔδυθαν ποῃ ροϊποῦ ροῦτ... ΠΙΘΘΡΥΪ56Ὶ, 
ΠΥ ΒΑΡΘΠἄοηπθι ϑηἰὀγθηηθηῦ, 5115. γι Πθηῤ γΘθΟΌΥΠΟΥ διχ ῬΥΘΙ ΪόγΘ5. Ὀυβόθβ σϑὈ]]Π]απὺ οἱ τϑϑίδα- 
ταμῦ 195 Ροϊηῦχ απὶ θὲ οπὐ Ῥϑβοίηρ' οὐ γοῖιβ γί πέθρυϑυ οὖ γοβυϊναθυ ἄθ οθ αα1]12 οπὐ ἄπ γοβίγο, 
Μαΐβ ροῦν Θὰ ἄοππον οοοαβίομ 486 πιίϊθαϊχ Ὑἱνγθ Ῥοὰν Ἰδάγθηϊ υθοαῖθβ γοῦβ, Εἰ ἄθ τηϊθαϊχ 
Θη τθέθηϊ οὐ θχύϊμηθι: γοβίγο Δ γὑϊ6 α11χ ποπῦ ἔαϊοῦ μι: 16 ρᾷββό, δ αὰ8 θοππθιηθπῦ Π12 πθ ἕουοπῦ 
Ῥατηδίβ, 5115 πθ γοῦβ βοπίθηῦ ἉΥΟΥΤ ἰδ 6, ρουὺ οὐ ἴωγϑαν ἀδα]ῦγθ5. ΤΠ] ΘΙ ΠΘῸγ8 ΔΙΠΥΒ. 416 46 ΘΌΪΣ, 
αὶ βου ἀἰββὶ πια]αίίοπ ἀαταγ 9 γοῖιβ οπὐ ἰοιβίουβ ἰὰπῦ ὑγοι]ό οὐ θη θυ οσ ]16 6π ΘΟ Πὰν ἀπδγέϊθι. 

ΒῸ ἃ 66, πηοπβθίρηθα, ΠΟῸΒ ΒΘ11}010 ατι0 γουδ ἃγθ5. ἀθιχ οογγὸβ αὰθ ἐοαῤίοεβ. ἄθαχ βοῃὺ 
Ὀοπηθ5, Εΐ ζαϊβαπ Ἰὰπθ πὸ ἄθθγθβ Θαθ]δν Ἰφα]ῦρθ. 18 ῬγΥΘμηδγΘ 4ἀθ σγοὰβ γϑηιθοῦγθ ἃγθ0 ἸΘΙΩΡΙγΘ 
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οὐ ρυΐποθβ ἀἰθο]αγ αὔγπ 46 Ῥοῦγοῖν σου 68 γᾶθ οὐ οοιηπηοᾶϊ ό 46 ἸΘΙηρῖγΘ, Θοτη μι ἔοηὐ 165 

δα ϊίγο5. ρυΐποοβ, Ἀπ Ἰπογϑη ἄθ ΠΟΥ ἀαδηῦ Ἰομ γοτιϑ γοπ]ᾶτα ρῥίοαπθν οὖ οὐ]έγαῖρθυ, ὙΟ8. ΔΌΓΘΒ 

ἰοπβίουγθ ὯΠῸ 81 ρυΌ580 ἃγᾶθ 6 Ἰθιηρίτθ, α18 6611 ἀοππθγα ἃ γΟυ8 γοϊβίῃβ 46 σοτβ οὐδ πᾶσ οὺ 

οχέτπον δὲ ἄθ Ἰαΐββου γοῦβ δία ρα γ8 οὗ βαρρϑοὺσ ὃ. Ῥδῖχ οὐ ὑγαπβαι!δό, ταΐθα]χ 6112 ποηΐ 

[αἱ Φαβατιθ5. ΟΥ. 

[6 ΠΙΟΥ͂ΘΠ ΑΥ ῬΑΥΎΘΗΪ 50Γἃ 788. ΡῈ} Ἰὼ ὙΟΥ͂Θ Θὕ γᾶθ 6 Ἰθιηροθαῦ, ϑηγογδπΐ ἃ ἰὰἃ ῥγθ- 

γαϊδγο ἀϊθύθ ἱπηρουΐα]θ αἰπδὶ ααἱ ΒΘ} Ὀ]οτα ἃ ϑαδιοίο παδίθοιό. Οὐ ρουγγογὺ ἴοπ αἶτθ αὰθ 66}18 

γοῦβ 56Γἃ ὍΠῸ ΡΊΟΒ88 Ομδγρθ, ὑδηὺ ἃ ὁα56. ἅθ8. ΘοπὀΠαὐϊοπ 6 ἸΘΙΗΡΙΓΘ, ΘΟΠΠΠη8. ἃιι581 ῬΟΌΤ 165 

ἰδγοθ ααἱ ρϑαϊθπὶ Υ ΒΌΓΥΘΠΙΓ. Ναΐ5, πιο ΠβΘΙ σΠΘ1", ὙΟῸ8 βθῦγοα 416 δ Π5] ΘΟΤΏΠηΘ δ[η51 γΟῸΒ ΠΘΙ. 

οβύθβϑ ρᾶβ θχθιηρὺ, Αἰπϑὶ 46 Ῥὰν δα]. ΑΥ ἀγοῖν οοπύνιθιιό, γΟὰΒ ἅγ65 ϑϑύό 6. ἐγθϑρυαπα ἀδηρΊθυ, 

ἄπ Ὀδιαρ Ππρουΐϊδ!, Ἐῤ ρᾶν αἰπϑὶ ἅ05 ἄθαχ πυϊθαϊχ ἔμα] Δάπουθι ἃὰ τποΐπ8. τπϑαϊγαῖβ οὐ ἃ ΘΘ]]ῸΥ 

8η. ααἱ ΠΟ Υ ρθα]ῦ ἈΚΟΥ͂Σ Ρ]ὰ5 ἀθ βθαγοίό, ααὶ οϑὺ ὀθϑθαν ΟΥ. ΟἿ Ρδ1 60 ἹΠΟΥ 61. γὙΟ18 ὈΥΙ΄ΘΡΘΒ ΥῸΖ 

γογβὶπβ ἅ6 βουύθ αα]]2 ΟὈ]θτοπὺ ἀθ ὍΒῸΥ 40 Ἰθαγ5 γουϊθηΐθα Ὡοοοιιβίπιμημθ5. 8} ὙΟῸΒ οὗ γοβῦγθ 

ϑϑίαὐ, ΕΔ ῬΟῸΣ 165 οαγμΙΓ ἃὰχ ΠΥ δὺ ΘΠαΥΡῸΒ Ἰοβᾶϊοίβ οοπ νυ θαὐίομβ, [αϊϑαπῦ γοβίγθ ἀθρυουν 

Ῥοὺν ἴὰ πιοί 6 ἅθ 66 αὰ γοῦβ ἔγαγοβ οὐ ἄθβρθπᾶθθ ραν οπέγθιθηῖν Ἰοϑα]οὺχ 41116χ, ἘΠ᾿ ἀνθοατῖιθ8 

Ἰαϊᾶθ 46 Ἰϑιαροῦθαν οὖ ἄθ 1ὰ τὰ. δ ἀὰ ΤΟΥ ἄο58 Βοπιαῖηβ, δῦ ὙΥΔΥ 5ΘΠΔΌΪΔ]6 απ 16 ἄπο 46 

βαχοπίθ, Οοπίθ ρϑ!]αύίπ, ἄπο ἄθ θαυ θγΘ8 ὺ δα]ῦγθθ Ο,ῸΒ Ῥυΐποοθβ ἅθ Ἰθηιρῖγθ, γοῦβ Ῥαγθηΐ οὗ 

ΔΙΆΥ͂8, ΒΟΥ δγαοτοπῦ, οὗ Ῥ᾽ αϑυοϑὺ ἃ οοδὺθ Πθιῦθ 416 τπ8 Δα] ἔὈγ5, γσογαπὺ 48 ἔγθβϑο!θ πηθΙηΟΥὙ0 

Τιὰ Τπίατθ ρουβοαααθίοι ααἱ γοῦβ ἃ οδ[ό ξαϊοῦθ θὲ οοπύθιηρῦ οὗ τηθϑρυὶβ Εὖ ἄπ ομϊοῖχ οὐ ἅθ ὕοιιβ 

165. Ῥυΐποοβ οὐ τηθιηῦγοβ ἀυάϊοῦ βαϊποὺ δια ρῖσθ, Εἶπ απο γ, ἃ 16 Ὀΐθπ Θηὐοπᾶτθ, Π12 οπὺ ὑου5 ἱπίθγθϑί. 

Ἐῤ ροὺν Ῥίοπ Τπὐγοᾶσγτο οοδίθ τηδίδυθ, γΟῸΒ. 18 ῬΟΌΓΥΘΒ ΘΟμβα οι οὐ ᾿θϑβου!ᾶγθ ρα Ἰδᾶνγὶβ οἱ 

ταοῦοπ 46 8ὰ Μαϊοοίό ἀγθοαιθ5 θβ]οὐ5 561 ΠΘΌΤΒ. ὈΥΪΠΟΘΒ ἄθ Ἰοιαρίτθ, ααὶ βοηῦ ἃ ΘΔΠῚΡ, ΡΟῈΙ͂ 

165 ἃγουν ἀγᾶαπὺχ οὐ ἔμυουα}]05. ὑαπῦ ἃὰ ἀθιμθπό, ὀοπιπιθηῦ ἃ ἴὰ ΘΟποΙβίομ 16 56} ἔθγα 81 ἀϊοῦθ 

Ζοῦτπθο, Εἰ π ἄθθγθβ ρϑυᾶγθ οθβύθ οϑοδβίοη, ΡαΥ5. 16 ΨΟᾺΒ οδύθβ δὶ ργὸβ ἀθαϊχ. 

Τιαα]ῦγο ροϊπὺ οϑὺ ἀθ ρυθπᾶνθ ἀαθίαθ ραυ σαΠΠὸ το Το] σθποθ ἀνθοαπθθ 16 ἄπο ἀθ ϑαχοπίθ, 

ααΐ οϑὐ ὰπρ Ραϊβθαπῦ ρυΐποθ οὗ ἀπ Ἰοβαϊοὺζ ὉΠ16Ζ. ογαϊσπθηῦ την  ΠΘιιβθιπθηῦ 6π. [αἰβαπῦ Ρ]τιϑίοϑὺ 

46, ἔμα]ΐο, 51 θοη γοῦβ 561}}016, απθῖαιθ ραγροα ον ὑγθοῦό οἱ στηπῦπ6110 οοπγθηθίομ, 46 Βα οοθ 6 

165 ππρδθ ΔῸΣ δ] γ08. τηοαγϑηῦ 5815. ΘΗΪΆΠΒ. Τη85]62. Απὰ τπούϑῃ ἀθ αυοΥ οὗ οὖ 888. 5αθ0θ8- 

βθαγ5 δαγοπῦ ρουρθύμθ}16 οσοδβίοη ἅθ γοσβ ΔΥΩ͂ΘΥ οὐ ἄθ ρουίθι. γοξίγθ ϑβῦδῦ δοιηπηθ ὁΠ085806. 46 

βαύανθ Θχρϑύῶποθ βίθππθ, οὖ 16 ἰοαὶ δομνίθηῦ ἔδυ οὐ ὑγθοῦθι' Ῥ8Σ 16. Ῥοπ ῥ]αἰϑὶν οὐ δᾶνὶ5 46 βαϊοῦθ 

παι δέ οὐ ἅτ ΒΟΥ ἄθ5 Ποιπαῖπβ, αὶ 16 ἀοϊνθπὺ γου]οῖν ἰαπῦ ΡοαΣ ἰὰ βϑαγούῦό 48 66 ϑϑύδὑ, Θουη 0 

δαβϑὶ Ρουν Ἰοϊπᾶτο οὐ αὐῤιτθι ἃ ΘΌΪΧ ΡΣ 06 ΤΊΟΥ͂ΘΠ Ἰοᾶϊοῦ ἄπο ἅθ ϑαχοῃῖθ, ΟἿΣ γου8 561765 60]1ῸΥ. 

Ο611α ξαϊοὺ αὶ 16 Ῥοῦγγοβ ὑουιβί αν 5 Ἰη]Θα]χ θαὐγθύθην θα. ἴα ἄογοίίοπ 46 Ἰθαγβ τηὰ.1 5 

1ιὰ ἴδοου Ὧθ ἄθϑασγυθ οθϑίθ ταδύνογο ροανῥαμὺ ἸΘανβαϊοῦβ ταῦ. 5. βοῶ ἀθπυου θυ Ῥδ] ΑΘΥΘΙΒ 

Ἰοᾶϊοὐ βοῖρ." ἄπο ροῦν 16 Ὑϑηλθγοῖον ἅ08. Οἴτθ5. ατι6 ἴοπ ἀἰδὺ ΠῚ γοῦβ ἃ [αϊῦ, Θχοτιβαπῦ Ἰὼ ἔϑα]θ ἀ0 

ΠΟ ἸΆΥΟΥΣ δᾶγουυυ 48 γοὸ αἰδυθα 50 Ὁ γΟΙΓ θϑυό ΒΌΓΡΥΪΗ5. ΔΥΘΟΟΙΙΘ8. ΔΆ] Ογ65. ἴθυΠθ85. α16. ἰγῸ 

ταϊθαϊχ οαῤοπᾶθθ αὰ6 ποῖβ ὑθπᾶδπῦ οὰ ροϊπῦ αὰ8 αἰδῦ οϑῦ. 

Μαΐβ {1 ἴϑαϊῦ 46 6611ὰ βογὺ ἄθπιϑὶό βαϊροϑπιθηὺ οὐ ἀἰδουθίθιαθπῦ Βϑιιοπϑύγαπἑ, ἄδγυγνυθν (Ὁ) 

Ἰπίογοϑὺ ααἢ] ἃ ἄπ Ῥῖθπ οὖ οοημβουγαθίοπ 40 66 θϑύαῦ, ῥαπῦ Ῥοαν οδύσθ ἄθβοθπᾶμπ γουβ οὖ 165 γοβίνθ 

ἄδ ἴὰ Ἰίσπόο ἄρ Βαχοπῖθ, θουητλ8 διιϑϑὶ 416 ΠΔΥ͂ΘΒ 410 ὉΠΡ᾿ Π]χ, Ρὼγ 16 ἀοίαδα!ῦ ἀπ 416] 5818 

μοῖτβ, 416 αϊθα π γπ61110, βογοῖν ρ]αβίοϑὺ ἄθιιθαθ 1ὰ ϑιασοθϑϑίομ ἃ ἸᾺῚ αὰθ6 ἃ τπρ' ΘΒ ΓΑΠΡΊΘΙ. 

ΠῚ γοπαηξ ο6 ἐγθοίου πὸ ἐμαϊάγοϊῥ οΟὈ]ϊον ππρ' δυῖ616. Θαύγθ 165 δαῦτο, δῦ 49 10}]16:61 ΠΟΙ 

βϑα]]Ἱοταθηὺ ἃ τηδϊπύθηϊν οὖ ΘΟΠΒΘΙΎΘΙ 60 416 ὙΟῸ8 ἴθπθ8, Νίαϊβ. ἃ γοῦϑ αὐ ᾶθυ ἃ ὙΘΟΟΠα θϑίθυ 168 

Οἴδοθβ αὶ βοηὺ ᾷ6 66 οβίδί, 4αἱ ἃ «αθίψαθ οὐοδβίομ απ 66 8ογξ ὁπ οπὐὺ οβύό ἸθυθθΖ ϑὺ πα ΡΘθ2 

[απ ἄθ γοβίγθ ἔθιαρβ 46 ἄθ 1ὰ ὑθιῃρ 465 Π|655." γΟῸ5. ῬΥΘαΘΟΘΒΒΘΊΓΒ, ποιητηθιηθηὺ ἀθθραγ5 16 

ἰθιηρ5 ἄπ ἄπο Ποῦγ5, Ατῷ τλούϑη 40 ἀΠΟΥ͂ γΟῸΒ ἈΒΒΘΌΓΘΥΘΒ γοβίγο αΌ616110 861} 165 ῬΆγ5 γϑπάτ, 

δὲ δϑὲ νγαυβθιαὈ] 8016 γοπδμῦ ἅθ5. 6Π0568 δα πηθυῖφο ἀπα!οῦ ἐγϑοῦό τασΐαοὶ, απο Ἰοᾶϊοῦ 5οῖρ." ἄπο ΠΘ 

ργὰ ἀμηοαϊδό πα]16 48 ργοπιθοῦνθ οὺ δοθουᾶθυ ὑοτιθθβ ὁ08 ὁΠ0805 4110 ]Υ̓ ἀοππθγοηῦ ἃΡΡδυΘμΟΘ οὗ 

Ῥτουῆν βὰγ Ἰοχροῖν ἅ6 βϑαοοοββίοῃ, 1ἃ 46}186 διαδϑὶ σοῦ ἀοἰ 0768. ΔγΟΙν τϑοϊργοοααθ 5800 ΤΥ. 
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Βὺ π ἔα δυιβδὶ δου ΠΘΥ 105 σποβθ5 ραγίαϊοίθβ ἰὰπῦ Ὧθ 66. ὑγθούό θοπηπθ ἄθ Ἰδα]τθ ἄθ5 

Ῥυΐποοβ 6 Ἰθηηρῖγθ ἄθ 16 τπδπᾶθι ποίἰβῆθυ οὖ Ταξ που ὅθ Ἰθαν ραγὺ ἰαπὺ αὐιβᾶϊοίβ ἃποῖθπβ 8]ΠΠ16χ 
ΘΟΙΏΓΏ8. ΔΙ ]ΠΠ]ΘῸΥΒ. Οὐ Β6Υὰ ΠΘΟΘΕΒΕΪΤΘ. 

ΕΠ 51 ῥαπὺ ϑϑὺ ἀπ θυ Μδ.θὴ π σοαύέθηὐ 56 ὑγθούό 46 βαχοπῖθ Π οϑὺ θη σθαπὶβ ααὶ] 
θὰ Ρ]αἶβθ ἀδανίβου. θὲ γοβίγθ δῇδιθ. ΟἿ 5ὶ ὡυθθατιθ8 16 ὑθῃηρ5 ᾿θιαρὶν6 ἐοιη οἱ ΘΠ. ΠιδῖτιΒ ἅδα] γ65 
ααὶ πθ ἔιββθηὺ αἰδαηύχ δὺ [ὩγΟυ Δ Ό]6 2 ἃ οθβίθ τηδίβομ, απ16 ἄϊϑιι π6 γι 1116, 66 Θβῥαὐ βϑγογὺ γαϊπό, Εἰ 

ῬΙαβύοβυ απ ἔα] 6, πθ ὑγουγαπὺ Ἰδτ]ὲνθ θῸπ απ σοῦ «“οΐστιθ ἀυθοαιθ8 βϑἄϊούθ Νὰ. δ6 θοιητηθ ΒΟΥ 

ἀπιγβραῖσμθ, οοπύθ ἄἀθ ΒἸαπᾶνθα οὐ 46 θουγροίπριοθ, Εῤ ἀ81ΠΘπν8 ἀνθοα68 βϑαϊοίθ τηδ.ό, ΠΟΥ ἄθ5 

Ἐλοιηδΐπιβ, ὁοπαπηθ ΠΟΥ ἀποπρυὶθ οὐ ἀγομίᾶπο ἀδαβέυθῃθ ΡΟῸΣ θδύσθ ρουρθυπθ]θιηθηὺ γἀό ϑὐ ρουό 

ἄθαϊχ Οὐμπένθ 165 ΠΠΘΒΙη65. ΘΠΠΘΙΊΥΒ ΟἿ ΔΕ] γ65 ατὶ γοῦβ γουϊάγογθπὺ οἰ] ταῖροι,, ΕΠ ΤΙΘΙ", ΘΟΠΊΤῚΘ 

115 ομῦ γοιῦΐδιι [ὸγθ. 

ΝΕ ἔβα! δὰ βαγρ᾽τ5. ΟὈ]Ϊου ἄδνοῖν οὐ ὑγθοῦό ἀαθααθ θΟμπΘ οὐ ἴθυτηθ [ηὐθ]Π]σθπο 8. ἀυΘΟα 65 
ἴὰ Μ.ῖ6 ἀὰ ΠΟΥ ἄθ Ῥογίαραὶ!, Θὰ] οϑὺ τπιπρ' 5 συοβ οὖ 8] ραϊβϑαπὺ ρυΐποθ οὐ αὶ ρᾶ ἸΔΟῪ οἵ 65 

ἄθγθυβ γοῦβ ροῦγο ἰοιβίουυβ ἄοῃπό θῸΠ οὖ Θ,ῸΒ ΒΘΘΟΌΓΒ, ΘΟΙΏΠ1Θ ΟΠδιβοιη βοϑὺ, σγοῖι Ἰοχίχοϊ οὔθ 
Δ]Πᾶπο68. αθᾶγθα ἀθϑίω ἀυθοααθβ 88, Ν.ἰό, 

ΤΑ Π]Θαγ8, τη πβϑίρηθαμ, 1] οϑὺ ὑγθβυθα 5. 66 ῬΔ 16 ΤΟΥ η 6 βϑᾶϊοίθ Νία 6 σοῦ ἔαϊίθβ 

ἀπθίαθ ῬΟππΘ οὐ ουΐθ τπιπ οι δυΘοατι65 ΟΘ]]Ὺ απὶ 5θγὰ ἅπο ἄρ ΜΠ]Δπ ΡΟΝ οϑίγθ 16 0]τι8 ῬυΌ ΟΠ 6 

γοϊβίη 16 γοῖιβ ἅγ68 ἄθοδ 165 τηοπῦζ. 

Οαδηὺ ἃ Ἰοδύαῦ ἅθ β8]πι005 ῬΈΥ5. 16 ΤΔ Τα τΪ5 ἃ Θϑὑό σθοθα οὖ τούϊτό 6 βαάϊοίθ Μία. ἰδ, δ απᾶγθβ 

ῬΡΪΠΟΙρΙ]θιηθηῦ ἃ ὑδίομο οϑὺ ἄθῃ δυουυ 16 ἄθθγοῖ ἀπομπητηδῖσο οὐ βᾶθ]106 μὰ 16 τηογθη ἅθ 

Βϑαϊοίθ Μ.ό οὐ ἄθῃ ἔδυθ 165 ρουγβαγύθβ οὺ 501] οἱ αύϊοπβ. οπ ὑθιαρβ οὖ Ἰἴθα. 

Μομπβθίρτιθαι, οϑϑὺ ὑοῦ 66. αἰ] ποῖιβ 5ΘΠ1}0]8 ρδυ]δηῦ αἰμδὶ Θὴ. ΟὙῸΒ ΡΟ πιθούτθ γῸΖ Ὁ δΥΘΖ 

9. Βθιγϑίό οὖ Βθρυιίαίίοπ, αδπὺ δὰχ ρυΐποθβ οὺ ροὐθηίαῦζ βιιβπουημηθΖ. Ναῖβ, Μοπβθίρηθαν, ΡΟΌΓΟΘ 

416 1ὰ ΡῬγθιηϊὸγθ οὖ συᾶγθ τϑρα αύίομ θϑὺ 66110 αὶ ἀθρθπα 46 αἴθα, Εἰ ροῦν ἰὰ 4116116 ἄϊθα γοῦβ 

ἃ σοπδυϊιό Ἰὰ οἵα γοιβ οὗθβ, ΝΟβ σοῦιβ ΒΌΡΡΙΠΟΠΒ π6 ᾿ἰπηραῦθι ἃ ΔΥΤΟΡΆΠΟΘ, 51 ΠΟῸΒ γοῖ8. 6 

ἀϊβοιβ ποβίγο ρϑύϊν δᾶνγϑβ. 

Μοπβοίρηθαν, οοϑὺ 46 1ὰἃ «πβ0ϊ66, Ἰἀτηϊ πἰδίγαθομ ἀθ 1ὰἃ α116110 ποβί!θ 8.5 Ὑοὰ8Β ἃ ΘΟΙΉΠΪΒ 

ΘΟΙΏΠηΘ 1ὰ ρυποῖρα 9 ρἱδοθ θῃ γουδα αἴ ππρ' Ραμ αΟἿ ἄγου. ΕΠ, ῬΟΌΤΟΘ, ᾿ΠΟΠΒΘΙσ ΘΙ, απ 

18 Ῥγόρυθ ἄθ 7αβίϊοθ ρᾶν 588. ἀΠΠηϊ δου ποϑὺ αα]έγθ απ οοπβίαπίθ οὗ ρουρϑίιθ!] γοαϊαπίό 6 [ὃγ9 

ϑὐ ὙΘΠΑῪΘ ἃ πηρ᾽ ΟΠΘβΟπι 66. αἱ Θϑὺ 516π, 6 ὙΘΠΙΠΘΙΘΙ δὺ ΠΟΠΠΟΙΌΙ 65 ὈΟΠ5, 46 Ῥαρη" οὐ ρθυ- 

ΒΘααϊἑου 165 τηϑυγαῖβ, ΝΟτιβ. σοῖιβ ΒΌΡΡ]ΟΠ5, τη οπβθίσηθαν, ΟΠ βἰ ἄθυθυ 165 σ Δ Π5 ἸηθΡ 62. (16 γΟΙ5 

ὩΘΟΈΘΥΥΘΖ ΘΠΥ͂ΘΙΒ ΠΟΒὑΘ 5616." ΔΥΘΟΘΊΙΘΒ 88 ὈΟΠΠΘ ο,δ08 461 5ΟΔΥΟΙΣ Ἰ56Ὶ ἃ ἀθργοῖν, ΟἸ]ΥΘ 66 

αἴθ ῬΔΣ 66 ΤΠΟΥ͂ΘΠ γΟΙΙ5 ΓΒΟΟΌΥΘΙΘΒ. ΘΗ ΘΓ Θιηθπὺ γοβίσθ σϑραίαύομ ἰαπῦ ἀθᾶδηβ. γοβ 88. α116 

ἄθμουβ ΘηΥΘΥΒ ΘΘαΪχ ααὶ ποπῦ ἰγοῦγό ἃ ἄϊγθ ρὰν 186. ραβϑό δὴ γοβίγο αὔδγο βίποι μα] θ 46 Τπϑύϊοθ. 

Μοπβθισ ΘαΡ, δΥΘΟα 65. ἸΠΟΠΠΘ] δὺ ΤΠ] 06 51] γΟ8 ΘΠ αΥΘ5. ὈΘβΟΪηρ᾽ 5 ΠρΡῚ ΠΥ ΘΙ θη Θη γοδίτθ 

βδγο, γοῦιβ 16 ῬΟῦγ 68. ΘΟΙΏΡΥΘΠγ6. ΡΣ ἸΘΧΡΘΥΪΘμ66 δὺ δοιρποίββαποθ αιᾶΎ65 Πθα 46 ὑπ 46 ρ6η8, 

αὶ οαὐ Ὀΐθπ τηοπβυγό παγοὶν σταπα ἀθγούϊομ ἃ ἀϊθα ΠΥ ἃ θαι ῥυῖποθ, Εὖ ρθα]ΐ ἄγον θϑίό {ἀρο- 

τηθηὺ ἄθ ἀἶθα, 48 ροῦν 185 ΔΎΟ γΟυΪβιι ἸΠΔΠΥ͂ΘΙ ΡῈ ὑγοὰρ ουαπα Ὀοπύό 88π8 1058 ῬΈΡΉΪ" οὗ 

ΟΠαβ θυ 168 Υἱθ08, ΘΟΠΊΠΊΘ γΟι5 Θβίϊθβ ὕθητι, Νοβίγθ βθῖρ." αἷῦ Ῥθυτη 5 165 ἱποοπγθηϊθηῦς ἃἄγθπι, 

ϑΥΘΟΟΤΙΘ5. 66 46 μα] 6 46 «Ππιβύϊοθ ἃ [αἱ ΟΠ ἃ Ρ]π5." νὸχ βαθρθοὺχ Ἰδυηοτ! οὖ 1ὰ ογηϊπΐθ ααὶ 

γου5 ἀοἰ γθπύ. ΘΟ] θα ἄοππθ μαι αθιηθπῦ 46 ΘῸΪΧ ΘΒΙΘΎΘΙ ἋΆ]16} ΒΘΥΌΠΟΥ βθογθῦθοϑ ᾿π{θ]]Π]ρΌ ΠΟ 685 

οὖ ῥγαύίαιιθβ, Αγᾶρ, ρουὺ δὲ ἔβυθϑιν, Βο0 δου]θαν 46 ποῖ ΔΥΟΙΓ «Ππιδ{ϊ66, ΘΠΥΘΥΒ 105 Δα] τ 5 ροίοπίαα 

41]. οπὖ Ρ]ὰ5 οχύϊπιόβ οὐ γοὰβ οπὺ οοπίθιηρμπό, γοῦβ ΟὈ]Ϊαπῦ ρου ΘαΪχ, ΘΟ] οϑὺ ἰὰ οιβθ ρΟυΣ 

ΠΌΟΥ γοὺβ 6 ἃΥ̓ΘΖ θη ρὲ ἰτουνό ἅθ γοῦβ οὖ ἔθ 0162 δὰ Ὀθβοϊῃρ. 

Ἰιόχροαϊθηῦ οὐ 16 Ῥβουηιδᾶθ Υ θῶ ὑγόβθοπ ἀοαγθϑοπανδηῦ, 51} γοῦβ Ρ]αἰδῦ θη ὁμοἰβθιηδπῦ σοῖιβ 

Θὺ Ἰογδαϊχ «αβύϊοϊθυβ, ααἱ βογθαῦ Πηρουγιρθ 0165. οὗ ρυῖνοχ ἄθ ὑθοθρυοῖν δαΪ]οαπ5 ργθβθηῦζ ἀ6 γἱο- 

ἔπι 1165, ΝῪ δα]έγοβ ἀπθαπθ 4117 βογοπὶ οὖ χαὶ βογϑαῦ ρΓ5 ΘΟ ΘαΪΧ οὐ βοϊρτιθαϊχ ἅ6 ἔα στιδίοθ, 

ϑὺ ἂθ γαοαιθν ἃ Ἰοχρόδιθίοι ἅθ5 οὔτιθθ8, απ ποιὺ ϑϑίό ρᾶν 16 ραββό, Βορατᾶδπὶ ἃ 66 οἴἶδβοῦ ἀθ 

ὅμειν Π. Τομ. 11]. τῷ 
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ῬΟΟΥΎΘΟΙΡ ΔῸΣ ΟἸ665 οὺ πὸῃ ροϊπύθ δὰχ Ῥϑιβοῃηθ5 Ε πθ ἄσπηθν απ οἵἥοθ ααὶ πθ γϑοααθ, 
Ῥυθίογδηῦ ὑουιβί οσυ5 σ6Π5 βοαγαπῦ δ θῃηξθπᾶτι, ΘποουιΓ65 α}17 [5568 6 τηοῖπᾶτο ααδ] 6, ἃ ἀδα]ἐτθ5 
ὅθ ῬΙΌΒστοβ οϑίουἝθ, απὶ βαβϑθπύ τηοΐπ5 βου ἢδαηῦζ. ῬᾺΥ 66 ἸΠΟΥ̓ΘΠ ΘΠδβοῖη βοϑύπϊογα ἀθϑίτο 508- 

γαπὺ οὔ γϑυίπιθαχ οἱ γϑυτγδ ἸῸπ 1ὰ γϑυΐι Θϑίγθ ϑϑϊπιόθ. 16 βθγὰ {γθθρυΌθ886. ἄθβομαγρθ ἃ υ. Ἐὶ 
Οἷν 105 βοαγαηύχ οὖ γουϑαθιϊχ βοηὺ ΟΘαϊχ ααὶ οπὖ 1ὰ ὁοαρποίββαποθ οὐ ογαϊπὺθ ἄθ ἀϊθα οὐ 6 ἰϑὰν 

ἀθργοῖν οὐ ποππθαν, απἱ οϑὲ οδδθ ἄθ 165 ἔδυθ οῃθηῖποι ἀτογὺ, οὐ 165 ἱρῃπουῶμπβ οὺ υἱοίθαϊχ νομί 
διργὸβ θαι ἸρΡΊΟΥΆΠΟΘ 5.858 βΒθδγοὶν ὈΪΘΠ ΘΟΠρΊΤΟἰδίγθ 66 115 ἀοΙ γοπῦ ἔδγθ. Ἐῤ ραν οοπθθαποπῦ 
16. Ὀίθπ 4112 πθ ὁοπρποίββθηῦ 16 ἰαἰθβοπῦ, οἴθπαδηῦ ἄϊθα οὐ οὁμαγρθπῦ ΘηΥΘῚΒ ἰᾺῪ ΘΘΙ]ᾺΥ οἱ οΘαΪχ 
ααϊ οπὖ ἰαϊοὺ οβἸθούϊομθ 46 [61105 σθπ8 Ἰἱοπουαηῦ οὐ Τπᾶϊρηθ, ΟΔΥ Ογλ)ῖβ ἐρηογαγι8 ἡναΐι8. 

Μοπβϑίσηθαι, ὁπ [αἰββαπῦ α6 Ψ8[160 5οἱ θη ὀγθιηθπῦ Οὔβθυγθθ οὖ γοῦβ ρᾶγ8 Υοῦ8 561685 

Οδ80 46 Τηἰγοάθγγθ 105 γϑυῦαβ οὕ ΟΠΆ5561 168 γίοθ5. ΟἿ 48 τηθβιη08 410 105 ὈΟΠΒ ρδ" ΔΙΠΟῸΓ οὗ 
50] 26110 ἀθ γϑυίπι 80 ραγαθηῦ 46 1η8] ἔθγθ, Αἰπβὶ 16 ἔοπὺ 185 τηδα]γαῖβ ρὰ ογαϊπύθ ἅθ ρουπθ. Εὖ 
αὐδηὺ 165 Ἰηϑα]γ8}8. 80. γσϑυγοπί Ραρπ5 οὖ ρϑιβθαιιαῦθχ ρον ᾿θὰγβ ἀθμα]ῦ οὐ οὐἴμηθα ϑ8π8 Εἰ6- 
οθρύϊοη ἄθ Ῥθύβομπθβ, [11 88 οπαβύϊθσοπῦ οὗ πθ ἔδυοηῦ 165. Ποιηϊοὶθ5, ταυιββθιηθηῦζ, ἐουοθιηθηΐ, 

ῬΙΠΘγῖθβ, ὑπθυῖθς ΒΟ ΘΥΪΘΒ, Ὀαρύθυϊθθ, υἱ ]]θποθ5 ΡΠ] πθ5, δχύουθίομβ, γϑ ΠΟ π5, ὑγϑῃΐβοπβ οὐ 

ΤΩΔΆΪΧ ΤΠΠΌΙΠΘΙΆ]65, ααἱ οπὐὖ οϑύέ ἔαϊύῳ Ταβατι68 ΟΥ̓ ΘΠ. γΟΙΙΒ ΡΆΥγ5, Αἰπβ βουοπὺ οοπϑίγαϊπύχ ἀθ 

ΘΠδΠρΡΟΙ ἄθ ρθᾶπ, ααἱ γοῦβ 5θγὼ ππρ' τηθυῖίθ ἱποχὑϊπι 010, ΕἸ πο 16 [αϊθαπῦ γοῦδ βοῦὰ ἀπρ ἅ6- 
τηθυϊῦθ Ἰτυθραγθ 016. δι ἀθ Ὑθουυ ταῦ] ]ρ]]οαὕϊοπ ἄθ Ὑ]605 888. ὑδίομθυ ρᾶν ραρηϊίομι τϑιηθοίγθ 
165. ἀθϑ!παυδηῦ ἃ 18 ὙΓΔΥ͂Θ ὙΟΥΘ ΘΠΥΘΙΒ αἴθα, (8. βοπὺ ἅ65 οὰβ αα] ργογοσατιοπὺ 1ἰγτ6 ἀθ ἄϊθα, οἱ 

481 ὑγδηῃβίαύθηὐ 105 ϑϑύδὐζ οὖ 506.“ 605. πηδίπβ οὗ παίϊοπβ Πθγθ  ἐδῖγθ5. ἃ ρ6Π5 δδίγαηρόδ. 
β Ἰβ ἰβαπὺ ἃ ΟΘΟΥ͂, ΤΠΟΠΒΘΙΡΉΘΙΓ, ὙΟΙ8. ἈΥΘΘ ΘΠΟΟΙΓΘΘ. ἃ Βα ἰδίαι γθ δ ρουγυθοῖν ἃ ἴὰ ἢ]16 ἄδ 

Ψαβίιθο, «αὶ οϑὺ Ρο Π ίοααθ, ΕἸ 0611 οἰδῦ 9 ὑπο 8 ροϊμύς ῥυϊποίρααϊχ. ἵμαι ἄθ ροιγυθοῖν απ 
ἰαπὺ ἄθ ἔλ 1865 Ἰπθβαυθ8, 46 ἴϑα]χ ροῖχ, 48 ρυθθβ, ἀϑαγθβ οὐ ἄθ ὑγοπιροιῖθ5. Π6 56 ἵβοθπύ, Οαἱ θϑὺ 
ἀτογίθιηθηῦ ὁοπένθ ομανῖθό. Τα] δγθ ἀθχθτρον 165 ΡΟΙηρο5, απὶ γαγαθηῦ ἐοὰβ 165 ἀθῃϊθυβ ἀπ ρὰγ5 

οὖ ὀοπβίμπρτιθηῦ 108 ΤΠΔΙΎΒ Ρδ] Πἰπηρουψαπῖδό 05 ἔθ᾽ 68 ροιηρθαβοθ ἄθδγθ τηθβομαπὺζ ρΡΟΌΣ ᾿ἰΘτγ5 
δα βῆθυ ϑὺ ΘουηΡ]αῖγθ. Τιϑα]γ6. ἄθ ΒΘΥΘΠΘΙ 165 ΠΠΟΥΘΠΒ ΡΟᾺΙ ΘΗΤΙΟΠΪ τὸ βαθρθοῦς οὐ ΑΥ [ὸγο 

ὙΘΠΪ" 165 ἀθῃίθυβ 05 θβύγδΠΡΊΘΥΒ, ΘΟΙΏΠῚΘ ὙΟΙΙΒ Θἢ ΦΥ͂ΘΖ 5867 Π]ΟΥΘΠ5, ἄοπῦ 16 ὈΥΪποῖρα] βθγοῖέ 

ἅθ ἔδῖγθ 165 ἀγῶρθ. 9. γὙῸ2 ρδΥ8. 

Π)68. ΤῊΥΠΘΙ811105, 465 Βα] γΟΥ05. οὕ δα] γ08 σταη5. ὈΘΠΘΗοΘ5. ααἱ ἀθροπᾶθπῦ ἀθ]α συϑοθ ἄπ 
βαίποῦ Θβρουῖν π6 ἔδϑα!ν ἀοαθίθι 115 πθ σίθππθπί 6ῃ. Τατηϊὸνθ οὐ απ ἄϊθιι π6 γοβ 6. ἴμο8 Ὑγδγ8 
ΤΘΠΠΙΠΘΥ ΟΠ. οὐ ΥΘΟΟΠΊΡΘΠΒΘ, γΟ5. [αἰβαπῦ γοβίτο ἀθογοίν, σουητηθ ἀἰδὺ ϑϑύ. 

ἘΠ᾿ Ὀγοῖχ, πη ΒΘ ρ θυ", ΠΟῸΒ ΠΘ ὙΟΥΟΉΒ, 5111 γοτιβ ῥ]αἰβύ, ἴδγθ 195 ὁἤοβθθ βιυϑάϊοίθθ, γὙοὰ5 
δοσαϊίδηῦ θη ἰαϊοῦ ἀθ “υδβίϊοθ, αὰθ ἀγαπὺ ρθὰ 4θ 70υ18 γοῦϑ ΠΘ ΒΟΥ͂ΘΒ 58] ΤΐοΠθ ἅθ ἴὰ ρυδθθ ἄθ 

αἴθα 40 ρυόβ80 τϑρυ αϊίομ θη ὙῸΖ Ρδγ8 ϑὺ ἄθβῇουβ ἄθ Ἰδπηοα οὐ ἀθγοίίϊομ 48 γοβ βαθρϑούζ οὖ ἄθ 

οὐϑαϊν 4θ οὙῸΒ ἀθῃῖθιθ, 16 06 βθτὰ Θῃο50 ἰπθχύϊπηθ }]6 46 γοβίγθ ἃὔδυθ, γοὰβ σψοῖδ ΘΧΘΠΙΡΘΥΘ5 

ἄθ ρβουγνγοίό, Ὁ] οδϑὺ πιὸγθ ἄθ γἱοθ οὔ ἀθ ἴὰ γαγπθ ἅθ5 ϑϑύδῦζ, [πᾶπυγθβ οὖ ϑιμ θγδββθυθα ὑούθὶ- 

Ἰθιηθηὺ τἰσηθ58θ0, απὶ ϑϑὺ τηὸγθ 4θ γϑυΐπι οὐ ἀθ ὑοὰβ θη οὖ γθροῸβ ἃ ὁθαϊχ αα] 6η. βοθαθηΐ 86 

γουπιθαβθιηθπὺ οὐ Φουχίθ 16 οοτητηδηδθιηθηὺ 6 ἄϊθα, 56110π ΙΘὰν γοοδίϊοῃ. 

0 Ῥγθέ, τποηβοίρηθαγ, ΝΟυβ γοβ ΒΡΡΙΟΠΒ, 81 γοῦβ ῥ]αἰβῦ, δα ἰὀγθιαθηῦ ϑϑθα] οὐ ἀβΒΘΌΥΘΥ 

γοβίγθ ϑϑύαὐ δΥΟΥΥ ΠΟΠΠΘΙ ϑὺ ΤπηηηοΥ 6116 τϑραύαύϊοη ὁ. 66 ποπᾶθ, Αὐθοααθδ ρουρούαθ}16 ραΐχ οὖ 
Ῥτοθρουῖθό, 4] γοῦβ Ῥ]αῖ8θ ἔδγθ ἀπρ' [8] [Ὁ πάθιμθηῦ θη ἀϊθα, Θπθ ἃ Ἱαρροίϊν οὐ τϑαιθϑῦὸ ἅθ5 Βοπι- 

ΤηΘ5 ΥΟΤΒ. ΠΘ ἴδίούθβ 7 8Π|818. ΘΠ080 α16 8010 οοπγθ 5685 ΘΟμη μη ϑιηθηΐζ, πὐϑαπὺ θη 66 46 τηϑρπὰ- 

αἰπηϊδό. ΟδΥ νοῦ οϑύθϑ τηθϑιηθιηθηῦ ἃ ἸᾺΥ αὶ γουβ ἃ οοπϑίϊθιό 501 χηϊπϊβύσο οὐ Πἰϑαύθπαπῦ θα ἴὰ 
ἀἰρσπηῖθό οὰ γοὺβ θβύθβ, ϑδπθ τηϑοῖσο πὰ] ΤΟΥ͂Θ ΘΠἰ18 ἸῸΥ οὐ γοῦβ, οὺ ὕοιαϑ αἰπϑὶ αθ γοὰβ ΠΘ 

ΒΟΥΘ5 ὁοηὐθηῦ ατιθ Πρ’ ΒΟΥ ΓΘ οὐ γοβύγθ πουυτίθαγθ οὐ ογθαδατθ, ἀγαηῦ 5 Πρὸ Θ Θμᾶγρθ 48 

γοῦβ, νου] βίϑὺ ἀθθρθπᾶνθ ἄδα]τθ αὰθ ἅθ γοῦβ, Εὖ 500 συγᾶθν οὐ θοπᾶτγγ ἃ 1ὰ γοϊαπό οὐ ρδΐ 

16 τιοῦϑπ ἀδα]γθ απ 46 γοῦβ, αἰπβὶ πὴ. ὑγθπα θη γοβίχθ ϑπάγοϊου οὐ 46 ὕοιιβ δι]έγθθ ρυΐποθβ οἷ 
Ῥοὐθπη αῦ, 511} πθ ἴοηῦ Ιθὰν ἀθΌΥΟΙΓ ΘΠΎΘΥΒ ΟΘΙ]ΠΥ αα] Θὰ] ἃ ἄοππό 16 ροιγοὶν οὐ Ἰαπούογιό 65 

66 τηοπᾶθ. 



69 ΟΛΕΙΟ ΤΙ ὉῚ ΒΑΨΟΙΑ, 11 508 ἘΒΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ἘΒΑΝΟΙΑ ΒΕ ΒΡΑΟΝΑ, ἘσΟ. 2095 

ΒΡ Ῥοὰν 1ὰ ἢπι, τηοπβθί σθαι, ΠΟῸ5. ὙΟτι8 ΒΙΡΡ]ΟΠΒ Ῥγθπᾶτθ πὸ ροὐϊὑ δᾶγγβ 6ῃ δίθη, ααΐ π6 
Ῥγοοθᾶθπν απθ ἄπ ΘοΙη}]6 6 1ὰ ρϑυΐαϊοίθ ἀθνοίίομ ἀπᾶγομβ ἃ γΟΊ8, ΘΟΠηΤη6 ποβέτθ ἀθθγοῖν Ῥουΐβ 
οὺ ἀϊθιι ποῖιβ θη 8οὶν ῥθβιποίηρ, Αὐὶ α16] ΞΙΡΡ]Οπ5. γοῦβ ἄοππό ἐγθβθοππθ σἱθ οἱ Ἰοπρτιθ (1). 

2, 

[1686] [πο ἅ᾽ δηπ0] ΓΝΊ 22]. 

ΜΈΜΟΒΙΑΙΒ ῬΕῚ, ΠΌΟΑ ΑΡ Οδ 800 ΑΜΒΑΒΟΙΑΤΟᾺΒ ΜΑΝΘΑΤΟ ἃ ΠΌΜΑ. -- ϑαγὰ ποίο α ϑα ϑαριϊὰ 
ΟΟΊ6 6880 Τ]λοα αὐδία ἀουιίο γἱξίναγϑὶ ἄουθ οἱ ἔγουα, ογο]ιὸ ὙΦ» οοΠΠ1 ὃ ἱγιαθιἑαῖϊο, σανίδα 
ΦῬοϑδέγορια ἀοηοίολσα α᾽ ογρηΐ οοϑα θα {1 σγαρ Ἠμώρθγο αἱ βοϊαίοθοῖιο οὔ υἱ 80Ώ.0, θα «Αοβέα ροοο 
ϑίσγα ἄορο ἰα σοηηιίϑία ζαίία ἀαὶ ΕΡαηποοοὶ ἀοῖα Ταγαρέαβδία. 5. ΤΠ. αἰίογιο φιιαϊοῆο Ῥιμοηα 
Ῥαοο ἔγα 11 γ6 6 δ ἰριρθγαίογο, μοίϊα ψιιαῖθ ἴο δὲ σοηιργομάα, ὁ ϑιιρρίίοα ϑα ϑαρέϊὰ αἱ αἄο- 
Ῥογαγυῖδί. ἰδ μθ. ραγίο ϑία πορὶ ἤα φιαηοαίο αἱ ηιοίίογυἱ οσηὶ ἐρεροφηο, ἤια ἤπογα βθηξα 
γϑιίαίο. Πα ἡλογίο οὶ ργώιοῖρο αἱ Ῥιοηιοηίο φίὲ ἐηιροαΐϑοο ρεγίγορρο αὶ γἱραγίαγο αοί ηιαί»"1- 
γποηἦο ηιθαἠαίο, για γἱηφγασία οσίὶ δια ϑαρεέϊἑὰ γ}67 16 ϑιίοηιο ραγοῖο οα Ἱποογαρφφίαηιογιἐϊ αὐτὶ. 
Ῥορίία πιαηααγφῖὲ οοηϑίρσίίο ογα. Ταροῖα Τ᾿ ανιϑαβοϊαίονο υἱδίέα α Ῥίον Ταοφὶ Εαγηθβο, ὦ Παἰίγιο 
ΟἸουθηαῖο, ὁ αα αἰένὶ. [Αγοῖ. αὶ διαίο αἱ Τογίριο. όσοι. ὁοη Πορια, 606. 35 (δ, ογαϊ πα γ0)}. 

Μϑιμοσυθ. 

ῬΥθυθγθηηθηὺ Ὀδίβθυα 168 Ρἱθᾶχ ἄθ 588 βϑαϊποίϊδό δὴ ἸᾺΥ Ῥτθβθηὐαπὺ 18. Ἰθδίτ8 ἄθ τηοπᾶϊοί 5ο]- 
δηθαι οὖ 8568 ὑγθβ σι] 165 ΤΘΟΟΠΙΠ] 8 Π 8 ΟΙΟΠ5. 18 ὈΟΠΠΘ σγϑθ66 ἄγ 66116. 

ΡΙὰΒ ἸᾺῪ αἶγα Θοτητηθ τηοπαϊοῦ βοίστθα ἸθηγΟΥΘ ἄθγουβ βϑϊοίθ βᾶπο. ῬΟῸΓ ΠΥ ἔδγθ θηΐθηᾶγθ 
Θ. ατ|6 175 ἐθυπιθ8 βοπὺ 165 αἴθγθβ 46 τηοπαϊοί βϑίρπθαν, ααϊ ἃ ϑβίό οοπδίγαϊποὐ 50Υ συθέϊγου Τοῖ, αὶ 
ϑδὺ 16. 508] Ἰῖϑιι 40 505 ϑϑίαῦ ααὶ Ἰὰγ θδϑὺ ἀθυμθιιγό ρου 800 ροαγγοῖν Ποίϊγον, Βθβοῦγό 16 Ῥᾶγ8 
ἀδοιυιβίθ, οἵα Π| ρϑηβοῖὶξ 8116. ἄθβ 8θπη08. Νίαϊ5 γογαπὺ 410 που Θ]]θπηθηὐ 16 ΠΟΥ νοὶ ἕαϊοὶ ῬΥΘΠαΥΘ 
1ὰ Τπαγθηίαίβθ, ατὶ οϑῦ 1ὰ ρουί ἀοϊαἀϊοίο ὙαἸδαουδίο, Ῥοτν' ΘΥ ΐθν 18 ἀδηρθι οα ΠῚ βαδὺ ῥα Φουα ΟῚ, 
ΠῚ ὯΥ οβὺ γου]ϑιι 81161. ΠῚ 86 ιϑὺ θίθπ Βοὐϊγό ἃ Ὑογοθῖ!, τπαῖβ ΠῚ δαὶ Ῥυθβαὰθ ὑοτῦ τηθπρό οὐ ἀοί- 
ἕαϊοῦ, ἀνθὸ 66 χαΐ] δὲ ρ]αῖπ 6 βουθάδιβ οὐ 86 πιθοίοὶξ Θῃ ἄδηρθν ἄθβίτθ αβδίόρό. Τιθιηρθύθαν ΠΥ 
ἃ Ὀῖθῃ οἴου 46] Ἰίθα Π γου]ᾶτοϊῥ ἅθ 1ὰ ἀπομό 46 τη ]Π]ὰπ ῬΟῸΓ γϑ ΓΘ. Ἰηϑἄδμηθ δὗ τηοπβοὶρ." 16 
Ῥυῖποθ βοὴ ἢ]χ, Τουίθβίογβ ΠῚ ἸῸῪ ἃ βθιη]6 ἄθβετθ τηοῖπβ ταδὶ] ΤΟΥ Ῥοὰν αὐδθπᾶγθ 66 4α}]} ρ]αΐντα 
ἃ αἴθ ἸῸῪ ΘΠΥΟΥ͂ΘΙ. 

ῬΙὰΒ ἸὰῪ ἄϊτα 49 τηοπᾶϊοὺ 5θὶρ." π6 ἸᾺΥ βοδθτοιν 5865. ἐγθβη θη Β]θιιθπὲ σθιηθγοῖοῃ ἄδ 1ὰ 
Ῥόππθ γοπ]θηξό αὶ] ῥ]αῖδὲ ἃ βαδίοί ϑαπο δ ἀγοῖν ἃ πιοπᾶϊοὐ 566." οὗ 885 ρἰΐθιιχ δῇργθβ, Αἰηβὶ 
“8 Ρδγ 19 5.5} ἄοπι ρθᾶτο Ἰογ8 ϑὺ τῃοπ8." 16 πΠοπ66 6 88 88πο.[6 (2). ΠῚ ἃ ϑπίθπᾶτπ ϑπβθιηθ]6 ἄ6 ἃ οοη- 
βο]δβίου. 410 ρὲ θὶχ ΠῚ Ἰὰγ ἃ ἕαϊοὺ ἄοππό, Οα] δδὺ Ὀῖθπ οου θἰπϑιαθηβ ΘΠΟ56 ΘΟΠΙΟΥΙΙΘ ἃ ἸΘΧροῖν 
4ὰ6 τποπάϊοῦ 5θῖρ." ἃ Φοιβἤοτιυβ ῃθὰ οὖ ἃ δὴ 584. βδπο"ό, ἰδ τ16116. ΠῚ Βρρ]16 γοι]οῖν οομπείπαοι δὲ 
ὯΘ 165 ἸΟΠΡΊΘΙ ἄθ 88. ὈΟΠΠΘ ροΎδοθ. 

ῬΙὰΒ ἸᾺῪ ἀϊτα ΘοΙαπηθ 1 τηϑ.16 46 ἸθμρουθαΣ ἸᾺῪ ἃ ἀϊδὺ οὗ Ῥγοιηγβ αα1] πὸ ἸΟ]Ἰογοὶῥ ροϊηί, 

᾿ ΡαΜΦΒΑ ΤΕ Ωρ τ νας Ψ υθνολὸς ΡΙν 

(1) Ηϊποαβὶ 5.81}16 ρυῖταθ ἀαθθῖοβο 50] ἅππο ἴπ οαΐ ααθδθ ππρουῥαμπύθ ἀοουτηθηῦο ογὰ βραθο οοιηροβίο. 
Ῥδ] δοπέθπαϊο πὶ ῬΆΣ οθυῦο ἔγα 1] βρίαρηιο δα 1] βϑύξθια θυ 1586. [νὶ ᾿ηθθϊ 5 ἀοοθημα ἃ ΔΙ ΡΆΡδ, 
01] πηρου. οἰ γ᾽ Α]ρθ, 6 δὶ δομβίρ]ία 1] Ῥαθα ἃ βοραῖτθ σαυϊο Υ͂ (Ῥαρ'. 62-68). Οτὰ δυο Ὑ ἤθη ἔδοο αἰύτα 
παρ αρτια, ἴῃ Ῥτονθησα ΡΘυβοητηθηΐθ 606 π6] 1686. ΥἹ 81 ἀΐοομπο ργθβθηθὶ ναὶ Ῥυϊποῖρὶ ὑθάθβοβὶ 
(Ῥαρ. 64); ᾿βαθὶ ΒδρΡίδιῃο ἀὰ αἰύτα ἴοπύθ (Θλοπλπνρ, Οοϊϊθοίίον. ἄθ8 υοψαφοα, 11, 184-85) ὁμ6. βύαναμο 
ἊΘ] Θαταρο ἱπηρθυῖα] 1] οομξθ Ῥα]αΐίπο, 1] ἄπο αἱ Βανίθσυδ, 666. θη. ρασθ σἱοογάαδο ὡἱ Ῥαθα 686 
ἄὰ 25 Ἀπηΐ αἱ 5ὰο ἀοιηϊπίο 1] Ρίδιαοπίο ϑζὰ οα]ροβύανο ἃαὶ ΒΎδποθβὶ. Οὐυηθ ἱ ρϑυῖθοὶ ΡῈ] ἀποαΐο 6 
1θ ΒΟ θυθησθ ραν! 5 1πἰ σίτου 60] 1511, οοϑὶ ἃποῆθ ααἱ βίδιηο υἱοοπαουύθϊ αἱ 1586. 

(2) Μαυῖπο Οδγαροῖοο, οαχαϊμα]θ. 



204 ἈΒΤΌΠΟ ΒΕΘΒΕ το 

οὐ 511 οβϑίοιῥ ααθϑθϊοπ ἄθ ραΐχ, [ἃ 4116110 ποβύγθ 5.7 Ὑθ}10 Θοποθᾶθι Ῥόππθ Ροὰν 16 Ὀίθπ απη]- 

γΘΙ88 46 1ἴὰ ροῦνγο ἄθ80166 ογθϑύθηνό, Θπ6 ἀναηὺ ἰοαύδοϑ Θμοβθα ΠῚ ἔθυοὶῦ τοδί ΠΥ θα. 506 δία 

οἱ ϑαὐιβιαϊοῦ Ὧθ5. ἀοπιρηιδῖσθθ ομαυσθ8. οὐ Γηΐθγοδὺ 4111] οὐ 565 Ῥᾶγ8 οπί βαρρουύθβ. 51] ϑϑύοὶ διβϑὶ 

δα] γουαθηῦ, ααΐ] ἔδτοῖυ ἰοαῦ 5οὸπ ρουγοῖν ἄθ 16 Βοἰθρυθν οὐ ΘοοΙΊρΘΠΒοΥ. 

ΤΙᾺΥ ἄϊτα δαβδὶ ὀοιητηθ Ἰϑᾶϊοῦ 5.7 πΌΠΟΘ ῬΔΥΘΙ Πθπηθπὲ ππ0Π8.} [6 ΑΓ] π8] ὑγίνοῦχ ἃ 80Π. 

τοίουν ἄθ ΒΎαποΘ ραβϑαπὺ ἃ βΌΠΠ65. ομὖ Τγ8 τηοπᾶϊοί 566." 9. ΘΧΡΟΙΡ ἄθϑίυθ 8η Ὀγθί ΘΔ ΥΒ 

8ῃ βοῃᾶϊοῦ ϑϑίδὺ ρδ1 105 ῬΟΠΒ ΠΙΟΥΘΠΒ 46 88 ϑαᾶποι δ Υ 0ἰθπῦ. ΠΑ] Πθαγθ Τ| ἃ μϑὰ ϑθῃξθιηθπί 

ϑᾶγγβ ἅθ ἴτᾶποθ ΑὙ ροιγοῖν θη 1. 

ἘΡ ροῦτοθ 418 850π ΘΧΘΘΙΙθπ00 Θοαρποῖν ἀβ8805 40 Θθϑῦ ΠῸΠ 8ΘΠ]Θπιθπῦ ΡΟῸΣ 16 Τοτύ αὰθ 16 

ΒΟΥ ὀοαρποῖν ἀγοὶν ἄθ ἸὰῪ Νίαϊβ διιθδὶ ροῦν 168 Βιθμποπβύγαποθϑ 481] ἃ Ρ͵θτ ἃ βδαϊοίθ ὅδποιό ἸῸΥ 

ΘΠ ἴὸγθ [ὃγϑ. 

Ῥίτα ἃ 166116 4 τηοπᾶϊοί βοίσηθαν ἸΘΠΥΟΥ͂Θ Ἰὰ ΘΧΡΥΘΘΒΘΙμΘηὗ ΡΟ ᾿ᾺΥ̓ ΒΠΡΡΙΪΘΥ πα. ὑοαῤίο 

Βαμα 16. «11 ἸᾺῪ Ο]αῖθθ ΤᾺ γα]οὶν ἄσππθν δᾶνγϑ οὺ ΘΟηΒ61], Θοπῆμηθ 1] 86 ἀοὶδὺ σαγάθι οὖ ὁοπ- 

ἄαϊγα ὁπ. 668 δβἴθυθϑ, ὁ. ὁοαρποίδϑαμ᾽ Ἰδηηοαν ἀα1] Ρ]αἰδὺ ἃ ϑδᾶϊοῦο βαποιό ἸῸΥ ῬΟΥΡΟΥ οὐ ἴὰ ἅθ- 

τποπϑύσϑποθ απ} ἸᾺΥ Ρ]αἰδὺ ἄθπ ἔθγθ, Π ἀθβιηὸγθ ἈΒῸΡ ἀγοθ]]αγ. 

ΘΙ βαάϊοίθ βαποό Ἰὰν ἀἰδὺ ατ 165 δῇουθθ 46 1ἴὰ Ῥδῖχ ϑοπὲ 91. ῬΟΠΒ. ὕθυπιθ8 ᾿εὺ 4] οϑὺ το- 

αυἷβ 411] 856 σαγᾶθ 56110ῃ ατιθ 168 Οἴιο505 86 Ἰροπὺ ὑγθϑύαῃηῦ, Εὖ ἀπο ἀπ οοπδίό διιϑθὶ 46 τηοπαϊοῦ 

βϑίσηθαν ΠΟ οϑὺ υϑατῖθ αὉ]] 50 ΘΙΏΡΙΟΥ͂Θ, ΠΥ τοϑροπᾶθγα 46 πιοπᾶϊοί, βϑίσηθαῦ Ῥγθπα ἀἴθα 6 

ἐοιαοίπρ οὖ 1ὰ τηδιλό 8 ἸΘΠΊΡΘΥΘΌΙ 65 ΥΘΠΔΟΠΒ ΓΆΠ5058. Θὗ ῬΘΥΒ ΘΙ ΟΠ5. ΟΕ] ἸῸῪ 6ἢ. ἃ ἴαϊοῦ οὐ πὰ- 

γοΠοιαθπὺ, Εὖ 46 ΘΠοονῸ5 46 ὑοαὺ ὁ6 41] Ῥοσντγοὶν Υ ΒΟΥ ΠῚ π6 νοι] τοῦ Υ ΘΒΡΔΙΡΊΙΘΙ 88 Ρ6Γ- 

ΒΟΠΠΘ οὗ 1ὰ ρθὰ ἄθ Ὀίθῃ (18 ἸΥ οϑὺ ἀθιπθανό, ΠΡ 511 501}}010. ἃ 88 ]Ἰοίθ ϑαποι α1} Υ Ῥυΐδ8θ 

ἀαθίαπθ ὁμ086, [ῸΥ̓ 6η. ἀοππαπῦ δᾶνγβ, ΠῚ οὐοῖτῳ ἃ 60 απ 58 Ἰοὐ6 βᾶποι ἰδ ΤΥ ΘΟΙΠΠηδΠἄθγ. 

Μαῖΐβ δαϑδὶ, 51 ὑαπὺ ϑϑύοϊ ἡ αὰθ 105 μι βθβ ἄθηνγθ 165 βαϑᾶϊοίβ Ἀ]Πδββθαὶ 818 Ἰοπρτιθ οὖ ρὰν ἀϊ5- 

5 πη π]δίΐομ, Θοιητηθ ἃ θϑό ἰδοῦ οὦ ἄογαπὺ, πηοπᾶϊοί 5616." ἸῸῪ ΒΌΡΡ]16 46 γϑοιθχ 1ῸῪ γΟΌ]ΟΪ ὁ0Π- 

5611161 66. 41} δᾶγα δῆτ. 

ΤΥ ἐαϊδαπὺ οπὐθπᾶγθ ατιϑϑὶ 410 51} Υ ἃ Παθ]ατιθ ΘΠ]080 Ῥαυϑοα θυ θη. ἉΠΟΥ͂ Ἱποπᾶϊοὐ 5616." 

οὐ ταδϊοίθ ἄδιμθ ΕΥ̓ Ραϊθθθπὺ [αἶγο βουνίοθ, Θα1] Ρ]αἶθθ ρϑἰπϑιμθηῦ (9) ἃ 88 βᾶπο.ἰό 165 θ1) δά γου 

δὲ 165 δοπαπιδηᾶθι, οαν [ΠΧ πηθούγοπῦ ρϑίηθ ἄθ βδ βίαι γθ ἃ 8οπ ῬῸΠ Ρ]αἰβὶν ἄθ Ιθὰγ ρουγοῖν. 

ῬΙὰ5 οὐ 511 ἸᾺΥ ὑθποὶν ααθίασθα ρτόροβ ἄπ τοανίασθ, ἄομῦ ΠῚ [αβὺ ααθϑίϊοῃ αἰνὰ ἃ 88 βδιο. 6, 

41] ἀοϑρίαἰϑὺ ἃ τποπᾶϊοῦ βϑίρπθαν απ ἄϊθα Υ αἷῦ οὐνγό. δι 1ὰ σοαϊθηξό ἄθ τποπαϊοὺ βοῖρ." Υ 

οϑίοϊ! Ῥοππθ οὐ 1ὼ ομοβθ θϑύαϊν ἀθπίγθ 165 τηδῖπθ 6 βϑδίοῦθ τηδυ λό Ῥοσ 9Π 1561 ΘΟΙΏΤΙΘ ΠῚ Ρ]δῖτ- 

γοὶδ ἃ ϑϑάϊοίο βῶποι δ οὺ 106116 τηδ.ἰό. 

ΑΙ ϑαιοίο βαποι δ ὡδὶ ΤᾺ ταθποὶν ἀαθ]απθ. Δα]ΕγΘ ΡΑΥΥ οπύθπᾶγα 80Π. ῬΟῚ ῬΙαἰβίν, οὐ δα οῦ 

ΤΙ γϑυὺ γϑηΐγ, ῬΟὰΣ Θὴ ὙΘΠῚΓ δ ΥΘΥΟΥ τποπᾶϊοὺ 8οὶρ." θη. ἀΠΙσθποθ, ΕΠ Ἰαῖγυτῶ οι [πβύγαϊοῦ ἀὰ 

ἰοαν τποπ8." 16 6ΟΠ]αὐοναὶ Ὀαγίοῦ ροὺγ ἀρργὸβ, 5610 41] βθυιὰ γθααΐβ, ΘΧρ]οἱοῦθυ' ΘΠ. 60 4110 ἄθ588. 

ΒαρρΠ δῦ 88. βᾶποιό ἸᾺῪ γοπ]οῖν ογᾶ. ΘΟΠΛΠδΠᾶΘν 60. 61] 50Γ δι γθ ῬΟῦν 61. δάγθυ ἴ" πο Π- 

ἀϊοὺ 5εὶσ." 

ΘρΡΙΠ θα ΔαΒαγΡ 5 88 88η0.}6 41] ἸᾺῪ Ῥ]αΐθθ ζαῖγο σγᾶθθ ἃ τποπᾶϊοὺ βθῖβ." ἀθ ἸὰΥ ουο- 

ΦΌγΟΣ ἴα οοπβτηιδίίομ ἄθ 865 ῬΥΘΥ Π]Θσθ8, ὁοιπιηθ οαὐ αῖγθ 105. ρυθάθοθϑϑθιιβ ἄθ 58 β8ποι 6 δὰ 

βδϊποῦ 5᾽61ρ6. 

ῬΙὰ5 ἀγαπῦ 805 ραυίθιμθηῦ [ΠΥ ΒΌΡΡΙθτα δαδδϑὶ 401] πγ΄ Ρ]αῖ8θ γου]οῖν' Ῥουγυθοῖν 16 Β]χ ἂθ 

τποη8." ἄρ γαπ.}5 46. ἸΔΌΡαγ 6 ἄθ ὑγιηγ, ἰΔ4 6116 οϑὺ ἅθ ἄγοϊν ραὐγοπαὺ ἄθ τηοπᾶϊοῦ 56ῖρ." οὖ ροῦν 

Ἰδαπ6116. 50Π ΘΧΟΘΙ]θπ66 πᾶ ροϊπὺ γουϊϑα Θβουῖργθ πβαπι05. ἃ 66. α1] αἷὐ οϑῦό πῃ. 565 Ρᾶγ8. Εὖ οϑϑῦ 

οηίαμπὺ τιθ8 ἄθ 1ὰ γβθῦγθ απ 8ὰ β8ποι ὁ ἃ Οα]γογό ἀπάϊοῦ σταπ." (Ὁ), ἀοπῦ τηοπαϊ]οῦ 5610." ἸῪ 

ἃ Ῥίθοα ὁοποθαό 16 ρίαοοί. 

ῬΙὰΡ [τὰ γίδιθον Ἰϑᾶϊοι 5.5 ἄοπ Ῥϑᾶγο Ἰογβ οὖ Ὁ ρογύθγα 165 γθ00.“" ἄθ τηοπαϊοῦ βοῖρ." Εὖ 

«αδπὺ 866 α16 ἄθθθι8 160 ἸὰῈγ Θοταπιαπίαποτα, 51] ῬΙαἰϑὺ αἰπϑὶ ἃ 88 βαῖποι λό οὺ πο δα] γθυηθηῦ [αὶ - 

ϑαπῦῷ δηὐοπᾶτθ ἃ βϑαϊούθ βαπο λό Τὰ ΘΟΙΠΙΠΠΩ͂ΘΓ. 

ΒΑΙΠΘτα 105 ᾿οὐντθ8. ᾧ πιθ88." Ἰαδπθ Φαγθπα ἰθὺ ἃ πιθ58.. ΑἸ ΓΌΒ, [,65 ρυϊαπῦ ἀγοῖν Ροσν σθθο.΄ 



ΨΙ ΟΑΕΙῸ ΤΠ ὮΙ ΒΑΥΟΙΑ, ΤῈ 50 ΒΕΙΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ἘΒΑΝΟΙΑ Ε 5ΡΑΟΝΑ, ἘΟΟ. 208 

πιο ῃ τοῦ 5610." ΘΠΥΘΙΒ β8αϊοίθ ϑδπο λό, ἘΠ ἀθυῖβθυ αῦϑὸ Θαχ ρδγἐοα]Π θυ θπηθαῦ 561105 ἀα1] γουγὰ 
οδύγθ γϑααΐβ. 

51 58 β8ηοδό ἸᾺῪ Ρ8116 ἄθ8 ἄθιιχ δΌθαγθ5, [αν ἀϊτα ροῦΤο8 απ Ἰθάϊοὐ 6Ο]]αὐθγα] Τὰν ἃ Θβουῖρὺ 
418 58 ὅίαποι δέ Θῃνογοῖν α᾽ ἸΟΥ ἀπρ' ΠΟΠῚΠῚΘ αΥθο ῥα ἰββῶποθ ῬΟΙΠ] ῬΥΘΠΑΓΘ 1 ῬΟΒΒΟββῖοη δὲ 6Π δ0- 
θονᾶθν, Μοπαϊοῦ 56ἷρ." θοῦ αὐξθιᾶδπὺ 88. γϑπῖιθ ροῦν ΟΡἐθμΊ ρου 81 ῬῸΠ ῥ]αἰδὶν 6 βδαϊοίθ ϑδπο. "6, 
ἘΔ 511 ποϑύοϊῥ ἀθβραυῦγ ροῦν γϑπὶρ, (11 ρ]αἶβθ ἃ βαδϊοίθ βᾶπο.ἰό ΘΟΙη ΠΙΔ ΠᾶοΥ ἃ τηοπᾶϊοῦ 56." 501 
Ῥοπ Ῥ]αἰβϑὶν οὗ 66 αἱ] ἀαγα δβαῖγ οὐ ΠΥ βαὐϊβίδγα. 

85, 

[1588]. 

ΜΗΜΟΒΙΑΤΙ ΟῚ ΟΝ ΑΜΒΑΒΟΙΑΤΟΒΕ ΒΑΒΑῦΘΟ ὈΈΒΠΠΕ ΕΙΒΡΟΒΤΕ ΑΥ̓ΟΤΕ ῬΑΙ, ῬΑΡΑ ΟἸΚΟᾺ ΤᾺ ΟΘΟΝΒΕΘΝΑ 
ὈΒῚ, ΟΑΒΤΈΙΙΟ ὉῚ ΝΊΖΖΑ. --- 1] ραρα (ἶδδθ οἢδ 6880 Ἠοη αὐθυα Οἱ Ποοϊἐὰ αὐ ἐθ)16)6 11 οΟγ)7,0580 

α Ἵογίηο, Ὑογοοῖϊἑ οὐ αἰέγουο, να αὐογιᾶο {ἐριρογαΐογο θα 11 γὲ ργοξογίίο Νίσεα ὃ αἱδροβίο 

ὦ γεσαγϑὲ φμῖ, Π΄585676 αἱ γρὲδ 8οϊϊ!οοϊίαίο ἀαρίά απιδαβοίαίογὶ αοὶ γ6 α γἱοθγοαγ ἴα ὁοηϑόφηα αὲ 

Νίξϑα ὁ αοί οαϑίοίίο. Νονν ἄουδ)" τϊ Ἰδοα ΡῈγ ϑἰηιῖθ ἐογηναϊὰ γοηαογϑὶ οαφίοηο αἱ ηιαῖα 

γἱιιϑοίία αἰδί ὁοη γ 6880. (ιοϑία ὃ ρμγθ Τ᾿ ορίμίοηθ ἀεὶ οαγαἑηαϊ ὁ οἱ θα αὲ Εϊνοησο. ΤΙ 
Ῥαρα ἀρρφίμριγο οἦ6 ὁ γηοίτοϊ σορίγαγὶ αὐάοίέί ἀα 5. [εο. 5οηο ἱμασοοίξανιϊ (ἰᾶ. Ἰοα. οἰ .). 

Ῥυθιηϊθγθιηθηῦ 46 1ὰ ργοροβίίθ (6 ἸΥ ἔδἰβὺ 16 ρᾷρθ ἃναηὺ απ ἄοῃ 8ΟΌΥ Θμαυρθ αἰθαπί 

419 Ῥᾳγϑ5 41] ἃγοῖδ ρδ}" ΟΥ̓ ἀθυδηὺ δοίθιηρθό ἐοιιΐθθ 165 γόουθβ ὑαπῦ 48 τιᾶπᾶθν Ἰθραῦζ ἄπ οοιβίό 

ἀρ ἸΘρΘΥθαν οὐ ἄπ ΠΟΥ, απ δα] 185 απἱ ἸῸῪ Βθιη ]ογϑαὺ οϑίσθ τϑααὶ, οὐ ῬοὰΣ ἰὰ ρῥϑοιηοαύίοπ. 

ἀθηΐγθ 665 ἀθχ ο,ῸΒ τηδἰβύγθδ, ὑϑπῦ ρον 16 Ῥῖθη ἀπίνθυβθὶ 48 ὑοαίθ [ὰ ογοϑυϊθηίό, 46 ΘηΘΟ ΘΒ 

Ῥοὰν 16 Ὀῖθπ ἀθ πο} 5θΙ ἜΘΟΣ ἃ οδτι88 468 Ἰδταγίϊό 41} Ἰὰγ ρογίαϊὑ γογαπὺ ἀπ ἐοαὺ 66 ἀθιημθμό 

πϑγοὶῦ 46 Πΐθπ, οὰ 486 οτιίθυθθ ρθα, 561Ὑ1}, δὺ 41} οοπρποίββοιυ Ὀῖθπ (6 ϑὺ Πππ ραγίϊθ οὖ Ἰϑα]γθ 

ὯΘ ΟΠΘΡΟΠογθαὺ βίποπ ἀδγοῖμ ἸΠΟΥ͂ΘΙ οὖ Οὐοαβῖο 4θ ΠῸΠ ὙΘΠΙ οὗ Οπ Ιοῃ ἰγθούθ 4θ ρὲ" Ἰ᾿Ὺ 

᾿αϊδαπέ δοιμιηθ αὐ 8θγγ6. (2) ἃ ΠΙποαπὺ, Εΐ ὑβοπογοπὺ 6 πηθούγο ἐαηὺ ἅθ Θοπ 10 π8 θη ἀγαπί, απ 6 
6611. ρϑαϊῦ οαβθν Πἰαὐθυιταρίϊοπ, απ βογοὶν 1]ὰ ὙΥᾶγ 6 ΤΆΥΠΘ ἅθ ἴὰ οὐθϑίϊθπἑό, ὅὰ ϑδποι δ ἀγοῖῤ 
Ῥίθπ γοῦΐδα ρυθπᾶνθ ἃ ῬΟΥΠΘ ΑΥ̓͂ ὙΘΠΙΓ 6 ῬΟΥΒΟΠΠΘ ΠῸΠ Οὐδίαπέ 16 ὙἱΘῸΪΧ θαρθ, 6Π ΔΌΟΥ͂ Π οϑὺ, 
οὐ ἰὰ Ἰοπρτιθαν οὐ αἰ Πῆοα] ό ἄπ ΟΠ θμπΐπ ρου γϑπᾶγθ ἀθογοῖ" ἄθ θῸπ ραβίθατ. Εὖ ὁομαθίθη ἀπὸ 
80. Τηὐθηύϊοι πθ ἔπ ροϊηῦ ἅθ γϑηῖνῦ ἃ ηγόο6, ἰᾷπὺ ροῖι 16 Πϑῆϊαχ απ ἔαϑὺ ἑν ἃ ἔθ ρᾶρθ ο]8- 

ταθηῦ ἄτι οπαδύθαα, 48 Ῥοῦγοθ 468 ]90η ἁγογὺ ρᾶϊ ΟΥ̓ ἄθγαπὺ ποιηπηό ἀδα]γο5 Πἰθὰχ οοτατηθ ἐμπαχΐῃ, 

ὙΘγ0611 οὐ δα]ῦγοβ, ἃ ΠΟΥ 88 8.16 ἀγοῖν οοπαοβοθπᾶπ, Τοῦίθα ἴΌγ5. Ῥοῦι ἰὼ οομηπηοαϊό αι Ἰο 

ἸᾺΥ ἃ ἔν ϑαύθπᾶγθ 6 βϑγοὶδ ἃ ἸΘΗΡΘΙΘΌΥ οὖ ἂχ ΠΟΥ ὅθ σὑϑῃὶ ρῥ]αδίοϑυ ΙΟῪΥ απ δ᾿ ΠΊΘαγ8, 58 

ϑα. 6 θη. ἃ οϑὺό οοπίοπίθ πο ροϊπῦ ροῦν Ἰαγ, τηαΐθ ροῦν ἸΘαγαἸοὐθ Θομημηοαϊ ό, 

ῬΙὰβ. α6 165. διη}06."" ἄμ ΠΟΥ ἸῸῪ οπὺ ἰοιδίουιβ ργοροϑό οὖ ρουβαδᾶό ᾧ86 γϑηδηὺ ΤΟΥ 58 

ϑδ.16 ΤΠ δύο ἀθ Ῥθβοίηρ αα]] [αβὺ 5.5 ἄθ 18 γ1]]6 οὖ ἅπ οπαβίθαα, ροῦγοθ α6 Δα] Ρθυηθηῦ Ἰθϑαϊοῦ 

ἔγδπ." πθ 88 ὑθπουθηῦ ἀββθαγθ 46 Ὑϑηΐ" [ΟΥ. Εδὺ σοιΡῖθη 481] αἱῦ γϑιηοπβίγό ἃ 58 8.16 6 τποπ- 
ΒΘΙρ ΘΟ 5θγοϊ οὐ αἰ πα γθηηιθηῦ ἃὰ ργὸβ ἅθ 1ᾺΥ, ΠῚ ἃ γοβροπᾶϊ (116 8585 θϑίγο 16 ὑοταῦ ΘΠ 80Π ΡΟΌΥΟΪΝ 

γδηῦ τηοπαϊοῦ Κρ ΘῸΥ 16 ΟἸΘῸΣ θα ΠΟΙΏΤΩΘ5. 4θ ἴὰ υ1116, Π πθ ρουυγοῖν ὑοιιβί ουΥ 5 βαϊδι". ὑδηὺ 

46 1ὰ ρϑύβομπο ἀθβᾶϊοίβ διλρ6.", αἀ8 ἅθ 88 ὅ88.} 96 ἀἰβαηῦ, πραπύμιοϊπβ απ απαπὺ ἃ Ἰὰ}ὺ ΠῚ πο 

ἔὰῤ ροϊπὶ ἄθ βέγίπρϑθ (Ὁ) τπαῖβ βθα]θιηθπῦ ροῦν 18 οοπίθπίθπιθπὺ ἀθϑαϊοίβ, οὐ οβᾶϊοίβ 5." ΘΙΏΡ68- 

ΤΘᾺΡ οὐ ἩΟΥ οπὺ {πρό οὐ ῬγΌΙΩΥΒ 418 66 ἄθιηθπό 856. ἴθγοϊῃ πη ᾿ἰθὰ οἵ Π ΠΥ δατοὶν ροϊπὺ ἀθ 
ΒΟΆΒΡΘΟΥΟΙ ΡΟῸΙ ἸῸῪ ΠΥ͂ ΡΟῸΓ ᾿δα]ύτθ, ἘΠ᾿ ροῦν ἰοπύθϑ 165. ταίβομβ βαβαϊοῦθα τποπᾶϊοῦ 56] ΘῸΠ 

ἀμθαβὺ Ῥίθῃ ῥρϑηβοῦ οὐ δάνίβθι, ΘΟ πη ΠΙ6 βαΐθθ οὐ ρυτιᾶθηῦ, 50 16 ἑοπῦ ῥαπὺ ροῦν 16 θΐθπ 6 ΙΔ ϊούθ 

ουθϑυϊοηθό, α18 ΘμΘΟΌ 88. ΡΟΣ 66]17 ὅθ. 50η 6Χχ.. 5, [αἰδαηὺ 58 ᾿θβοϊαύϊοπ απὸ 858 8.8.6 ΠΥ σἱθπάτοιυ 

Ῥοϊπὺ αὰ6 Ἰοᾶϊοῦ ομαβύθαια μθ ΤᾺ 5οὶν σϑιηγβ, Εὖ απ 165 δ1}068.5" 6 ἸΘΙΙΡΘΥΘαΣ ἸὰῪ ἃγογθηῦ ἔς 

ἴὰ οοποθββίομ ἅπιαϊοῦ ομαβύθαι. ἔμυ]6, ἀϊβαπὺ αα1}7 πὸ ἐαϊβογθηῦ 5αν ο6 σταπὺ ἀΙ Βοα] ό, Εὖ 4115 ἸῸῪ 

γογθηῦ Ῥίθη ργοροβό 16 ἄθυγοίν Ὀ81116 ἃ πιοπᾶϊοὺ βϑίσπθαν ᾿οβύαϊσθ 468 Ῥ]15 ῬγΟ 685 49 501 
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58 ῃρ᾽ Ῥοτ ἴὼ βουιτούό ἀσπαϊοῦ οπδβίθϑιι, αβῆη (6 ῬΟῦγοθ ὯΠῸ 8] ὈΟΠΠΘ ΘΠΡΥΪη88 Π6 5θπύγο]θθ8, τ 

46 58 8.16 π6 γου]οῖν ΘΠΎΟΥΘΙ ῬΘΥΒΟΠΠΘ ΤΟΥ͂, 687 66 Β0ΙῸΪΌ 856 ΤηΘΗ0 6 τηοηἄϊοῦ 5θἰρτιθιιν, τηδῖβ 

απ Ἰοπαθιηδίπ ΠΟ ΙΥ ἔθγοϊῦ ὑθβρόοποθ. 

ῬΟΒρυγ5 ὙϑπᾶγθαΥ πιδύψιηι ἀρρυὸβ δυοῖν ὑθηα ΘΟΠ801] 58 88.}6, οἵὰ ϑϑύογθηὐ 16. ὁδ1. 5 ΟΘβδυίη, 

ξουποῖχ, βαϊποὺ απδίτθ οὐ ἀδπρθίθυυ (1) οὐ Ἰδτη}." 65 γϑηθϊθηβ, Υ ϑϑίαπέ δαβδὶ Βασγθπα οἷθο οὐ 10 

ἄπο ἄθ ἤογϑμοθ [δἰϊδὺ Βθβροποθ απ ὑοὰβ 165 ΒΒΠΟΠΊΙηΘ5 Θϑύογθηῦ ΘΒ αν ἀ0 (6116 αἸβοα! ό, γϑὰ 

41] οβίοιὑ απθϑύϊου ἅππρ' 51 οὙῸ5 Ὀΐθῃ οὗ αἀὰθ 16 ὑθιηρθ ἅθ 16 ΘΟποΙαΥΓ6 ΒΔΡΡΙΌΘΟΠΟΙ , ἰσοαγαπῦ 

οβίγαμρθ 41} πθ γϑβίδι 418 ῬΟῸΣ 801 ΘΧ..6 8. Οδῖ]86 46 606 α118 ἄθβ518. 

ἘΠ 58 58.16 Πβροπαἰϑὺ Βα} 165 ΘΧοῖι505 α6 Ιοη 1Υ ἃγοϊύ [αϊῦ, ργθημἸθυθηιθηῦ απ 6 ἀπ ΘΟ.Ρ08 0 

ἔϑαθ τηδάδιηθ ϑϑύαπὺ θη 10501158, Π᾿ π  ρουγοὶὐ δγοῖν αἰ οα]υό, Π)6 πηομβθίρηιθαν 16 ῥυΐποθ, αἱ} 

ποϑίοὶῦ αποϑύϊοθ 46 16 ἀθϑίουρθν, 468. ἀδιηθβ 416 ῬΟΌΙ 81 ρθὰ 6 ἴθιηρ8, 1οῃ 165 ροιγοῖῦ Ἰουρ6 

6ῃ. ἰὼ γ1116. 

4. 

Ἧς 1ν 

[1688] 14 τηδυο ΒΑΙΟΘ]]ΟΠἃ. 

6το. Αραβα ΨΒΝΙΒΕ ΔΙ ΟἌΡῚ ΟὈΝ5. ῬΒῚ Πιμοὶ (οἰ ταύ). --- 1 ηνήγυδίγὶ 6. ἴα ὁογ)6 ζηγιρθγλαϊο 8000 

γϑοϊμίαηιοηίο αὐυογϑὲ αἱ οΟΉγ 6580 αἱ Νίσσα 6 ἀϊοομο οι Φ ἱηιρθγαΐογο Ρι.)" 6880 ἩΟῊ ἴο (16- 

δἱάογα. ϑϊοοϊιὸ μόν. ογὰ Τ᾽ αὐδοοοαηιοηίο γα ἴ6 ἅμ Μαοβϑίὰ ἃ ηιοϊέο μγοθϊοηναίίοο. 11 βίφηον" (ὁ 

γον, αγοδαβοίαίογο Κγαηο686, οβϑογυα ο0ὴ) αἶδροίέο οἶ6 τ ρῶρα ηογ) αὐγοῦδο ἀουικέο γἹΟθΥΟα)6 

ἀα! ηιρονγαίογο Νουαγὰ ροῖ Πἰγίἐο 8ιι0, ογὰ οἶδ ἴα φιιοϑέϊογε αἱ Μηαρο ὁγα γι αἰὐδοιιϑϑίοηθ 6 

δῖ. ὁα80 οἦν6 Τ᾽ ἐριρθγαίογο οογ)ϑθη ΐ886 ἃ ἄαγο ἰα Τοριδαγΐα αἱ ἄμοα α᾽ Ογϊόαηδ. [ Αγολέυ. αἱ 

ίαίο αὶ ορμοσία, Οωρὶ Οὐη8. ἀοὶ Τϊθοῖ, Ὁ. 9, Τιρίέογο αἱ αγιδαβοϊαίογὶ ἐμ ϑρασηω, 1501- 79]. 

Ἐχ.ὉΣ Τοταϊηΐϊ. ΑΡΡΙΌ550. ἀ616110 Οἢ6 5ἷ σοῃύϊθηθ 6116 Ῥα ΠΟ Π6 ἅθ που, ρουοπὸ πὸ παᾶγαΐο 

τἰϑρούδο ἄϊγπθ ὑφηΐο, 1 ἼΠΩρ." ταὶ 886. ὁ16 Ἰαπᾶοιϊα ἃ Νίσσα, Ρ61 ΘΟΙΆΡ]1 οὗο., τὴ 81 ὁοποβοθνᾶ 

ἄϊντῖο οοὰ ρῥἱὰ γἱβύγουνο δηΐπιο δποπουα, αϊ α16110 616 850Ππ8 16 Ῥ81016, ἰπύδηθο 6116 Ῥᾶγθᾶ ΠΟΙ. ΘΒΒΘΥΘ 

οοπίθπίο, οὖ πᾶγϑυ απθϑύα τἱοπϊθϑύα ἱποχρούναϊα οὐ π᾿ ὑαύίο ἔπογα 6118 ορίπίοπθ 818, οὺ απθβίο 

οἰΐαιι ὁ ποῖο απἱ ὦ ἐὺ 666] πὸπ ἀβρθύψαββθ αἱ ἄουθν ἃπᾶδι, πΠῸη 5010 Ῥθιοπμὸ ῥα] οαμηθηΐθ 

ἄλ]Πα Οοτνίο ἰβύθϑϑω δὶ ρδιαγα αἱ (ὐδδυϊρηα, δὲ ρϑγομὸ ρὰ" ποτὰ τηδηᾶδα 'ἰπ Ἰὰ ρθ᾽ ργουθᾶθν 4 

ἄαπατγί, τῖϑ οἱὰ αδθδὶ Ῥ61 46110 0.6 5θηχ8 υἰβρϑύδο ἄϊοθ ὑαϊία 1ὰ οῶϑα ἰηἰγίπβθοῦ 46 888 ΜΔ οὐ 

4611] σγδηϊ 618 5ἱ ὑγόυύϑπο ποτὰ 811 Οὐοτίθ, 11 α8}1 βθηχὰ υἱβροίνο ἄδηπαπο απθϑύα ἃπᾶαία 

οοτηθ ἱποοπβίἀογαύα, οὐ ἱπι0}16, π6 110 απ816 1ὰ Ῥοβϑὶ ρϑῦν Τπρᾶππο ὁ ἀϊβῃοπον, οὗ 1ὰ ρα] οαπῸ 

ἱπρταία, ἃ 588 Ν.ἶἈ, γηᾶ 5ἱ ἴω ἃποογὼ “Ταϊοῖο οὐ ἄὰ πιο! Ὑΐθπ αϊθῦο 6Π16. Ῥ6Γ ΠΟΙ Θ8561' οοπάτιῥίο 

ἱπᾶδγπο, οὖ Ρο. 16 6086. 666] Ῥυθπ16 ροὐύγία δοοθύθαν. οστὶ βύγθυςα οομπ αι οπθ α] Ρδ66, ΤΠ ΧΙΤη6 ῬΘΥ 

6.6 11 ἄδπϑι! 1 50πὸ βύγού αὶ, ΒῚ 66. ΠΟΥ ΠῸΠ πΠ6 πὰ πὸ τη010]}, πὸ ῬΟΟΘΉΪ, οὐ 1ὰ ταδροῖου Ῥᾶγῦθ 

46116 Ῥχουϊβίοπθ οἢ8 11 ποπιθπὶ ἄϊγίβαπο 50πὸ γαηϊνὰ, οὐ α18}10 ὁμ6 Ῥούθϑβθπο 65561', [α{010110 58- 

τίδπο ἴῃ Οδδυϊρ]α ὁπ 1ὰ Ῥυθϑθη δ, 58 ἃ σγῶπ ἔαύϊοα, οὐ αθϑ! ΔἸ] ΥΘρῊ] ΠΟΙ 11 ἀδυϊδπο ππὸ 

ἄπο.» οἱέγω 11 5θυγίθο 5010. Τ.ἃ Ῥγον δίοπθ ΡῸῚ ἴὰ 418] ποτὰ δὰ τηϑηᾶαΐο 11 βθουθύν." ϑϑιηδ]ο 

ΠΟῚ ὃ πογᾶ ῬΓΟΥ βίο πθ, τὴ 61" γϑύθηϊν ἄὰ 100 ἢπο 160" ἀποαῦ! ἅ6116 ἀββθριιδίϊοηὶ αθῦθ ἃ ταθυ- 

οοδαπῇ!..... β'6υ πο Ῥὸ ΤῸ βθῦτιο απθϑύο τηΐο ἀοῖίο Τηδυϊψαίο ἅ6 ἅϊ ἰὰ νουϊὰ ἃ ν. 5. ἃϊ α6110 

66 ῬΘΥῚ οθγίο 81 γϑᾶθ οὖ ΘΌποβοθ, πιὰ ῬΘ᾽ 810} ἄθ Τῖο 616 18 6088 ΠῸΠ 51 βδρῖπο ΘΆ861 Βου [8 

[δ16, ῬΡϑυοῃὸ απθϑῦο πὸπ οἱογθυία δι δἴοσπο. Τοῦ ρίουπο υἱβιθαὶ τηοπβ." αἱ ΜΘΡΊΙ, οἢθ Ῥυϊπιὰ πῸπ 

11 τὰ βύαῦο, μϑυθηᾶο βαρρ!θο 11 ΟἹ. Βαᾶοθυ ὁμ6 10 υἱβίδὸ, δὺ ρυθβθ ΠΙοθηδία, οὐ ἴῃ ΡῬυοροβίΐο 

ἃϊ «αθοδίθ νἱβίθ, ἀϊοοπᾶο οῃο Π| Ημθ χ᾽ ποῖ τηδπομογὰ αἱ ὑγογαυῦδὶ, τα] 1586. ϑἐϊδπι 66 1Π| ροπί. "Ὁ 

ἕαποτγα αἱ ἰθίηρο βᾶνϑθα ἰοϊθο ἀπ0} ρυϊν]θρῖο Ὧ6 Νονατα, οὐ ὁΠ6 βαυϊα βίδθο τηθο]ο, 856. ΡῈ 10 

(1) Βερίμαϊάο Ῥοϊο. 
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γο]θα οὐ ρούΐθγα Πᾶγθι,, ἸῸ ἱπατιβίαν ἄα ροὶ 16 γἱϑίθ, ρϑγοῃὸ, 86. 1 Τρ." πᾶγϑα ἰηἐθαξίοπθ ἀϊ ἄδυ ἢ] 
βύαίο ἄθ ΜΊΔπο ἃ] ἢο] 46] Ἐδθ χ."5, ποῖ ρᾶῦθα οοϑὶ ὑϑρίοπθυοΙΘ ΒΡΘΠΠΘΘΟΙΪ 110, ἐγα ίαπᾶοσὶ αἱ 
46110, οὐ Θοπγθηθπᾶο ΤῸ τἰβροπᾶθι ἄϊ5δὶ : τη 8.7, Υ. 510. βρῶ 66 ἃ ΒΟΠΙὰ Π6 ἔπ ραυϊαΐο ἃββδὶ 
αὐδηο ΘΥΔΨΔΠΊΟ ἱΠ51ΘΠ16, ἄδροὶ πὸ πθ ἰηῤοϑὶ πιδὶ ]1Ὸ 56 ΠΟΠ δ΄ᾶθ58ο, οὖ 1] υϑρ]]οὸ, τηᾶποο 

ἄδ ορπὶ Ῥαπᾶα 86 πθ ἄογθα ρδυῖδι δᾶθββο, ὁμ6 τιδὶ. Θγαίίδο. 
θω ΒδυΖθΊ]οπα 4111 14 τπᾶγχο 1588. 

90. Αντ. ΈΝΕΕΙΟΒ ΟΥ̓. 

τίς 2. 

[1688] 28. τηϑῦο γίρονδπο. 

ΒΑΒΕΙΖΙΟ ΒΟΒΒᾺ Αἴ, Ῥυσὰ νὶ Μάντουα. --- 7Τλίριρογαίονὁ ἴα ογαϊρηαίο αἱ ηιαγοἤο5. (οί γαβίο αἱ 
ἔθμθν ᾽ ΘοοἼηο 6 ρ»δδἰαϊαγ6 ὁ ραβδὶ μοὶ ψιαϊὲ ὁ Εγαγιοοδὶ ροέγοὐδογο γοοαγϑὶ α ῬΊΠαἠγανοα; 

41 ἐπίέο ϑοογοίαηιθηέθ. Νονὶ υ᾽ῆα 8ρογαηζα αὐ'αἰέο αἱ γαοθ [ Αγοῖι. βίογίοο αοηφασω, ΠΙ. ὁϑἐογγιΐ, 

Ν. ΧΗΣ, π. 8, ν. 1668]. 

νον Ῥ611ὰ γοπαία ἅθ 5ὰ Μιὰδ ἃ ΝΊχχα 5. Εἰχ." (1) τῖθ ἄϊοθ 11 πιθᾶθμηο ομΐο οἹΪ μο βουῖθο, 
οὐ αἱ ρἱὰ 911 βογῖνθ ὁῃ8 ἄἀθοβθα δυθυθθ οὐ ἱπίουτηυϑὶ Ὀ6π6 4611] ραβδὶ βϑὺ ἄοπᾶθ ροὐτϊδπο ἃπᾶδν 
ἔτδησοϑὶ ἃ ΥἼΠα ἔγαποα οὐ Ῥυουθαθυρ],, πιὰ βθογθίδημθπίθ, Ο.6 ΠΟ ΟἹ ῬΘυγθπρα 8116 ΟΥΘΟΠ16 ἀθβϑὶ 
ἔταποθϑὶ. Θαθϑέα οοϑᾶ ἮΘ ὙΘΥβϑίπιδ, ΠΟΙ 66 Ῥᾶγθ οο721 δ᾽ααδηῦο, ποι 80] οομθ. [6118 Ρ80θ 

ΠΟΙ 86 π᾿ ἃ 8]ουπᾶ βρθίδησδ 46] τποπᾶο ,. 

[1588] 9. ΔΡ.]6 ἰ4. 
Τρ. - Π Ῥιοα αἱ ϑανοία πὴ υμοῖ δοηβθφηαγο 1ϊ οαϑέοϊϊο αἱ Νίφσα αἱ ραρα. Β᾽οοϊὸ ογα αἀπηοῖιο 

ἐϊ (ἸἸουΐο απιγηοίέο οὔθ αἰδῖριρογαίογο Ἠο7) σοηυΐθη6 ἴγλι ἠιοο αἰοιίγιο οἦο Τ᾿ αὐδοσσαηιογιέο αϑϑία 

ἔμοσο (ἰά., Ἰοο. οἰ{.). 

“Ἢ Ῥαρὰ αἱ ϑδυογαῶ ΠΟῸΠ 581 υἴβϑοῖγθ ΑἹ ἅδι 1] οαβίθ]0 46 ΝΊζα ἴπ τηᾶπο ἃ] Ῥαᾷρα βθηζᾶ 1] 
α08]0 ποι μΒ6 ἄδ ογθᾶθυ ο116 51 ὅδ. Ὁ 91] γαᾷὶ ἴῃ οἴοίθο. ΠΟ Φουΐο (2), 11 αι8]8 βοβύθπθα οἢ ἰπ 

Ορηΐ πηοᾶο ααθϑίο ἃ οοοδιηθηΐο 5ὶ ἈΓΘΌΡΘ, Πογὰ 8] τϑπᾶθ οὐ οοπίδθαδϑα 416116 τρρίοπὶ ΘΠ. ΡῈ 
ΤΟ Ρο00 «πᾶϊοῖο 50πὸ ϑύμβ βθιῃρυθ ψα]ραγ], ΠῸΠ ΘΟΠΥΘΠΙΡΘ ἵπ ἈΙΟΠ ὁ880 0168 5πὲ Μ,ἰὰ 5ἱ θοπ- 
ἀποηὶ ἃ ἀαθδίο ΔΟθοθδιηθηΐο, Ρθ1 6ῃ6. γοϊθπᾶο [Ὡ: ρᾷθθ, οὺ ἄδι απθϑύο βίαΐο (θοβὰ ὁ186 τηδὶ 

ὀγθα 91), 5 Θ 006 ῥἱὰ Ποπου οὖ Ἰπᾶποο γϑύρορηα ἄδυ]ο βίδπᾶο ἱπ ϑΐραρτια, 0ῃ8 Ὑϑῃὶν ῬΘΥΒΟΠΔΙ- 
Ἰηθηὔθ ἃ ΟΘθ 710 ὁ γοτηϊθδι]ο, οοτηθ ἀϊοθ 1] Τονίο. Ῥὰ ποι 1ὸῸ γοϊθπᾶο ἅδηθ οὺ ποῖ ρούθπϑοϊο 

ἔθῃθυθ 50. ΠΟΙ ὁ0Π σαΘΙΤα, 1ὰ (0Ὰ] ρᾶγ6 686 818 ΜΔ πὸὴ Ῥοβδὶ Ὁ πῸΠ ΥΟΡῚΥ ϑαϑύθηψαυϊα ὁ06 
αἰΐχο ΘΠ6 οοὸπ 11 βδηρτιθ θ᾽ αποϑὺϊ ΤΠ[Θ]1οἱ ρΟρα],, πὸπ ρᾶγ6 ΤἈρΡΊΟΠΘΥΟΙΘ 616. 486}18 ἀθΌΡΪ γθ- 
ὨΪΤΒΙ ἃ ἴλν ὈΘΥΒΔΡ]Ο ἀθ ὑαπθϊ τη ]]Π]ΠἸοπὶ ἀϊ ἀα676}10 6616 ΟἿ ΒΔΥΘΌΡΟΠ βρογίθ, 6 απ8}} 16. υυϊηπιθ 
ἀογυθοροπ ἱπᾶθυγο 1ἱ ὑπτομὶ δᾷ Πᾶγθυ πὶ ΘΟΙΠραβΒίομΘ 9. 

[1588] 16 Δρυ1]0 1ᾶ. 

ἴρ. -- Ἴ Ῥαρα ἄρυο σίμηψογο ογγὶ ο ἀονιανιὶ α Ῥίαοθηθα. ΠΟ Ἡιαγοῆθ86 ὃ ἀποογα ἐμ ἀμϑϑῖο 96 

απαγὰ ὁ Ἠὸ α ϑαοίαγρῖἑ {1 ρίοαο (ἰά., 1οο. οἰδ.). 

ΚΙ 56. ἄϊοθ ὁ18 8ὺὰ8 5.ἃ ἀθΌ086 Ποροὶ β' πρθυθ ἴῃ Ρίδοθηζδ ; 8]οαπὶ ἀΐθοπο ἀϊηδηθ. ὅπ Εἰχ." 
ὍΘ Ἀδὰ τΘββο]αῦο ποτα 856 ἃπᾶαγὰ οοβύϊ ἃ ὈΘΟΟΙΔΥΡῚΪ 11 ρἱθᾶ 6, ρϑγοῃὸ παγθπᾶο ἃ ρϑββᾶν 6 

Ἢ βἰαίο 6 ΜΊαπο 10 ἀπᾶατὰ δᾶ ἱποοπέναν 8111 οπῆπὶ ,. 

(1) ΑἸΐοπβο ἀ' Αναϊοβ, πυᾶτομθβθ 46] γαβίο, ᾿ποροῤθπθπίθ ἱπιρουῖα]θ ἴῃ Ποταραταϊα. 

(2) 11 οθΙθθυθ σϑβθονο 6 βὐοχίοο. 
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[1598] 20 δρ1}116 ΜΊϊαμο. 

Ἰρ. --- 11 ηιαγοΐθ86 ὃ 8ίαίο α ίασθηζα, ἄα οι ἃ ἐογηαίο οὐ ογα. 11 Ῥαρα ἃ ἐμ ργοοίγιέο αὲ ἰα- 

ϑοίαγε Ῥίασοηφα, ἠια αἰξογθ γἱϑροδία 86 11 ]μοα αἱ ϑαυοία σἱὴ οοηβογηθγὰ ὁ. ἨῸ τ οαϑέοϊίο 

ἀὲ Νίφφα (ἰά., Ἰοο. οἰδ.). 

“ΚΑ. 5. ρα ἴῃ ῥγοοϊποῦο 41 ρδυθ, ΡΌΥ ρᾶγθ ὁ6 δϑρϑὺθ ἀπ οουύα γϑϑριιοϑύδ, Ια α 1816 ΠῸΠ. 

Β0]ὸ 856 51] Ὧθ 5 Μιδ ο ρὰγ 46] θα ἀθ ϑᾶγογα, 11 α8]6 ἥπ 'ἱπ απθβίω ποῦὰ πομ ογθαᾶο 51] 

Ῥ6π γϑββοϊαΐο ΑἹ δι 11 οδβίθι]ο ἅθ Νίχχα ἴῃ γϑηο ἃ 5 δ. ἰδ... 

[1588] 28 1ᾶ, ΑἸοββϑηαγϊα. 

Το. -- Μ Ῥμοα αἱ ϑανοία 8ὲ αἶοθ οοηδοφηθνγὰ 1| οαϑδέοίίο αἱ Νίφεα αἰδύνιρογαίογε, οἦ,6 ἰο αῇαογὰ 

ἐρη φιαθο οί ραρα, ὁ αἱ οἷνὴ 6880 ἐμιρογαίογο ργοογίγὰ (ἰά., Ἰοο. οἰί.). 

ΤᾺ 4ο 5] Ἰοραῦ Φδοορδοοῖο οἱ ΟἿΥΡῚ Ῥάββουπο 1] βαθαῦο Ρ6 16 ροβίθ, οἵ ρογύδπο 688 1] 

θύρα ἅ6 ϑαγογα ἀαγὰ 1] οαβίθ]ο ἄθ ΝΊσα ἴπ τηᾶπο 46 5οὰ Μιδ, Ἰὼ α8]6 Ῥοὶ πθ ἀϊβροπθγὰ ὁ ἴπ 

88 5.}Ὁ οἴη ΟὨΐ ΟἹ] ρμἰδοθγὰ, 41 τηοᾶο ο16 ψίθῃθ υἱτηοϑϑα 18 ἀπ Ποα] αύθ ἂϊ απιθϑίο οαβίθ]]ο 9. 

δὲ 

οὐ 8. 

[1588] 16 Ἰαρ]ῖο ΝΊζΖΖδ. 

ΜΕΜΟΒΙΛΙΙΒ ΑἹ, ΒΒΟΒΕΤΑΒΙΟ ῬΟΒΊΤΑ ΡΠ ΟΥΒΙ, ΟἨΒ ῬΒΥΕ ῬΙΒΕ ΑἸ, ΒΒΙΙΠΒΘΑΈΡΕ. --- "αροΐα ἐμέθη6)"6 

ἡ Βοϊίοσαγάο αἰδύνηρογαίογο ὁ ηιοῤυΐ μοὶ ψιεαϊὲ 11 Τλιίοα πον υἱιοί, γαῤἠοαγο ἴα ἐγόσια αἱ ΝίΩξα. 

Τίρα οἶδ οί γοβδίο 8. Π΄. δὲ γίηνοίίο αθί ἐμέο αἱ ρίασογε αἱ 5. Μ'. δ᾽ ἡ ογηνὶ ρει {ϊ Βοϊϊογαγαο 

ἀαϊ εἴγηον αἱ Οαγωρυοῖίο ( Νίοοϊα Ῥογγογιοί) αἰοἶϊο οαλι86. 967 οἰ Φ᾿ ἡρηρογαΐονθ ἠιοβέγα σΟΥγ οἷο 

νογ80 85. ἵὰ,, αὐοηᾶο 5. Ε΄. οοϑοίοησα αἱ πορ ἡιογίΐαγο ἑαϊὶ 5ογἐϊηιορἐΐ οϑἐϊ]]. [Αγοῖῆ. αἱ δέαίο 

αἱ Τογῖμο. Μᾶαΐογῖο ροϊέἐολι6. Νορφοσίαφίορὶ ὁορ Υορια, τὰ. 85 (ἅα ογαϊηα)")}. 

“ Μριλοῖτθ ἃ ρογύα 46. ο6. 411} δατα ἃ ἀἶγ6 ἃ τη0η5." 46. ὈΘ]]θσαγάθ, δπ}06." ἄθυθυβ. 88 τηδ.ἰ΄. 

Ατῷ ΡΥΘΙΆΪΘυ 1] ἔθοθ Ὀῖθη θη θηᾶγθ ἃ 166116 165 αἰ Ποα]ῦο. ἀθ οθϑύθ γα ϑῆοαύίου. 46 ὑγβθϑυθ 

οὖ τηθϑιηθπηθηῦ απ Ἰποπα]οὐ ΒΡ ΘΌΥ ΠΘ ΡΟΌΓΥα ΥΟΙ ΔἀαΥ6556. Π11}18 ραγὺ ῬΟῸΤ ΤΘΘΟΌΥΓΘΙ 8501 

οϑίαῦ, ἴὰ ἔαϊϑαπι, οὐ ὑοαῦθβ δα]ύγο5 αἱ βοοὺ οϑύσθ ἀθ ἔαῖγο. Του θϑίουβ ροῦν ἀοπηθι ἐουιβίουβ ἃ 

Θπύθπαγθ τποπαᾶϊοὺ βθῖρηθαν ααὶ} 56 γϑα]ὺ Του Οαγ5. Τοῖρου ἃ ἰὰἃ ῬΟππΘ γοσ]θπίό οὖ Τπύθποϊομ 6 

88 χηϑδ.ἰό οὐ ἅὰ 5." ϑιηρίτθ. ΕΠ 41} πθ σϑαὶὺ ἔαῖγθ ομοθθ α11} π 8010 ρᾶν θὰ Ῥὸπ γοῦ]οῖ" οὖ 

ΘΟΠΒ611, βοδσγα Ἰϑάϊοῦ τηοη8." 46. θ6]]θραγᾶθ 46 58 τηδ. 6 δὶ 805 ὉΠ ῥ]ἰβῖυ βογοὶν «18. 801} 6Χ." 

πϑαϑὺ ὙΘΟΟΌ ΓΒ. δ 5.} ΘΙΏΡΙΓΘ οὖ 41] Υ 811160 οἵὰ τηδηθ ροῦμ Θὰ ἔαγ6. Θηΐθπανθ 165 ΚΎΔΠΒ. ὕο 5 

α1θ 16 ΤΟΥ͂ ἃ ἄθ ἸᾺΥ οὖ 165. ᾿πᾶμιϑιθβ ἀθηιαπᾶθβ 4} ἸῸῪ ἴδιο. ΕΠ 511 ρ]αἰβὺ αἰπϑὶ ἃ βαϊοίθ πιὰ. ἰέ 

41] 6ῃ. ἴδοο..... (Ὁ) ἃ 850 6Χ.6. 51 16 ΤΟΥ͂ ΠΥ γϑαἱ]ὺ ἔδ118 δα] γθ, τποπαϊοῦ ΒθρηΘαν ἃ 65] 1} 6 Γό Ρ]π85- 

ἰοϑὺ 4 46 Ἰδῖββθι 165 σΠοβθ5. δἰ Π81, ὙΘΠ ἀθυθυβ 88 πηδιἰό οὗ 16 ΒΌΥΥΥΘ οὗ ἀθΠΥΟΥΘ θυθὺβ 16 

5." ΘΙΏΡΙ ΓΘ. σΘΏΒ ῬΟῸΣ 501Π1Ο1 8. 50 δαίγθ, δ] π ἀθ ἀοηπου ἐουβίουβ ἃ οΟαρποϊβῦγθ, 46. 06 ποϑῦ 

Ῥοϊπῦ ἃ 88 ὁοα]ρθ, ΠΥ ἀοβμα]θθ, ατιθ 50π οϑύαῦ Πὰν αἷὐ οϑύό ρυΐηϑ οὖ βοὶν δἰπϑὶ οοοαρό, 858 γϑιηθούδηῦ 

τοαϊοβίουβ ἀπ ὑοῦ δὰ Ῥοπ μ]αἰβὶν 46. βδάϊοῦθ γηδ.ἰό 

αθ Ἰοαϊοῦ 5." Ὧ6. Ῥ6]]θρ 8 ἔμοθ ιιβϑὶ Ὀΐθη θαθθπᾶγθ αθ θη. ΟΘΟΥ οὺ ὑοαῦὺ 16 ἀθιηθαγδηῦ 

τη Πα]οῦ ΒΘρΊθιι" 856 τπηθοῦθ ϑηἑγθ 165 Πιδΐη5. 46. 88 τη. οὐ «11 πθ. γϑα]ϊὺ πΘΠ ἔἈ118. 588 801 ΘΟΙΏ- 

ταδηἀθιηθηῦ, θα 161] 11 ἐαβοηθγα ἀοπίοπανο υϑβοϊπθηιθηὺ, απ απ πιοπᾶϊοῦ ΒθρΊΘα] βοαῖθῃ 8 66 αὉ1] 

δατα ἃ ἴἈ]Π6 ῬΟῸΣ βαγγηθ 16 θῸΠ νοῦ]οὶ" οὐ ῬΙαἰδὶν ἅθ. βϑάϊοῦθ τηδ."6, Θουητη6 1] 16 γϑα]ὺ οὐ ἅθϑβῖτθ. 

ΤΆΒΟΠΘΓα 8551 ᾿θαϊοῦ τηοπ5." ἄθ θΟΠ]θραγᾶθ, 46. βοῦν ἀθυθυβ ΤΠ 018." 46 ΟὙΔΠΥγ6116 ἀοηῦ ῥτο- 

οδᾶθ φιθίαπθ αἰ οα! 6 α1}1 βομιθ]θ απ 858. τλὰ.ό αἷΐ θηγθυβ τη παϊοῦ ΒΘρηΘαΥ, 46. Ἰδατι6 116. 501 

ΘΧ. Ὁ 886 Υϑίγοιθ ἴουὺ βοδπᾶδ]ῖχό οὔ, ἸΔΥΡΥ ῬΟῸΥ ΠΟΙ ἸᾺΥ ΘΠ ΔΥΟΙΣ «81η818 ἀοππό 1 οοοαβίομ, δὺ 

ἀπδηῦ αἰπϑὶ βϑυοϊῦ, 416 88. τηδ.16 ῃϑιαϑὺ οοπόθιι ΌΘ]416 5] ηἰϑί8. Ορρίπίομ θηγθβ ἰᾳγ, ΠΟ βθχί- 
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ἸηΘΡΟἷὉ ὈΪΘΠ. ΤΠ] ΘΌΓΘΙΙΣ ΡΟΣ Θβῦγθ ΘΘΠΌΥ ἃ αἱ ΠΠ ἃ Ρ]π8 ἄθβίγό οὖ ἀθβίγο ἔμῖγθ βϑυγίοθ, οὰ Π 
ἃ ἕαϊοῦ ἰοὺ 805 [Ὀπᾶθηιθπί, οὲ θὰ αὶ ΠῸ ἃ θὰ 80ῃ δῃξοι θχροῖν δὲ οοπῆδποο. Αἀ]οπβύαπέ δὰ 

ΒΤΌΡΟΒ απ 58ϊοίθ πηδιΐς πθη οὶ δύ ροϊῃὺ δυοῖν ΘῃυθυΒ τηοπαϊοὐ 5θἰ ρΉΘι:, γϑῖι 418 Ξ1] γ ἃ ἀπθ] απ 
90.056. ἃ ΤἈϊγ6. οὖ 41] Ἰὰ ῥ]αἶθθ δοπητπδπᾶό, τποπᾶϊοῦ ΒΘΙΡΏΘΟΥ Υ ΟΌΘγΥα ἰοιϑίοτιγβ, οὐ ἀθιηοη- 
Βῦγθσδ ρ8γ οἴδοῦ α1}} γϑα]ὺ ἄἀθιηθανου 8η 58 ῬΟΠΠΘ ΡΎ80θ. 

ἔδϊοῦ ἃ πγοθ 16 ΧΥ͂᾽ ἅθ Ψα1Π1|οὲ 1ὅ88. 

ΉΝ ϑ 

[1588] 1δὅ Ἰαρ]ο ΝίΖΖα. 

ΜΒΜΟΒΙΑΙΒ ΑΙ, ΒΕΙΙΒΟΛΗΡΕ ῬῚ ΟὔΠΙ, ΟΠ ὈΒΥ͂Β ΒΑΠΕ ΟΟΤΗ, ἸΜΡΒΠΑΤΟΕΒ.  ὀὄίοα α 8. Μ᾿ εἶ 

δ. Διο. ἴα γἱησγασία (οῖϊο ϑιοθο ραγοῖο ἀοίέο αἱ ΟΠαϊαρπέ σα αἱ Τωριϑογί, 6 οἶδ 8θοομᾶο ἰα 
- φοϊογιέὰ δα ἤα ργοραγαίο ἴα γαϊίβοα ἀοίία ἐγόσια, ἴα φιραῖο ηιαρμάα, σοὺ ργορλίογα οἷο ϑμα 

“Μαοδίὰ δόγη ηιθαϊέλ ϑιειφἱλ ἐριέογοϑϑὶ βαδαιαϊ ὁ ργοοιμγὶ ἴα γοϑεϊιισίοηο ἀογίὴ ϑέαίὶ ἀποαϊί, ογαὰ 
οὔθ 5885. Μ᾿ ἄφυο αὐδοςοαγϑὲ οοἵ γο. Ηὰ οὐὸ φιιοϑέϊ ἨΟῊ υοίθ886 σάν, αἰριθηο ἰο ρμίοσἠὲ ἃ 

ΘΟ» 86»). 8:4 φμαρέο 8. Εἶοσ. ῥργΌροϑο αἱ υἱδοοηίο αἱ Μαρέσιιοα οα αἱ συόϑοουο αἱ Γιοϑαηηα. 
Ραγϊογὰ ἐ] Βοϊϊογαγθ ριεν οί  αἤανγο αἱ Βαγοοϊοηοίία ὁ αἀϊ Γαμθο ((ἅ., 1οο. οἷ .). 

“Μοιμοῖγθ ἃ γοὰβ Βθ]θραγᾶθ ἅθ 66 ψαδαγθ ἃ [16 ΡΟῸΓ πη ρατὺ ἄθυοιβ 88 τηδ. ἰδ. 
16. ΤηΘΓΟΥ͂ΘΙ' Ῥ ΘΗΝ θιιθηὺ ἅμ θῸπ ἄθβρθομθ α1] ἃ ἰαϊοῦ ἀὰχ οοπίο ὅδ ομδ]]απε οἱ Ῥτγθβιαθηῦ 

ἄθ5. σομηρύθβ 50} Π|65 δἰδιθς οὖ ἄθ ἴὰ Ῥοππθ γοι]θηίό 41] Υ ἃ, 60 ΙΔ46116 «16 [Υ̓ ΒΌΡΡΙ8 ὁοη- 
ἀϊππου Εῤ τη γθυθῖ ἰοιιβίοιΒ 46 565 ῬΟΠ8 Ρ]αἰβὶτβ δὺ δοπηπιδπαθιηθηξα δὲ 6 66 416 {8 ἃ ἔαῖτΘ 
81 16 ἐοαύ, Εῤ ΤΠ] τη6 ἐγοιισοια ἐουιβίοαυβ ργομηρὺ ἃ γ᾽ ΟΡ οΐτ. 

ΡΙὰΒ ἸᾺῪ αϊγθθ α6 ροῦν ἸῸΡ ΟΌΘΥΥ οὗ ἔδίγθ ΒΘΥΎ 06, ΤΥ Ιποοπῤϊποηῦ, βαγναπύ 168 ῬΙΌΡΟΒ 
41] ἃ ἴθπα δαβάϊοίβ ομδ]Π]Πὰπῦ οὐ ρυθβί θη ἄθβ οοπιρίοβ δὺ απ ἔαβι; αὐγϑδὺό θηΐγθ 565 τηϊηἰβύσθβ 

οὐ Θ]χ οὐ διιβϑὶ 66 1] τη6 αἰδὺ 5.1: [8 σΠὸγΘ, ἕαϊοῦ ἀθβρθομον 1ὰ Ηαὐϊϑ οαὐίοι 46 18 ὑγθϑυθ, 46 
78. γοῦβ ΘΗΥΟΥΘ ρου 1ὰ ρογίό ἃ 58 ϊοίθ πηδ. ἰδ, ἘΠ ῬΟυΤΟ6 46116 θεὺ ἄθ σγὸβ ὈΥῪ5. οὗ ἄδηρο- 
ΤΘαΒ6. ΘΟΠΒΘαΙΘΠΟΘ ἰδηῦ ρου Ἰδποίονψό οὐ ᾿πὐθγθϑὺ 6 βδάϊοίθ τηὰ.ἰό ἄτι βαῖποῦ θη ρῖυθ, ατι8 δαβ5ὶ 

Θ0. Ἰθπάτοῖ! 46 τυΐθη ρου ἰοὺ ρ]οὶπ ἄθ γαίβομβ ψαὶ ομὐ οβὺό ἀθϑιαύῥιιθβ θπίγθ Ἰϑβάϊοίβ ἅθ 6Π8]- 
Ἰδηΐ, τη68. δι] γθ8. ΔΠ}6."" οὐ γοῖβ, ἄοπὺ γοιβ (ΐθῃβ ἀ586Ζ ῬΟΌΥ ὙΘΘΟΥΒ οὖ αἱ οπὐ οϑὺό απδηὺ οὐ 
ψαδη τηΐ805. Θὲ ἀγαπὺ διιϑάϊοῦβ τα ἰβύγοβ, Οαἱ] αν Ρ]αἶβθ ἃγοῖ θοπ τθραγα δ᾽ Θοπβὶ ἀθγαίίοι 50 
16 ἰοῦ, Εῤ ῬΘΠΒΘΥ Ὑ Ρῖθπ, ΟΟΙη ΐθη 46 66 ὅπ «[6ῃ αἰδπθδῦ 48 Ρ81 τηϑηϊὸσθ ἄἀδᾶνυβ, Π16 τὸ- 
ταθούδηὐ ἐοτιβίοαγΒ 46 66 οὐ ἐοταῦ δα]ύγθ οἤοβθ ἃ 88 Ῥοππθ ἀἰϊβροβίοϊομ δὲ 66. αα1] ἸπῪ ῬΙαἶγα 65 

ἔδῖτθ οὐ ουᾶοππου, ροῦν ἸΘηίῖθι χροὶ απ 78. θὰ οὺ Δ΄. ἀπ 58ᾶϊοθθ τηδιδό πθ πὴ Ἰδῖγγα, Ῥοϊπί 
9. αΘΥΠΪΘΙ, ΠΥ͂ Ἰη605 ΔΗΒΥΘΖ, τηδὶβ 165 δτισα ἐοιιβ ΟΌΥ5. ΡΟῸΙ ὙΘΘΟΙΠΔΠΑ͂ΘΖ, ΘΟΙΠΠ]6. ἅ6. ΘΘ]]ΠΠΥ απὶ ΠΘ 

ἄρβῖγθ υἷθῃ Ῥ]Β 416 ἄθ ἀθιηθατσοι 6 8ὰ ὈΟΠΠΘ Ω,ΆΟΘ, ᾿ΠΥ̓ ΟΡΘΥΥ οὐ ἔμῖγθ ΒΘυυΪοθ. 
ῬΙὰΒ. Βαρρ]θυθ5 ἐγθϑητιμη Ὀ]θηηθαὺ β8αϊοίθ πιδ. ἰδ απ|} ΠῪ Ρ]αἶβθ ὩΥΟΪΣ ΒΟ θμθΠ6 6. ΡΟῸ 1᾽6[- 

ἔβοξαδέϊοπ ἄθ5 Ῥομ5 οὐ ἐαπὸ παμπιδΐηβ ῬΙΌΡΟΒ 41] Τὰ ἃ ΡΙθα ὑθηῖν απ δαβαϊοῦβ Π]68 ὩΠ1}06.5 5, 46 
ἃ ΠΟΥ͂, ἄθ τποπ δαῖτ δὴ Ἰοπᾶγοϊ ἅ6 1ὰ γοδύϊπιοίοθ ἄθ πποπ Ὀΐθη οὐ ϑβίαὐ, οὐ δὶ [ἃ γϑῖιθ 46 Τὰ 

οὐ ἀὰ ΠΟΥ 46 ΒΎΔΠΟΘ 86 ἰαϊοῦ, δα. ὑθπῖν (612 οὖ 81 ΤἈ ΟυΆΡ]65 ῬΡΙΌροβ. δπαϊοῦ 5.", 419 96. πθῃ 46- 

ΤΑΘΌΤΘ δἴηδὶ ἔγτιβίυό 585. Οσθαβίοη ΘΙ Θοπαπθ. Εβὺ δὶ Ῥδ} ἕαϊοῦ 58. τπδ. δ ἐσοῦγο [ΟΘ ΠΥ ΤΟΥ ἃ 66 
ΑΠΠΠς1116 οὐ «α}] πθ τπθ γιαθ!]16 [αἶγθ 1ᾳὰ σϑϑυϊθποῖοπ Ῥᾶ" δρ]ϑἷπ, δὰ το ἷπ5 αὉ1] 16 ἴμοθ. Θοπἀθβοθπ το 
ΔῸΣ Ῥαυδ25. απ16 9ᾺΥ τηΐβ θη ἀγδηῦ οὐ θα 11165 ἀχ νἱβοοηΐθ 40 τηδγθίρτιθ8 τποπ ΠΘρΥθιι οὐ θυθϑατθ 
46 Ἰαιβαππο, Ἰθβ 611 γοῖιβ ῬΟυΥΙΘα ὙΘΟΪ ἃ πιθιποῖρθ α6. 66 Ῥουῦθαν σγοῦιβ πηοπβύγθγα. 

ἘΠ γοῦβ ἐγουγαπέ Ἰὰ, οὰ ϑδῦ 16 ΤΟΥ͂, ΘΟΠΙ ΗΠ] ἸΙΘΓΘ8. ῬΔΓΘΗΒΘΙΙΌ]Θ 1165 ΔΗΌΓΘΖ ἀγθοατι685 165- 

αἰοὺβ. 5..5 γιβοοπίθ οὐ ἄθ Ἰδιβαππθ οὺ ἄθ ῬΟΥΘΧ, Ὡβπ α1115 856 ρυϊδβθηῦ τηγθαϊχ ἀγΌ580 οὕ 

Θοπάθντγθ. 

Ἐπίθπαδπῦ 50} 66 18 ΤΘΒΡΟΠ86 6 18 4116}16 οὐ ἄθ γοβίγθ θβρ]οἱέβ, γοβ τηϑανθυ το Γποοηίῖ- 

πθαῦ ΡΥ οϑᾶϊοῦ ΡΟΥἑΘῸΣ οὐ 567.15, ἸΘ4181 ὕθηγογθ Ἰὰ Θβρυθβδβθιηθηῦ. 

ὅβει Πι Τὸν. 11]. 21 
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Ῥαυθτδ διιϑϑὶ 46 Ἰαβαῖγθ ἅθ ῬδΡΟΠ]]ΟΠ 16. ἃ 66 61] 50 ὙΘΙΠΥ5. Θηΐγ6 165 πηδῖπ8. 46 τηοπάϊοῦ 

ΒΘΡΈΘΙΙ, γΘὰ ΤηΘϑ:ηθηηθηῦ 6111} βαθὺ ῬΥυΪη5. ὑγογ 85. “0018 ἃρργὸβ ἰὰ ρα] οαύϊοη. ἄἀθ 1ὰ Ῥθπα] τη6 

ἔγοβυθ, γϑιηοηβύγαηῦ Ππηρογύωημοθ ἄπ Ἰίθα, ὑαπῦ ἃ οδθθ ἀπ ραβϑαίσθ 6ῃ 1816 θ᾽ θοπυ, αὰθ ἄπ 

ομαβίθαθι. 46 Νοδ. 

ΤΛᾺΥ ἴοτω δαβδὶ ϑηθθπᾶνθ Ἰαογθ 46 Τιᾶπ5 οὗ 411] ρ]αῖθθ ἃ 88. τη. δ ποη ροϊπῦ οὐἄοηπθυ 1θ 

τηδιταἶβ 46. τη ρ δ Θϑὑ 6 τ ΘΙ Β0ῃ6, 58Π5. αὉ1} τϑπᾶθ ᾿Ἰϑαϊοῦ Τ8π5 θηΐτθ 105 τηδῖπ8 Ὧθ πηοπᾶϊοῦ 

βοίριθασ, Εὖ δἱ βδάίούθ τηδ.ἰό ἀἰδὺ 11 Τὰν ἔλα] ῬΑ 1116 Ἰασρθπὺ απθ Ἰοαϊοῦ τηδγατιῖβ ἃ ἄθββιιβ, ἸΥ 

Τοϑροπᾶν αὉ1}] οδὺ ὑοαῦ ργθϑὺ οὖ ἀποη 16 ἸῸῪ ἀΘΒ]1νΥΘγὰ. 

Ρ]ὰ5. 41} ρ]αἶβθ διιβϑὶ ἃ 166116 τηὰ.}6 ἃγοῖν ροῦν γθοοιητηδηᾶό 16 ροτνγθ Α ΘΓῸΘ1] οὺ ΘΒΟΥΡΙΘ 

ἃ 06 οἴἶοοῦ ἀπ Ῥοππθ Ἰούνγα δὰ οοπίθ ἀθ Ἰοᾶτοῃ. 

ζαϊοῦ ἃ πγοθ 16 ΧΥ" 46 “Ποὺ 1588. 

ἘΠΕΡΘᾺ 

[1588] 22 ἸΌρΡΊ]Ο ΝΙζΖΖὰ. 

ἘΒΠΑΖΙΟΝΕ ῬΕῚ, ΒΒΟΠΒΤΆΑΒΙΟ ΡΟΚΤΑ Δι, Ὀσυσα. -- Ἀσὰ ργοβοηίὸ ἴα γαΐίοα ἀοίίωα ἐγοσα αἱ Νίζεα 

αἰδέίηηρογαίογο, οἦνθ σίδοία ἔδ66 σοηβοηανο αἱ Ογαηυοί!θ. ()ιιοϑέϊ ἰσιἐὸ ἴα ργοϑομίαφίογιο ἀοἰϊα 

γιοαοϑίηνα αἱ γ, ἡ οιοἱ ἀθριίαϊὶ αα ὁϑαηυίπαγία ξ γοηο ἐϊ ργοϑἱἀογιέο Ῥομοί (1) ὁ Τ᾽ οἰοίέο Βα- 

ψαγα (2). Οὐοϑέογο ἴα γοβεϊἐείγοηο αϊοογηᾶο οἶ6 ἴ6 οἰαιιδοῖθ οογμέθημέουϊ πη, ροίθυαγιο 6855476 αο- 

οοἰέαίο ἀαὶ γο. ίὶ γαοοοηέὸ ᾿᾽ ὁβέέο αἰδύγρο»αἴογο, ἐΐ χιμαΐο δὲ αἱοϊίαγὸ γι.) 6880 σογρέγαγἴο 

αἴϊο οἰαιιδοῖο, 6 (Ἰ͵886 οὗ ἴα γαϊίοα ἀουουα 6585676 ζαἰέα 86» ρ ἐοοηιοηΐθ 8θόησα γίβογυα αἰοιόνα. 

Τοῖ γοϑίο Οαγίο ΚΟ ἀδϑὶσιγὸ οἤ6 αὐόνα ραγίαίο αἱ γὲ ἵηη [αυογο οί ]λμσω, 6 οἷο ἴὸ ἀοϊἑδογα- 

φίορ ργ686 γοίΐα ἐγόσμα θη) αὐθυαθο ριμηΐο οαγαΐίογ6 ἀοηέῖνο, 6 ἰὼ ραθθ ογὰ γίριθβϑα ααὶ 

αἰέγο ἑόρερο. Νοίϊο ξένο αἰὐδονδϑίοηί ἰὼ φιιοϑέϊ θαμάα 80)}}9079 αὐγοῦδο αὐτέο 11 ργίρηιο 

ροϑίο (ἰά., Ἰοο. οἰ{.). 

“19 Βαρροτὺ ἄθ Ῥογύα βιὰ ἰὰ ΟμαρΘ 611] ἃ Ρ]Θὰ ἃ ἸΠΟΠΒΘΙΘΉΘΕΙ ΠΥ ἄοππθν θυθυβ ἰθηη- 

ῬοΥθαν. 

Απ Ρυθιηΐου 8561 16 ροϊπῦ ἅθ 1ὰ Βα βῆοδοίοη ἅθ 18 ὕγθβυθ αθ ]αΥ [αϑὲ Ῥδ1 ΤΠΟΥ͂ ργΘδθηόθ 

Ῥοαν ρατὺ ἄθ 801 6Χ. ὁ ἀρργὸβ ὡυοῖν ἰοῦ 165 ὙΘ ΠΟ Πβγα 008 ΘΟμὔΘΠΘ5. ΘΠ. ΠΊ68 [πϑὑγοῦϊοη8. οὗ 

165 Ἰποοπυθπίθπῦ απἱ ρουγογθηῦ βοατᾶγθ 46 Ἰδαϊοῦθ Βα ββοδοίομι, ΕΠ πθϑαπύταοῖπβ 46 τποηαϊοῦ 

ΒΘΘΊΉΘΌΣ Ἰἰαγοῖῦ ᾿Ι6Π σψοῦΐτι 8176. ῬΡΟῸΥ ΠΥ ΟὔΘγΥ, γϑπηθούαπί 16 ἑοαὺ ΘΗΌΘ 565 τηϑῖπ5. ὅα ΜΙ γθ- 

Βροπᾶϊν 41} οϑύοϊυ ὈΊθπ αἶϑθ 4θ ὁ6 αἀθ ἴοῃ δγοῖῦ τπϑπᾶό 166110 γταὐϑῆοδοίου, Εἰδὺ (11 ϑβύοιῦ 

Ῥίθπ ἅθ ὁ6 δᾶγγβε ἀπο ἴὰ ἀποαβὺ ἄθϑ!νυθι, ΕΠ θοπι θβίουβ ασοπ ἰὰ τποπβύγαϑὺ ἃ Τη 015." ἄθ ουδη- 

γ6116 Ῥοὺν 6ῃ ἴδ 66. 411] ἀϊτοιῦ. 

ἘΠ1ῚῸ Γαϑὺ ααδηῦ οὗ ααδπῦ ρογθέθ ρϑυ!θᾶϊοῦ πιοπ8." 46. οΎΆΠγ6116. οὖ Ἰαγοῖν σϑῖιθ οὗ 8ΟῸΥ διιβδὶ 

165 ῬΤΟΡΟΒ ααἱ ἸῸῪ ἔπγθπὺ ΤῆΥ5. 6π ἀγαπὺ 165 αἸΠ ΘΟ ] 62 4106110 ἔαδὺ ἤπδὈ]θηηθπ ἀορρίπίοπ ἀποη 

6 ἀποαβὺ ἀθβ] νου οὖ ῬΥΘΘΘΠΌΘΥ ἃ ΤΟΥ͂ Οὗ 568 1] Π]Β0γ68. 

δ. 4ὰ6 ἔαδὺ ἰοὺ ἄππ Τουν ἀρργὸβ οὐ δγαπῦ ἴαϊοῦ θηύθπαυθ Π1655." 165 γἰβοομίθ οἱ 46 Τιδὰ- 

58 Π:6 (8) 6 ῬΙΌΒΘΠΟΘ 48 1058." 86. ΒΘΙ]θραγᾶθ, ἀθ Ῥοῦοχ, ἀθ Οπαπᾶόθ, 46 Ὁ υἰβίοῆθ ἄπο οὐ ἅθ 

ὙΙΣΎ, Αυθοατιθ5. ὑθβυϊη πα ]695. ἃ ΠΊΟΥ ἀθιηδηἀόθ 46 18 ργθβθηύδοίοη ἅ166116, Τ8α16110 1θ16 ρδ: Ιϑαϊοῦ 

Θβῖϑθιι Βαγαγᾷ ἰοαὺ δὰ ΦΟυΥ οὐ τοῖθγό ϑηθοῦτθ ρῶ. 16 ργθδι θη ρογϑὺ δρργὸβ ἀπθίαθθβ ρϑυϊὑζ 

ῬΙΌΡΟΒ ἀἰδραύαυ ΤοΘαΪχ ργθϑιᾶθπὺ οὐ θαγαγᾶ ἀϊγθπὺ ῬΟΌΣ ὙΘβθροποθ αΠ1] 6π ἔθυογθπῦ 16 τ ρρογῦ 

ἃ τηοΠ8." 186. Θοππθδία}]6 οὐ 41] 1ὰ ἸῈῪ πιοπύγθγογθηὺ, απ α1] 56 Ῥαΐβθ8 ΠΙΥΘΌΪΧ ΥΘΡΆΓΑΘΙ ΒῈΓ 

16 ἰοαυύ. Ἵ 

(1) Θυρ!ίοϊπιο Ῥογοῦ, ργθδι θη 461 Ῥαγδιιθηῦο αἱ Ῥαγὶρὶ; νϑαϊ Ῥοκύε, Οϊαιοιο Ῥογοί (1468- 

1548), Δηροτῖβ, 1898. 

(2) ΟἸΠροτῦ Βαγαγά. 

(8) Π| νἱβοοπύθ αἱ Μανύϊραθδθ, Εσαποθβοο αἱ Παχθιαθοατρ'. Αἴπιοπο αἱ Μομπυβααθοι, γϑβοονο αἱ Πιοϑαμπᾶ. 
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Ἐῤ ἀγαπὺ οϑὐό τηοπβίγσέθ οὐ γϑὰβ οοϊπιθ ἄϊδὲ οϑὺ, 18 τϑβυϊαθγθηῦ δτιβᾶϊοὺβ 5.5} γιϑοοπέθ δὲ 
46 Ἰαδιβαηπθ ἀἰβαπὺ {816116 πϑϑίοϊῥ ρᾷβ ἃ βοὴ ἄθθγοίν ἰαϊοίθ οὐ 41] ἀγοῖν ὑγορὺ ἅθ οἰδιϑαϊθθ δὲ 
ΤΑΘΒΙ ΘΠ Θηὖ 6611868. 6 ἐγ] οτιββίοη (9). Τὰ τηθηξίομ ἄθ 1ὰ βθθοπᾶθ ἐγϑβυθ δὲ δαββὶ 40 Ἰπβουξϊοη ἄπ 
Ομ ὶντΘ δοπίθπαπ᾽ Ἰαἤδίνθ 46 τποπᾶϊος ΒΘΡΊΘΕΙ ΠΥ͂ ἀθ γοὶϊῦ ροϊηῦ θβίγθ, τηδῖβ βϑαϊθιιθης 481] 
αἰδὺ βἰπηρ]θπιθπὶ δὲ ραγθιηθηῦ απ6 τηοηᾶϊος ΒΘΡΊΙΘΙΙ 18 Τα βῆογὺ οὐ ἰοὺ 16 οοπίθητι οι ΤΩ 6116, ΕΠ 
Ἰὼ (Ὁ) δο]αγοπὺ (Ὁ) θυ 66. 18 ἔουτηθ δοϊητηθ Ἰοη Ἰὼ ἄθθυοιν [μῖγθ 6. ϑαϊποῖθθ ρ81Ὸ]168, ἐοπύοϑίουβ 
Ἰδατι6}16. 56 Ἰποηβέγθ Θχ θέ. 

ΦΌΟΥ οπίθμαα Ρδ: ᾿θᾶϊοὐ 5.}" γίβοοπίβθ οὐ ἅ6 Ἰδῦβαηπθ ἀθπιαπάθγθηᾷ ἄθ ἄθαχ ομοβοβ 1ππθ0, 
Ου ἀποη Ῥϑυπηΐβ86. οθϑίθ τα ἰβῆοανίοι,, αἰπβὶ α116118 Θϑύοϊῦ δυθοαιθβ αὐῤθϑύδοίοπ ἄθαϊὶχ ἄθ 18 τὸ- 
οθρύϊομι ἅ166116, Οὰ «ποι ἀοππαβῦ ἐθυπιθ σοιπροίθαὐ ῬΟῸΣ 6 αἰνθυ!!ν τηοπᾶϊοῦ 5θἰρηθιι δἰ ἤπι χα]] 
858. ῬΘα]ῦ ὙΘΘΟΪΥΎΘ 500 16 ἐοαύ. 

Τὴ Ῥυθιηΐθι ῬΑ [1 16 γϑῆαϑαγθηὺ, ἄθ Δ] γθ ΠῚ ξαβὺ ἀοοθρίό οὐ ἀοπηδβὺ τποηβ." 16. οοπ- 
Πθβὑδ0]Θ ἐθυιηθ ἅτιη ᾿ΠΟΥ8, ἅπαμθὶ 18 Ἰϑοίγθ οϑὺ γἰὸγθ Ἰθβᾶϊοῦβ 58." γιβοοπίθ οὐ ᾿δαβαηπθ. 

[6 Ἰαα]έσθ ροϊπὺ 465 Τηβύνποίϊομβ οοπίθπαπι ὅ8. γοιπμδπίοσοιν ἸΘΙΊΡΘΥΘαΡ ἄδγοῖ" ΒΟ ΥΘΠΒΠΟΘ 
ἀ6 Ἰαβοϊγθ ἄθ τηοπάϊοὶ ΒΘΘΉΘΙΙ", 51 ἰἴὰ γϑὰθ 4θ 88. πιὰ." οὐ ἄπ ΠΟΥ ἅθ ἘΎΔΠΟΘ 86 ἰαϊβοὶρ δὲ ἄθα 
αϊγθ Ἰθὰν ἄθιιχ Ὀοπ5 πηούχ, [ι8 ΤΘΒΡΟΊΒ6 αϑὲ απ 166118 γθιθ πϑϑίοϊὑ ϑποοῦτθ ροϊπὺ Θογδαῖπ6, 
Τηδῖβ 46 δἄγθπδην 16 6ἢ8, ΠῚ π ἸΟ ΡΠ θρὶξ Ῥοϊπὺ οὺ αα]} [Ἀ1Πο1} ἀπθ 8505 6ΘΧχ..5 ροπβαϑὺ 4116 565 
Ρουθ βουογθπὺ ἰουιβίοαγβ5, «ΠΟΥ μϑαβὺ Ῥαᾶββό, ΘΟΙΉΠ6 168 Β[6η8 ὈΙΌΡΙΘ5. οὖ απ Ιοθαϊχ δβογθ 
Βαγνγομῦ οὖ ὑοιιβί 15. 165 518η8 ὈΓΌΡΙΘ5. οὖ 481] ποβίοϊ ὁ πα] Ῥθβοίηρ' Ἰθὴ ὙΘΙΏΠΘΙΠΟΥΘΙ. 

Ῥυθπαηὺ θοηρό 8 88 τηδ.δ ἀρργὸβ Ἰφαϊοίθ γϑαθ ἑαϊοίθ δὲ 16 γ᾿ ατηρ 6. ραθ86 ἸΥ [δἰ8 6η- 
ὑθπᾶνθ 66 απιοϑύοϊὑ ραββό 46 οθδὺθ γαὐβῆοδοίοπ οὐ 165 αἰ οα]ο α01]17 Υ ἔπἰδογοηΐ. Οἱ ἐδἰϑὺ σθβ- 
ῬΟΠΒΘ απ} ϑβύοϊ ἀορρίπίομ 4116116 586 ἀπμθιβὺ [δῖγθ βῶπ8 ὑδπὲ 48 οἰδιαβαϊοα Θχοθρίό, 66116 465 ἅτοὶζ 
θ᾽ γῃοπβθρΊΘι11", τη 815 απ ἀ68 δυ]γθβ 61165 ΠΥ οδύογθαν ροϊπύ ἐγοαρί... (2) γϑὰ 416 66 Θϑογθηῦ 
Ἰηδβίγτηθηὐ (118 56 ἀθρνογοπὺ ἔνθ πϑὺζ ὺ 58π8 ροϊπὺ ἀθχοθρύϊοῃ οὐ Φουύθϑίογβ απ {716 558 
ἄθαχ τηούζ ἃ ΠΙ0Π8." 46. ΡΥΆΠΥΘ6]186, ααἱ ἔαϑὺ 48 18 ΠιΘ5 116 ΟΡΡΙπΐοη. 

96 ἸᾺΥ ἀθπιδη δ 511] ΙῸῪ ἃγοὶδ ρῖθα ἃγοῖ" βοιῦγθπδποθ 8 ἸΠΟΠΒΘΡΊΉΘΙΙ βαγγαπῦ 165 θΟΠ5 
ῬΓΌΡΟΒ 41] ὁπ. ἀγοὶῥ ἔθπα. 88. Μιἰό πη υϑβροπάϊβυ ψα}] δὰ ἃγοῖθ ρᾶν]ό δὰ ΤΟΥ ἄδ ἔταποθ οἱ μϑὰ 
ΤΘΘΡΟΙΒΘ 46 ΤΥ, 11] ἔϑγοῖν 46 βογίθ οι Ἰοπᾶτγοιϊὑ ἅθ τηοπᾶϊος ΒΘΡΘΊΏ ΘΙ", 416 ἸΘΠΊΡΘΙΘΙΙ δαχοῖῦ ο0- 
ΟΆΒΙΟΠ 868 σοπίθπίθι;, ῬΟΌΣγΘΙι αἴ18 ἹΠΟΠΒΘΡΊΙΘΙΙ ἐοϊδὺ αιδδὶ 40 50 δοπβίό οἱ αὰθ 4θ βοὴ δοῃΐθῃ- 
Ἰοχηθπὺ τηοπᾶϊοῦ ΒΘΡΊΙΘῸΣ 86 ἄθρυγὰ οοπίθηίοι. ἘΠ πιὸ αἰδὺ δποοῦγοα οὐ τΘρ]θασα 58 ]οὐθ πιὰ. δ΄ ρϑι" 
ἄθαχ ογ8 απ πιοπᾶϊος ΒΘΡΉΘΕΙ ἔοἰϑέ Ῥοππθ ΟἸἰὸγθ, Ἐῤ απ Παγογθ Ὀΐθπ γϑὰ 486 σἰθη π6 βϑδύοϊ 
ἰχθοίό Ἰὰ οὐ ψὰθ 16 ἰοὺ οϑῥοὶέ ΤΘΙΏΥ͂Β ΘΠ. 81 ΠΌγΘ ἔθη ρ8, ΘΟΙΉὈ]Θη. 111} ΠΥ Πϑαβὺ ΘποοαγδΖ 90ατ, 
ἈΥ Ἰῖθτι ἀθίθυυιϊπό, εὐ χπθ ἐγθοίαπὺ ΠῚ πορ]ἱθγοὶῤ Ῥοϊηῦ ἸΠΟΠΒΘΡΊΘΕΙ, ΠΥ͂ 885 ΔΗ͂ΒΥΘΖ ΘΠ [6105 δὲ 
Ἰῖθα δὲ φίθ ο6 βογοϊέ ἴὸ Ῥ»Οηυἶθγ" μοΐγιοξ ψιειΐ 856 υμαογοί!.. 

ὉΣ 

[1589] ὅ ἃροϑβίο ΜΙ]δμο. 

ινοῖνσο ἘΈΡΕΙ,, ΒΒΟΠΒΕΤΑΒΙΟ ΥΈΝΕΤΟ, ΑἹ ΟΡῚ ὉΒῚ, ΟὈΝΒΙΟΙΙΟ ῬΠῚ ὈΙΠΟΙ. - [θὲ οαἰίϑα αοῖ ἔμ- 
γγημἶέο αὐυθγίο α Νίαεσα ἐμ ἤαυογο αἱ γαρμοία {1 οριαγοῆοθο Ποῖ Ταρίο ἤα νιαμάαίο οοϊὰ 
»Έ880 11 Τρλισα {ϊ βογγοίαγο Ῥαίγγαηα. Ῥον ἀοδίορίο αἱ χιιοϑίο τ Τλιιοα, ὁϑϑοηο ἀποΐο α6- 
οἶδο ἃ γοθαγϑὲ ηοῖϊα Τιονιϑαγΐα, υοἵϊο αὔίάανο ἡ φον6)0 «161 οαϑέοϊίο αἱ δἴσγιον" αἱ Βεϊογσαγαο. 
οὶ φιρὶ τϊ ἐιωμιο ἀεὶ “Νίαφαγαΐ, οὐ ἀὐάαναηο ὅθ Βοϊϊοσανο, ρμογο]ὸ ἐϊφίο αἰ ίνιερογαίογο. 
Καγῆ ηυἱγυϊδέγὶ ἀμοαϊὶ ἐμ αἰέΐ δόλο αἱ 5ογιεϊηνορηὶ ἐγαποοϑὲ, ἔηη ραγεϊοοίανγ {1 βἰφηον" αἱ Βγοϑϑίθιι, 
ἤπογνα φαϑίοϊίαγιο αὶ Νίφοα. φιιὶ 5ἱ νογγοῦδο ἄα αἰοιμιὶ φιιαίοίιο αφίογια ὀημογφίοα οοἱ ιοα. 
“Δουϊδὶ υαγῖ. [Αγοῖ.. αἱ διαίο αἱ γορηοοία, Οαρὶ Οὐηϑίφίο οὶ Τ)ϊοοὶ, Ὀυδία τι. 16, Ποίέογο ἀὲ 
αηιϑαβοίαίογὶ α ΜΊϊαρο (1527-70)]. 

“βου, πο Ῥυΐπο, ἘΠ Εῖοο."ο ΒΡ." γαΐο ππῖοο 60]. 

Ῥάρροὶ 16 ριϑοθᾶθμε τοΐθ 4 χχχ 6] Ῥαββϑαῦο σθῆπθ πονῶ 66] Πποῦ αϊ ϑανογα πῶνθῶ δὸ- 
θογάδίο 18 6058 518 60] Β6 Χροο Μΐ Ἰὼ οἰδδὰ αἱ Νίσσε, παγϑὰ Ἰογαΐθ 186 Ιηβθρηθ αἱ ΕΎδηζα, Εὖ 
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Ροοο ἄορροϊ 5᾽1πύθ88. ῬῸΥ ἃνἰδὶ ϑὺ Ρ61 τα οπθ 666 ἷπ ΤαΥπο ογὰ βίο οὐἱᾶαίο ἴὰ Μιδ 46] Τὺὴ6 

Ῥαρα ἀϊ ϑάγνογα, οὐ Ῥυΐπ." ἀϊ Ῥίοιποπίθ, ϑὲ 811 Ἰποοπύγο ρα θ]οαῖο Π Τγαθὰ αἱ ϑδγογὰ Ππαοὰ αἱ 

Βούροι, Εν Ταὐοπᾶοποβὶ οὐϊαμηᾶϊο αἱ μὰ 6110 Μοπ." 46 Μοπίοθίδῃ βοϊάαγα οαρὶ ἡ Τύα]δηὶ οὐ ἔὰ- 

οθνα σοηῦθ, οὕ 6116. ἄογθα ὁ8181 τπὰ Ῥαπᾶδ ἄθ γαβοοπὶ οὐ Ἰαποθομθηθοι, 1] εἰσ. ΜΆΤΟΠΘ56. 46]1- 

Ῥοτὸ αἱ πιδπᾶδν ἢ βθουϑῦν. ψαϊσταπα ἃ Νίσζα ρϑὺ ἱπίθπᾶθν 1ὰ νου ὼ 4611 δοοογᾶο ρ.(5, οὖ δἰϊδῃι 

ππδπᾶαν ἂπ 5ὺ0 Θομἐ]ποῖαο ἃ Ταγτπο ἃ Μοπίθ᾽αμ ΡΘΥ ΟΠ αυγβὶ ἄθ αἰ] ταοῦνι, Π 48] ἀθπ- 

ΕΠΠοιῖο ἅποοῦ ποι ὃ τἰδῥογπαίο. ΠΟ )αϊσγαπα γθππθ ΠΘΡ] 56γα, 1] 408] [8 τἱρογῥαῦο, Ρ6 ἀπδπῖο 

ὅαι Πίοο." ταὶ μὰ ἀἰδῦο, ομ6 ἀἰξῦο δοοουῦᾶο πῸῚ ογἃ ϑ066580 αἰύγατηθηΐθ, πὸ ρθηϑαᾶγα ἀοΥθ1 88 5π0- 

οοᾶθγ, οὐ ὁῃ8 18 ὀδιδὰ 46] βοϊθυδπιθηΐο 0 ΝΊσζα ογὰ β[αῦο ΘΠ ἀγθπᾶο 1] 5." Ῥαθὰ ἔαθίο 1ηΐθη- 

ἄον ἃ 65.5. 6Π6 ἀθδίδοχταγα τϑυθγαυβὶ μ6]1 ϑύαύο ἃϊ ΜΊΙαπο Ῥθὺ ρούψον ρἰὰι [μοι πηθηΐθ Ῥγουθᾶθν ἃ 

ϑ6ὶ Ὀἰδορπί, οὐ 666. Ῥυϊμπηα 5] ρϑυ 588. Ὑο]θγα ἰΆΒΒῈ 1ὼ [ογίθζχα 'π τπᾶπο 4] ρϑυβομδ 6116 0856 00Π- 

Βάθηΐο ἀϊ 5888 Με, Εῤ 686 ρογὸ 1ὰ ψοἱβϑϑθ ἴδ" ο]ούϊου. ἀθ “ὍΠὶ 16 Ῥᾶγθυϑ, ἀοτηθηΐθ ἴοββθ 5πα- 

ἄϊίο ἀϊ ϑυα Εοο.", οὐ παγϑπᾶο (65.. ογᾶϊπαῦο ὁΠ6 ἔοββθ ἄαίο 1] θαγρὸ ἃ Μοπ." ἅϊ Β611ὰ αατᾶὰ 

βαγοίπο, ΠῚ α08] αἰύγθ γοὶθ ἴο Ἀπ." αἱ 5888 8." Τ|1.55 ργθ550 5πὲ (65... ΜΔ οὐ αἰθππδιηθηῦθ 

ογὰ ἱπ ὅρασιν ἀθραύαῖο ἃ] αὌνθυπο 6] Ῥυΐποι" 5πὸ ρυϊπιοροηϊνο ὁΠ6. πιουῖθίθ, Ποπᾶθ οἰϊδπιδίο 

ἃ απθϑῦο οἰἴουθο Τ| ΒΘ]]αραγᾷδ 0.5, οὐ [πἰγαΐο ἴῃ Νίχχα, ἴο οασβα 611 βοϊθυαύΐοπθ αἱ αα6] ρΡο- 

ῬοΙ͂ο, Π| απλ] ὑπταα]ναδηᾶο οὔ Ῥυοίοβίαπᾶο ἃ] θοαὶ ἃ πῸπ ἄδν ἴὰ ἔογίθσσω διά ἃ]οπῸ 660 ἄθρϑπαιὶ 

ἅα Οἴδϑβαγθ, τὰ Τπηπη. ἡ ἄα 58 Εἶθ0." ῬΟΘῸ τπᾶποὸ 6Π61 ἀἰδῦο ΒοΙ]υσαυᾶα ποι ἔοβ86 ὑαρΊαῦο ἃ Ρθ 22, 

οὐ ἃ ρϑπᾶ 8ῖ ροβϑὸ 88 1781 π611ἃ ῥυΐταα ρουία 6118 βογύθζζω, 11 Οδβύθι]απο 46118, 48] ποη γοϊθπᾶο 

Δρυΐν Τ᾽ αἸτα ρονύα, γϑάθπᾶο 1ὰ οἰψιὰ ἴπ δγΥΤη6 οὖ οἰαβοῦπο συϊᾶαν ΕΎδηΖα, ΕὙαηΖα. Τμἃ οο8ἃ ὃ γϑβύαῥδ, 

ἴῃ ααοθίο τποᾶο, Εΐ 1] 519." θθαθα αὐξοπᾶθπαο ἃ [δ ἄθροποι 18 .1Ω6, οὐ δοατίθίαν 11 δηϊτηῖ 40 ΝΙα- 

αν! μὰ ζαξίο ἱπίοπᾶον ἃ] βἰρ." ΜΆΡΟΙθ560. 616 8] ὑαύίο ργουθάθγὰ ἷπ βουυιθο αἱ 5808 0685." Με"), 

Τα Τ᾽ αἸύτο οαπίο 11 Μαρ."9 Βρίίαπο τηὶ πὰ ἀούθο ὁπ6 Μοπβ." ἄθ Βυϊβαὰ, 6ὁ)6 ὁ Τ᾽ δμΐπηα 46] 

Ῥαθα Ρ." δὲ 666 ὃ 4.6}10 ἱπ οαἱ Ρῥἰὰ 51 Πᾶδ 588 60.", ΐθπ 1ὰ ργαύϊοα ἅθ Ἰ᾽δοθογᾶο 601 ᾿θ8 Ρ6. 

6861: ἔΆποοβθθ δὺ ᾿αἰ πη οἰββίτιο 461 πηρ.", οὐ ἅα αἰνύο Βυϊβὺὰι Θβ86 1 πδϑοῖαῦο ὑαύδο ἀαθβίο δαπια]ίο, 

δὲ 66 Θβϑθπᾶο ἴπ 510 ρούψϑυ 11 ἔδυ θοιμθ 11 ρᾶγθ, οὐ συἱθγονδπαοβί ἴῃ 580 ταδηϊ ρο 200 Ια 5ο.ἷ 

ἀϊ σορ]ϊθ ομθταπο 4611 5... Πασμθθθα αἱ ϑάνογα δ βαρ ὑ ἴοπ 616 ὑωπἄθπι Ρ6Γ ἃγδμ δὶ 6116110, 

ὁ0π 4Έ6110 11 ρονιγὰ ἀρουίαν 1ι σγαίία ἅ01 ᾿ὰθ ποῖ ὙθῃρΊ] οὐϊαπι ὁοπῦγα 1 γοὶον 46] Ταθα 811ἃ 

φοποϊαβίομι. 461] δοοοχᾶο. 

ΤΠ Μαρ. ἀϊ Μαροὶ, πὸ ἃ] θοπβθρ] θυ, τοὶ μὰ ἀθυϊο 66. βιασοθᾶθπαο δοοουο β8γὰ 60 60Π- 

56π80 οὖ βαραΐα οὖ οοβὶ ψοϊθπᾶο 1] 815." Ῥαθα, ρϑγομὸ ρἱὰ ἅπὶ ἃπηὶ ἄθ11α ρῥγουίβϑίοπ ἃββιρηδία!] 

βοργα Ογθιθοπα αἱ 40 {π| 80. ποη πὰ ροβϑαΐο Πᾶγθι τη] τἀπὶ 80]40, οὕ 686 δ ἀϊδρογαύϊοπ γϑᾶθη- 

ἄοβὶ 5ασ βοργὼ ὑωπθ Τηῤθγθϑϑὶ οὐ ἴπ ὑαπΐα, ταϊβθυῖα βανὴ ἀδύχγουθο γϑηἷ ἰαπᾶθη) ἃ αὐθϑῦο, ΠΟΙ 80 

11 ἐδοθπᾶο αἰὐγα ργου βίομθ ρ6Γ ὰ α01816 1] ἀϊοῦο 519." 51 Ῥοϑϑὶ οοπίθηίαν οὗ δοαιϊθία. 1 ΔΠΙπηΟ. 

Ἄρρύθβϑο 86 ὃ ἰπίθβο οὐϊδιπι 19 16 (1116 αἱ Εταπλα 51 αὐϊγοναπο πὶ Απθθο σ᾽ ὸ υἱοῖπο ἃ 

Νίσζα ὁμ6 βϑαπίθ αὐθϑύο ΥΪ50 οὐ 1] βοϊθυαιπθηίο αἱ Νίχχα οὖ 11 τοῦδ ἅϊ Ῥιθιμοπίθ (88. ΒΥ ΠῸ 

γου]) ἀὰ ὦ απθοὺϊ 515." τπϑροῖον βαβριθοπ, Βοπο]ιὸ τἰθγογαπᾶοιηϊ οὐΐαιη. 60] 515." Ῥυθϑιἀθηΐθ 

πὸμΔΡΌὶ 5. 5.5 ἀϊδθο ὁΠ6 1᾽᾿δοοοτᾶο ἄθ] ΤΠ ποὺ ἄϊ ϑᾶνογα, αὐδπᾶο 6] ββθρτιῖδθθ, ὑουπᾶσὶα 46 Ῥθπθῆθιο 

811} Τπῖρ.", Ῥϑγομὸ οθββᾶσγίδ Ττητη.Ὁ 4818, Ῥγούϑεϊίοιι 888 οὐ δ ΤΟΡΌΠρῸ 46 ἀδυ]ϊ 11 40{π| 50." ὁοπ 

ἴθποῦ Αβίθ, ὕϑγοθ!, Εόββᾶπο, Ομουῖ, οὐ ὑαθθ 11 αἰ υτ Ἰοομὶ 61 Ῥιθιηομπῦθ ρ61 880]. 

ἘΠ ααθϑίο ὃ αὐδηΐο ἴο ρο580 ἀϊ 6.5. φαθδυϊ ἄπ! ραγίϊοο αν, 6Π6 41 ατιδαΐο οσοογγογὰ οὖ 51η- 

φοπᾶογὼ ὁοη γουϊὰ πο βαγὰ 1ὼ ὅ'6γ. ἃ ν᾿ νίβαΐα. 

Νου τϑϑαγὸ ροὶ ἄϊ βογίγϑι. οὐΐαπι ὁῃ6. ἔνα αποϑίϊ β'ρ."} 8] 0ΐθπ ὁμ6. 098." θα ἰοῦ ἴὰ βρ]οὶα 

6. Τπρβη]ύουγα, 11 6016. 56. ἔοββθ, οὔ ὁ18 Τδοοογτᾶο ἀϊ Νίσσα βαοοθᾶθθθθ ΡῈ αὐδηΐο ἀΐθοπο, μδμπῸ 

οὐΐαια ΟρΡΡἱπίοπθ ἀϊ πᾶνον 18 στιθυτὰ ΠΠΉΤᾺ."“....Ψ. 

αὶ ἱποῖαβο βδγὰ πη’ Θββθιηρίο ἅ᾽ ἃνϊδὶ ἀπὸ ἃ᾽ Απγουβδ, 1᾿ ἈΠ 1Ὸ ϑποῦ γϑπαίὶ ἃ Εἰ 86] τηῖ0 

Νοροίθ, ΠΠ 4π8}} τπδπᾶᾷο, δοοϊοοιιὸ 1ὰ βου ἰδ ν. γϑᾶρ αὐδηΐο 51 πὰ ϑὐϊδιηᾶϊο ἄμ α116110 Ὀᾶπᾶθ. 

Οταύϊο οἷο. ὯΙ ΜΙδπο 811} ν ἅϊ Ανοβίο ΜΌΧΧΧΥΗ. ἩἨΠΙΪ] 56 γγὸ 

ΊΘΕΝΖΟ ΕΈΡΕΙ, 5. 
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7. 

[1540] 21 τῆᾶῦο ΜΊ]απο. 

Τρ, 8 τρ. -- Τοοὶ 5.116 ἐγαϊέαϊέυο [γα Οαγῖο ΤΊ ὁ Τγαγιοοβοο 1 ἀμγαηέο {ϊ ραδεαρσίο 61] Ἰηερογα- 

ἕογο ὦ Ῥαγὶγί. Ῥγοίοδθο ἐγἱιηνυϊγαέο (611 ἡγηρογαίογο οοἱ γὸ αἱ Βγαροῖα 6 δὶ "ὐοηναγιὲ ρθ7' ἴα 

ϑραγεφίοηο α᾽ Παϊΐα. Πορια ϑαγοῦϑο αϊνοημία 8οθ οἱ γὲ ἀοὶ Ποηιναρῖ, {ΐ ραρα γἱαοίέο ἃ 8θηι- 

»ίϊοο ὁαρο 8ρίγίξαϊο, ἐϊ ΤΉγοΟ αγυΐοο οἰ ἱριρογαίογο. Οαγῖο Κ᾽ ἤα ργθ80 ἐθηριρο αἱ ηιοαϊέαγο, 

αοϑίαογοϑο Οἱ ἀδϑοίξαγο ργίηια ἴ6 ο086 αἱ Ο'ογηιαηΐα ὁ ἄρίϊα γοϊφίοηθ (ἰά., 1οο. οἰί.). 

ΦῬΥΘ0].Ὁ1 οἱ ἘΠΧΙΟΣ ΒόΤΩη Τύχη] Ὁ], 

6110 616 πηὶ 5110] (11 5ΘΠΊΡΥΘ 16 6058 ῥἱὰ 5θουθίβ, ἅδπ8011 ἴο οϑαβᾶ ἋἹ ΠΟ ΠῚ] ὕϑοθυ ἃ]- 

Θαπ, οοϑὰ 6Π6 ᾿πηρογύα ἃ] Ὀθπϑῆϊιο 46 ᾳ86}10 11]. 5 βἰδᾶο, τὶ πῶ ἀθύδο ρθὶ ὁοϑὰ θυ 0Π8 Ρ6Γ 

ὮΙ ἔθηιρο ὁ18 χαθϑῦ ἅπὶ Ῥυϊπο. βόπὸ 5ὑδθϊ ᾿πβίθιηθ, ἀθ πἰϑαπ᾽ Ἁ] ἐστὸν ὁοϑα πᾶππο ὑγαύίαίο 56 πο αἱ 

ἔν ἂπ Τυϊαμηγίταίο ἀϊνίἀοπᾶο 1] ἑαύίο ἔτα Οθ5.5, 11 θὰ ἄθ Π.Ὁ οὐ 11 πὰ Χ. 5, 46] απ] ΡᾺΓ 6116 

βἰδ δύαθα 1ὰ ργοροβιψίοι, ἀϊοθπᾶο οι 1ὰ ποϑιηϊοἰ υἷα 66 ὁ βύαθα βθιῃρυθ ἔτ 16 Ἰογὸ ΝΜ δ οὐ 18 στιΘυΎΘ, 

οὐ θαῤίθ 16 γα ]θηξθ, ἀδπηΐ, δὲ 5ρθ56 Β0π1πῸ παβοῖτιθθ ρ6 οϑβα 6 ρυϊποῖραῦ Π[Α]18πὶ, παύγϊἐθ 

οὖ ἑουηθηΐαίθ 48] Ῥαρὰ οὐ ἄμ. 4.611 θοὴν ΠΘρα])..5, παυγαπᾶο 11 Π6 ὑα ] 11 δοοϊαθηθ! ΟΟΘΟΥΒΙ 

αἱ] ἀπὸ ἰπ ἀπο, ἀ8] ρ.᾽ ἅππο 4611 ἱποογοπαίίου ϑὰῳ ἤπο ἃ ἰθπιρὶ ῥγθβομθ, ργοπιθύθθπο ἃ 85." 

αἱ ἔα βθριν 5θηχὰ δοαπ ἀπ) ἷο 1ὰ Τυθρτιὰ 601 ΤΌΓΟΟ Ρ61" ἸΟΠΡΊ 5.5 ὑθίηρο, 88 81 γ θυ μο ὉΠΙτ' 

ἔαθι! ἐγθ ῬΘῚ ἔαυβὶ ρϑύγομὶ ἀθ ὑαύία Τα], οὐ ΟΠ σαγϑὶ ἐδ] πηθηΐθ ᾿πβίθιθ 686 ϑέΐδτα 11 ΠρΡ]1011 ρΥ]- 

ΤΩΪΡ ΘΗ [Ο5567Ὸ ΟΠ] σού ἴῃ οα50 Ὑθη5886. ἃ τηουῦθ 816.» ΑἹ ῥϑᾶνὶ οοη ϊπιιδι 1’ Πργθϑα 601 18 Τη6- 

ἀθβίτηθ οοπαἸ  ϊοπὶ, μανοπᾶο ἰπ Ποῖα ἴῃ βθᾶϊα 6]  ἅθ Π.."} οὐ υἱᾶάτι 11 Ῥαᾶρᾷ πϑὶ ϑὶ ῥυϊτηΐ 

ὅθι, ΟὈ]Ισαπἀοβὶ 11 Τὰ ἃ. ἔν Ιὰ ταϊδδὰ 4611 βθθϑδ, οὖ ἀϊοθ ααθβύο 18 ο6. τὴ πῶ Θὀοπιαπίοαίο 

ααθδίο, 616 ἵπ αιθϑία ρυϑίϊοα 685. πὰ ὑθπαΐο 11 8 τηοὶδο βεα βίαψίο οὖ οοπίθπίο, αϊ πηοᾶο 616 

ἄὰ ααθδία Βρούδπσα πη πὰ ραυ]αΐο πὸ ἰγαύίαίο 46 πἰβαπ᾽ αἸύγα οοβὰ, Ὁ Πσιπδη 0 616 ἴπ απθϑίο 5] 

ὃ γϑᾶπίο απδηΐο 5 ἴὰ Μ. δ (65." ῥίϑθπα 41 νϑᾶθγθ, ὁὸπ τηθϑθθι ἔθηηρο 811 τἰβοϊαύίομθ, ΠἸοθπᾶο 

616 Ῥυΐπηα 51 ἄθοα δββθύαν 16 ὁοβθ ᾽ ΑἸθιηδριδα οὺ ἀθ Τπιξμθιαπὶ οὐ γϑᾶθι. 1᾿ θϑβίύο 4610. 6088 

ΤΆγΟΒΘΒΟΠ 6, οὐ ροὶ 8] δὐξθπᾶογὰ 8171 ἀϊββθσπὶ [αὐ] ὁοπ ρἱὰ δοιὰ, οὐ ἀϊοθ 1 ανίβο ὁπ Οθ85." [ἃ 

ΒοΪατηθηΐθ αὐύθθο δα Ὡβοο]θαιν, οὐ ἃ βούψγαζζουθ τηοϑίσαπᾶο οοπίουτηϊψὰ αἱ ἃπίτηο, οὖ ΑἹ ἈΒΒΘΏΤΙΣ ἃ] 

δαύδο, ροὶ οι ποῖ 8ἱ ρϑυΐασαω 6] οἰαίο ἅθ. ΜΊ]8πο, πὸ ἄθ αἱ ἐυὶ ραυθϊοοϊαυῖ. θοπᾶθ ἃ 588 (685." 

Μιὰ μὰν ἄϊ παγϑὺ γϑᾶποίθ 16 6056 5118 ἃ 4116] ΒΘρῚΟ 616 ἀθβίᾷθυδ, ρϑγομὸ σοᾶθπᾶο 11 Ὀθπθῆοὶο 

46] ἔθηιρο ἰαγὰ 618 βθιθρυθ 11 δ 8ἰ δοπίθπίαγὰ αἱ 4.6 110 γοτὰ, ἔθπθπᾶοϊο ἴῃ αππθϑύα θβρϑύθαθϊομθ 

6116. 51 ἐμοοῖα 1 οϑυθο οἴ ἀθβίᾶθγα. 1.8 18] οο80 πὸ νοϊαΐο Τπητη. "Ὁ 5: σμΙ ἤσαν 8116 5. Υ΄. Ἐοο."ο, 

ϑοοΙοοΠπὸ 16 ᾿ἰπύθηᾶδπο βθηργΘ απδπύο ταὶ σίθῃ ἀθίζο, οὐ 1] τηθἄθβίπηο ἕασὸ Ρ6 1 σ᾽ουγπαῦδ ΘΠ Ορπὶ 

Πρ ϑηὐία Πανθπάομηϊ απθϑῦο (816 ῬΓΟΤΊ6580. ΑἹ ΓΆΓΙΩΪ ἀβαροι ὑπιύδο 4116110 νἱγτὰ Υἱμηθίθῃ 0 5ΘΠΉΡΥΘ 

Ὦ ξαῤῥο ἃ] 5880 βαρ θη ίβ85.. Τα... Το ποπ γορ]ϊο οἱὰ τϑϑίαν αἱ ἄϊγθ ο116 σἱὰ 4 ὁ ὅ ρἱογῃηὶ 1] βὶρ.." 

ΜΆΤΟΙ." τοὶ ἄϊ558. ο6 ταὶ πᾶγθὰ ἄδ αἰγ ἀπ δοϑῶ, οὖ ἷἴο γὸὺ ρϑηβαπᾶο 56 ρούγϊα 6556} αποϑία, Νὸ 

τηϑπομογὸ ὁ0Π 1 οοοδβίομθ αἱ ἀϊπηδη λυ 61 (1). 

1 ΜΙίᾶπο 8111 χχὶ αἱ Μαῦσο ΜΌΧΙ,. 
Ἡσμ] 5θῖγὸ 

ΨΊΟΒΝΖΟ ΕΈΡΕΙ, 9. 
ἀρδώκιυυ, ἃ... 

(1) Ῥ6ὶ οοπβάρηξε αἱ ίποθησο Εδ46] ἀρργοπάϊαμηο ἴῃ αἰίγα Ἰθύθουω ἴὰ ααδ!ὰ. Ὑ. {α., 106. οἱδ., 

Μί]απο, 25 τῆᾶῦζο 1540 (οἰξναξα), “ ΕΡ δοοϊοο μὰ 16 516. ν. Εἰχυλο βαρῖπο 11 δαδθο, ποι 11 νορ]ο ὕδθου ο1ι6 10 

ἉμλΪθΟ Ῥγϑίαθο ὃ 1] βϑογϑῦ." αἱ οἄγαθυα 46] 5. τη ΡΟ Π658, 1] απ8} ὃ παροδαηο οὐ ]Ποναῦο ἀἃ 508 δῖ." 

ϑὺ ἀ.6}10 6Π6 ἔὰ 11 ὑαϊίο, οὐ 16. οο88 ρίὰι βϑογθίβ, ἴὰ ργδύθίοα 46] απ], Οοβὶ οοπαθ ἰὼ ἀθβίρπαϊ ΡΘῚ 861- 

ΥἹΟο ἀθ τηϊοὶ 1]..}} δια, οοϑὶ ταΐ ὃ βυθοθβϑῶ [8]]οθιηθηΐθ, δῦ οοιηθ ἰὰ βρθγδηζα οὮθ 6880 ἀΐϊοπο (αὲ 

γοθυθ7 ΘΟηΉρΟη80 ἴῃ ἀαμανο ἀρῖϊο δι φοη θη θ) βουύΐβοῦ, 1ὸ οϑθυθο 66] ἀθβίάθυδ, Ονθᾶο Ῥ6Ὶ οογίο ομ8 

ΟΝ ῬΥΪΤηδ, νΘηἰγάηπο ᾿ΐ αν ἰδὶ, ὁμ6 πὸ 1ἰ αἰτὰ, πάνθπαο σἱὰ πιοϑύγαῦα οοπῆθηθίδ, 601 116 5. 
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8. 

[1541] 8. Δ01116 Βα βθομδ. 

11, Ῥυσα ΑἹ, ΒΙΟΝΟΝ ὉῚ ΜΌΒΙΝΕΝΒ (ΤΟΙ ῬῚ ΟἨΑΊΉΙΙ1ΟΝ), ΟΒΑΝ ΒΟΟΡΙΒΕΒ. -- ὕαάα οοἱ βίφηον αἱ 

Ολμιθς 6 οοἷ 8ίφηονῦ αἱ Βεϊϊογαγθ 6 ναγῖῦ ἐηφοσηθνὶ ὦ ἸΓΠαΐγαηοα αἱ Νίσθα ἃ υρᾶφγο ηιναϊὲ 

ογεἰΠοαφίογυι ἑυὶ δἱ ροίγοδθγ0 ογίφογο (Ὰγολ. αἱ δίαίο αἱ Τογίηο. 1,έΐ9γ.6 Ῥγιοΐρὶ, Τλιιολιὲ 

αἱ ϑανοία, τὰ. ὅ5). 

“ Ογαπῦ ΘΒΟΌΥΘΥ, δ ΟΙΒ ΔΡΡΘΙ]ΘΥΘΒ. 165 5." ἄθ5. ΟἸπιθ5 οὐ Ὧθ Β6116.49 οὐ 1625 ἰοὰβ 4θ δοχη- 

Ῥαϊρπῖθ Ταβαπθ5 ἃ Ὑ]Π]ΘέγαποΠ 6, β58π5. ΟὈΠΘΥ 46. ἸηθΠ6} ἀΥΘΟαιι65 γΟΙΙΒ 1." θημαπ, ΠΟΥ5 οὐ ΕὟὙδη- 

ΟΥ̓ θοϊραπὺ, ΒΠΟΟΌΤΘ5. ἀαΘ]ατθ5 ΤΠρΘΠΙΘαν οἷὐ Δ] τ. απ] αἷύ ΘΧρουίθηοθ 4θ ἐου Πα Ομ, Ρουν 

ϑιᾶγίβου 66 ατ8 Θϑὑό δι] ΘΟ 5. Θποοηπηθπού οὐ ἀθβίσπό ρΟῸΣ [ον ΕΘ 16 ροτὺ οἱ «αὶ βουοὶῦ υϑαα]β 

οὖ [εῖτθ ἃ οθὶ]αν οἴἴθοῦ οὐ θὴ. σϑοῦθι" θηῦγθ ὑοιβ αΠΘ]α 1165 ΤΩΘΙΠΟΙΤῸ5. ΟἿ ἀἰΒοοῦγβΒ. Ῥ8} δᾶνγβ. Εὖ 

διθθὶ ἀθ ἴὰ ἴον ἀθ τηοηύθασαπ (1) ρου ποῖιβ ΘΠΥΟΥ͂ΘΙ 16 τοαὺ Ὀΐθῃ ἃ Ὀ]αΐπ 588 Υἱθπ ΟὈπιθοίτθ 

ΠΥ ΟὈ]ΙΘΙ, τηϑῖβ ΟΠ Υ 188 Δ]ΠΠρθποθ Τποοπεϊπθηῦ σϑι 1Ἰὰ ργθβθπίθ οὖ βοὶν 16 ρ] αϑύοϑὺ 6 βθγὰ 

ῬΟΒΒΙΡ]6 5. 

ΘΟ 

ἯΣ 

[1541] 18 Ἰᾳρ]ιο Ἐὐβθοπδ. 

ἘΒΑΝΟΒΒΟΟ ΟΟΝΤΑΒΙΝΙ ΒΕ ΕᾺΑΝΟΒΒΟΟ ΒΆΝΟΤΟ Αἴ, ΠΟ ΡΙΒΊΠΟ ΠΑΝΡΟ. -- Μ᾽ ϑέαΐο ἰοίέο γιοίϊα αϊοία 

11 γιοηιογίαϊο αὐτῶι φορεέϊοηιο [Τ᾿ αγϑαβοίαίογο βαϑαμᾶο Τορυαβϑο Πωρφοβοο, οοηέο αὶ δὲ) }- 

γ»ίαηα], γι ποηῖθ (οί, ]μοα αἱ δανοΐα, ἐΐ χιαΐο Καροηαο γγ6ϑογιέϊ ἰ6 ἀοἰογο86 οἱγοοβίαγισο ἀμοαϊὶ 

οἤῖθ86 80000780 μοῖ, γἱορογο αοσί 8έαίὶ βαϑαικαί. (ὐϊὲ υϑγιγιο Καΐίο γἱβρογιάογο (Ια οἰθέέογο Ῥαΐα- 

ἐΐγιο εἶ ἴα ἀϊοία αὐγοῦῦο ἀοἰδογαίο 1) ργοροϑδίίο (Βδ]. Μαγοίαγια αἱ Ἰοηοσῖα, οοᾶ. ΠΟΌΟΤΙ. 

“ Ἠορὶβίσατη 1Ἰ θυ στιτη., αἱ ΒΕ αποθθοο Οὐπίδυπὶ ἀπ θαβοϊαύουθ ἃ] Πρ ἀοὶ Βιοιηδηὶ, 10]. 190). 

“ςν ΠῚ Ῥαρα αἱ βδγορῆα ἀϊμηδπᾶὸ ἀρσίαύο 4116 ΜΔ 85. 6 δαθοὶ 11 βύαθὶ 461 Ἰτηρθυῖο ΡῈ. 

ὙΘΟΌΡΘΓΑΙ 446}18 τπᾶπο 6] ᾿ὰ6 Χ." 1] δἰαίο 8π0, οὐ ὁ βίαία ἰαὐία ἅμ. ἀπὸ ρϑπῈ} ποσμο ἀπὰς ΟΓα- 

ἀΐοπϑ Ἰαὐΐπα τποϊέο Ἰαπᾶδία, ρ6. ἰὼ «π816 1] ρυϑάθίο Τοῦ μὰ ἐμέθο ἀθο ]δυγθ ἴῃς ὁΠ6 τηοᾶο δ 

ΡΘΥΒο 1] βίαϊο 50, οὖ π᾿ 18] γηϊβουῖο ἃ] ρυθϑθπίθ ὃ υἱαπιύδο Ρ6᾽ ΠῸΠ ὙΟ]ῸΥ ΤᾶΠο8}" 48] ἀθθὶίο 

810 6780 1ὰ Μ. Δ 68. Πούΐα οὐαύίοπθ ἔπ μοὶ Ἰούναω δᾶ θϑϑὶ Ῥυϊποῖρὶ ἴῃ Ἰπρτια δἰθιηδηδ, ἃθοὶὸ 606 

οσττιπο ἰηὐθπᾶθθθθ απαπίο ἀθίίο Πποὰ ἀϊιπαπᾶαγα. Α] απ816 α] ογᾶϊπθ 4611 Μ.ἰδ 068." οὐ ὅθ." 

Ἐδ ἀϊ Ῥομαϑπὶ 1] οοπίθ Βϑάθγϊοο Ῥαϊαύίπο αἰθᾶθ Ὀγθνθ τἰϑροβύα αἹ αὐπθϑύο ἔθηουθ, 66. 58 1718Π0 

Ἰπ516Π16, οὗ βοργῶ ἰὼ υϑοῃϊθϑῦο 5τιὸν ΠΔΎΘΥΆΠΟ α116118ὰ ΘΟΠΒΙ ἀθυδίϊοΠθ. 51 ΘΟΠΥΊΘΠΘ 5. 

(1) Μοπύ Βογοι, τηοπέθ ὁμ6 ἀοιηίπανα ὙΠ] ραποδ, 6 88] ἀπ8]6 βουθθ ροὶ 11 ἴοσίθ αἱ Μοπθαθδηο 

δγϑύῦθο 16] 155-58 ἀὰ Απᾶτοα Ῥυονᾶμπα αἱ Τιογπὶ. Ὑ. 11 τοῖο 1 όρογα ροϊτεϊοο-νυίανο αἀ Α. Ῥγοναπα 

αἱ Τιοψηὴὶ ποῖϊο Βέαίο βαϑαιο ἄαϊ 1668 αἱ 1559 [οϑὐν. 4110 Μορηογίο ἄρίία Τὰ. Αοοαδονυῖα αοὶ Ταηεοὶ, 

νο]. ΥἹ, Ῥ. 1" (4898)}, ραρ. 71. 
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2. 

[1541] 28 Ἰπρ]]ο 14. 

ΟΟΝΤΑΒΙΝΙ Καὶ ΒΆΝΟΤΟ Αἴ, Π068. -- [7αγιδαϑοίαίογο Γγαμοθδο ἤα γίϑροβίο ἰο) αἰΐα ργοίοδέα οἾνο 1ϊ γ 
Τιίοα αὶ ϑαυοία ἤοο6 ριιδθιίοαγ 6 γιοῖϊα ἀϊοία, οα 980086 1 αἰγὶ (οὶ γ6 ϑι1]6 {6776 οοοιραΐο 
αἱ Τρκοα. 11 Τλισα οομέν αἰἴί889 αἱ Κγδηιομίο Τ᾽ ατιϑαϑοϊαίον6, {1 φιιαῖε οομηοίιιιδο. οἶδο αὐυγοῦδο 
ϑΟγο αἱ γ,6. 6 ὀοτγμμγϊοαίοσίἑ ἴα οογηέοϑέαδίογο μγοβοηίο, 8οὑ θη 16 γαφίογυϊ 5:46 [0580)0 ἑαϊὶ ἄα 
ἨΟΉ. γἱολιίθαθν6 σύναϊαῖο αἰοιώιο. [Γ  ηυρονγ"αἰογ δ 6 ἴα αϊθία ζθθογο ἀοηιαηᾶα αἱ ϑμαάοίἑο ἀαριϑα- 
ϑοϊαίογο αὐ τη γιθηιογίαϊα οοἶϊο γασίογυὶ δῖ, γ6, οοηιθ αὐόυα ζαϊίο {1 Τιοα. --- Οϑ ἰὼ ἀοῖ γὸ 
αἱ Ῥγαποία δομέγο Ψίνιρογαίογο (1., ἴο]. 191 5... 

“5, Ῥὶ Ηθνὶ ἄορο ρίδπσο 18 ΜΔ 65. οὐ 11 ὅθι πο 8. 46. Προ." ἰπβίθπηθ οοπ {αθεϊ 11 Ρυΐη- 
ΟἷΡὶ 46] Τηιρθυῖο πιάϊίουο 1 ΑτῚ}.Σ 461] Β6 ομγβύ."ο, 1] απ8] αϊθᾶθ υἱβροβία 8115 οὐδίϊοπθ 9 
Ῥ]Π]1.50. Τγποα αἱ βϑανορ!ῖα «αθϑεϊ ργοϑβίτηὶ σίουπὶ ἴθοθ γθοῖῥαν π611ὰ ΠΙθύα, παυγαπᾶο ἰπ 666 πιοᾶο 
Ὦ ἀούίο Πὰ6 οἰινῖβί. "9 ὁ βίαίο βρορ]αίο 6] βίαΐο βπο οὐ ἀοπιαπάαπαο ἀρσίαΐο ἃ 808 85." ΜΔ οὐ 
δαθθϊ 11 5ὐαθθ! 46] Ἰπιρουῖο ρθι 16 ΤΘΟΆΡΘΥΔΙΟΠΘ Αἱ 6580 βύαΐο, οὐ ἕα 1ϑύΐωῳ ἅπὸὼ βου ὑξαγα ἅδ᾽ ἀπ 
ἀούίον Εγαποθβθ, πιϑπᾶαίο ααἱ ἄμ 6550 δ Θἢγ."ὴ ῬΘΙ ἀθίθπαθι 16 τρρίοπ 8186 ἴῃ ααθδία τηᾶ- 
ἰθυῖϊὰ. Τὰ ἀπ} ἄπγὸ ρδι βρδοῖο ἀϊ ἅπθ ποσθ οὐ Ῥἱὰ, ΘΒβθπ 0 πιϑαῦθ Π6] θοροῦ ΑἹ 6886. 50} 0018 
ΤΟ] 0. ῬΆ1Ὸ]8 ρρ] γᾶ δὶ 8] ρ.“ ΠῚ. Ῥποα ἴῃ ΠΘΘΔ] 8]θΠΘ. 6088 6ῃ6 ὅδ ἀθύίο Πούνου. θιὍπο 
Ἰρύδθ, δοῖηθ 48] ἄθεψο Απηρ."5 ἴῃ ἔδυιηδυ]θ. ΕἸηϊξα αἱ Ἰορθθν αἰδία υἰβροβύω 1] Τιθα ῥγθάθίξο 5ὰρ- 
ῬΙϊοὸ ἃ ἄοῥία 65. Μὰ οὐ ἃ ὑαῤθ 11 Ῥυϊποῖρὶ, ο!θ παγθηᾶο Ἰοῦὸ πατὶ 1ἱ Βιογηὶ ραβδὶ 16 γὰρ ρΊ ΟΠ 
500, οὗ Ποῦὰ 6116119 46] ᾿ὰ6 Ον..}9 [ᾳββθιὸ οοπῃύθπεϊ, ΟὐΘΓῸ Ἰοτο, παναΐα 4861] οοπβίἀουαίίοπο 5ὶ 
ΘΟΗΥΊΘηΘ, οἸ πα α]οαν απιθϑύα, αἰ ογθηίϊα, ουθρὸ ἀθριίαν] Πουμϊπὶ ρϑυῖ οὶ δὲ Βομπὶ, ο116, γϑἄπιίθ δὲ θ6π6 
ἰηΐθβθ 16 σαρρίου. 461} πὰ οὐ 1᾿ αἰξγα ρατύθ, Ιὰ ἄἀθοθοπο δ᾽ααϊοασθ. ΑἹ ἀπ816 1] ργθᾶθίίο Ατη}.Ὁ: 
46] Τὰ ομυ δέ." σίβροβθ ὁμ6 ἑαύίο 4π6}10 616 ποῖα Παγθὰ υἱβροβίο ἃ 8οὰ δι.» ΠῚ. ὍΣ 9 10 μᾶγογα 
Υἰδροβύο βοὺ ἀϊπούδι" 811ὰ Μὰ} 85.", βδογο Τπιροιῖο, οὐ ἃ ὑαθίο ἢ] πποπᾶο, ΠΠ| ΟὨυὶβί.. ΒΘ ποι 
Ἰὶ ΠαΥΘΥ ΤΠ0880 5θη7ῶ, Ταρ ΊΟΠΘ. ἃ [αν αὐδηΐο πῶ ἔαύδο οοπίτα 46 1θῖ, δῦ ποι Ῥϑυοὸ ΠΡΌ ἃ 586- 
Βαΐῖτηθ βοργὰ αἱ οἷὸ σἰπάϊοαίατα, ἀίοαπα. Νοπάϊηθπο 616 νοϊθπᾶο 808 8.1" ΠΙσπν ὁῃ6. Βοτα 88 
ἰπίθμαϊ οοηῥοδύαὐα, 1ὰ 1166, 1πὶ π6 ἄἀαγὰ ποὐίεϊα ἃ] Πὰ6 ΘΠτ δύο, δοοὶὸ 8πὲ ΜΔ ροβϑὶ ἀθραΐαι ργο- 
ΘαΡΔΙΟΥ ϑὺ ἔδυ βοργὰ αϊ οἷὸ ἀπαπίο 16 ραγτογὰ οχροθᾶϊοηίθ. Ὁπᾶθ 1ὰ Μ.ἰδ 65." οὐ 1]. Ῥυϊποῖρὶ 
Βορυδα υὐϊ, τἀ αὐ δὶ ἱπβίθηιθ ῬΘΙ ὀΟΠΒΙρ]αΥϑὶ βθοομᾶο 11 810 οοβύπηιθ, ἔΒΟΘΓῸ ΑἹ ΘΟΥαΠ6. ΘΟΏΒΘΗΒ5Ο 
Υἰβροπ 6.11, ὁΠ6 δὶ οοῖιθ 11 Παρὰ ἀϊ ϑαγορ δα ΠῚ οἱουπὶ ραβϑαῦ, Ππανθηᾶο ἰαύθο ἃ Ῥοοοα ἀθομδυῖν 
16 ῬΆΡΡΊΟΠ 8516, 1 ἀϊθᾶθ μοὶ ἃποο ἰπ βουϊῥύατα, οοβὶ "Ασα." αὶ Εγαποῖα ἄογθθβθ δι ἴῃ βου ὀῥαγα 

16 γαροίοπ 6] 8 ΘΠ γβύ,, 666, θ6π σϑᾶπίο οὐ οοπϑιἀθυαίο 4116110 ὁ δὶ ἄθνυθ ρϑὺ 1τπᾶ οἱ 1᾽ αἱέτα 

Ῥαγίθ, 11 γθβροπᾶθγαπο ροὶ χπδηΐο Ροὶ 11 ραγογὰ σοηνθηϊθηΐθ. Δ] ὁΠ6 1 ογαθοῦ ΕὙΔΠΟΘΒ6. (1586, 
Νοῖπ παγου δαβουϊ μὰ ἄα] Τμ6 ομνῖβῥ."5 ΑἹ ἄαν βουϊθδατα δσαπα 4610 ταρρίομ αἰ 808 Μ.δ, οὐ ργο- 
Ἰηΐβο ΑἹ βουίγου!, οὐ ἀἰπιαπἄαυ]! ΘΟΙΠΊΠἾΒΒΙΟΠ, Θὺ 601 αἰιθϑύο Ορμ τη 5] ρᾶυυθ. 

Μαπάϊδιμο θη 16 ργθβθαθὶ ἃ γ. 8ὅ6.. ἴὼ ογδύϊοπθ ἕαῤῥω ρϑι ἢ Ῥαοα αἱ ϑανγορ δ 11 ρἹουτὶ 58- 

ῬονΙου!. ΤΊβογθιηο ἅΠΠρϑηύία αἱ Πᾶγοῦ 1 τἰβροβία 61 ογδίουθ ΒΎΆΠΟΘἝΘ ΡῈ. τηδ μά 8718 ἃ γ. (615."", 
ϑοοὸ 6116 1ὰ 5[8, ἱπξουπιαθα, ρϑν ΘΟ] ττθπΐθ ἀἱ οσηὶ ὁο58..... ΕἾ γοπαΐο πογὰ αἱ Εταπσα, 66 Ῥοπ 
Θθουρίο, ἔα ΠρΊοΙο ἀϊ Μαχὶπη]] απὸ Πρ." 5, Πουὰ ἀγοίγθθθονο αἰ ψαϊθηξία οὐ ἀϊ Ἰερρθ (Το), 
ὙΘηΘΠάο αἱ ϑραρτια ὁ 5(α υἰδοπαίο ἃ Τἴοπ, 56. ἄϊ66 ρϑὶ ὀδιιϑα 4611 υἱδοηίίοπ 6] Βίποοπ οὐ ἄ6] 
5.6 Ὲ Οθβᾶγο, Εῤ ὁ γοπαίο ἰπ ροδία πιαπααίο 8] Χ."» Ἐ6 ὑπὸ Νορούθ 46] δ1}}.Ὁ" ἃ] 5ὰι Μ."} τϑβὶ- 
ἄθηξθ ἈΡΡΥΘΒΒΟ 1] ὅ'61. "Ὁ ΤΡ." 5 Ῥ6. οϑδδ 6118. τοὐθηθϊοπθ 46] ἀοίίο Ἐΐποοπο οἱ ἅ6] ἀθέξο ϑβαγθ. [ἃ 

Ο95." ΜᾺ αβῆνηια αὐθϑίο ΠΟΙ 6586: δίαίο ἰαὐίο αἱ γοϊαμὐὰ 5, πὸ ογθᾶθ οἰΐδπι Ροὺ 11 ταἰπιβυ}] 
ϑοὶ, δὺ τιδηᾶα ἃ παθδίο δῆδίψο πὶ βίαΐο Αἱ ΜΊαπο οοπ ἢ] ἄθίϊο πϑροίθ 46] Απὴ}..» "5 ΒΎΔΠΟΘΒΘ 1] 
ἀοίίον Βαϊβοὺ, δ 11 ἀοίίοι 46] 8 Χορο 66. θγύὰ ααὶ ΡῈ. ὀδαβα 46110 6056 ΑἹ ϑ'δυορα, ἃ ΤΟΥ ΔΓ 
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ῬΥΌΘΘΒ80 Ρ61 ὀδαϑα 4611 ἀθίία τοὐθηϊοπθ. ὅπὰα ΜΔ ραγεϊγὰ 811 20, ὁοπιθ ρϑ 16 αἰΐγθ ρυθοθ- 
ἄθπθ! Πδύθιηο βου δύο 8116 ὅ'τιῦ. υ. Θγαΐίαθ θοο. 

1 Βαθβθομα, 8111 28 ἃϊ Ἰαρ]ο 1541. 

πανο." Οοντ." ογαΐογ 68. 

Εβανο" βάνυτο τά. ,. 

ΤΟ: 

[1542 (Ὁ)] 20 ἀἸοθηιθρυθ ἄϑπονδ. 

Τῦτοι ῬῚ ΟἸἩΑΤΙΙΠΟΝ, ΒΙΟΝΟΕΒ ὍῚ ΜΌΒΙΝΕΝΒ, Αἰ, υσα. -- Πα υἱϑβίἑαίο 11 ΜἸριιογοα, λα 8οογιφίι- 

γαΐο αἱ ργονυθᾶθγθ α Νίφφα. [580 λα γἱϑροϑίο οὔθ 8οηφα ογαδνιλ ἐριρογίαϊ! 6. δ8θρισα γίοθυο)" 

ἀαηαγο αἱ οογίο μα ριειὸ 770. Νὰ ἦα μαγίαίο αηοΐνο οοἱ ρμγίμοῖρο Απάγοα Πογία ἐμ }γ6- 

ϑόηδα ἀοί ΜἸσιογοα 8έ6580. 1] ]λογία 600) ἡιοῖέο ϑιμοη6 ραγοἷθ γίβϑροβο σοηὶθ ἐϊ ΕἸσμογοα. 5850 

γορίἠοὺ οἶν6 ἐηὶ αἰέοδα ἀορίἑ ογϊγυὶ ργουυθάοδβογο αἴριονιο αἴϊὸ αγ'ηνὲ ὁ ηιυιυϊφϊογιὶ αὶ οἰ ἴα »ίασξα 

αἰγοίίαυα. Αρργουὸ τ Ἰρογία ψιργφολσα ἀοίία οοϑα, ηια ἶβ8ὸ ἐοθοαγ δἰηυϊ ρμγουυοαϊηγιοηἐϊ γοη 

α αοηουα, πὸ α ἱμὲὶ, δοηϑὶ αἱ ἠναγοθ8 οὶ Ὑαϑέο, σοι ἐμοφοίογριογέθ ἐγ 1οριϑαγαία. ἢν ὁο᾽- 

οἰνιδίογη!θ ϑϑηϑα ογἿη.6 68}7,6880 (οἴ ἐγηρογαίογο νῆα οἱ ἐγαγγὰ. Νοίἑσϊο (Αγοῖ. αὶ Βίαίο αὲ 

Τογῖγιο. Τιρέέογο ραγέϊοοϊαγ). 

“ Μοπβορηθαν, 51 ὑγοβμαμα Ὀ]Θηηθπὺ α16 ἔτ ραΐθ ἃ γοβίγθ ῬΟΠΠΘ ΟὙΔΘΘ 116 ΤΘΟΟΙΩΠΙΒΠΩ͂Θ. 
“Μομβθίβτιθαι. Αὐτῖγό απ ἢχ5. [οἱ, πηδπ 8108. ἃ τπο 5." ἰθΠ Θϑβϑδάθιμ (1), Θοιπαπῇ γοβέγθ ΘΧ. ὁ8 

ἸᾺΘ ἅγΟΙΡ Θοιημδπᾶό, οὐ ἸὰγῪ 15. 16 ἑοῦ 096 416 94 8π. ΘΒμδγρΘ, ἸΕΥ͂ τϑιποηβύγαπῦ, ΘΟ Ὀ1θη. 41] 16 
8810116 ἔγθϑ θη. ΠἸπηρογίαποθ ἦ6 116 ποπ 5Θ]]Θπαηῦ ΡΟῸΥ 16 Β6υυΐο6 Ὧθ 8ὼ Μ.(δ, ουϊέτο 16 Ρανὶϊ- 
Θα]1θ᾽ 46 ν. Εὶ., πη 8. ΘΠΘΟΥῸΒ. ΠΗ ΘΙ86] ἄἀθ ἴὰ ομγθϑύϊθηθό οὐ 16 ραυϊοα]θι ἄθ οοϑίθ ΒΘΡΊΘΙΤΙΘ 
οὖ ἀαγαπύαρθ Ἰοχίγομηθ πθοθβϑὶθό οὰ υ. Ἐ). 86 ἔγοῦνθ γϑάπίοίθ βου 165 ρυδη5. ἔτ 5 (6110 Παβὶ 
Βαρρον!ό Φπβασθβ [οἱ, οὐ 41 ρ]8 σναπ5. [πῪ Θοηνἰθηὐ Βαρρουίοῦ 416 Φοιηδγϑ8, οὐ 416 66 πθ βουοῖὐ 

Ῥϑα ἃ γ. Τ}., ΘΠσΘΟΡΘΒ. 61] δαῤ Ἰαπῦϊθι' ἄθβοη ϑβίδὑ, Βαρρουίθι 165 ἔταγ8. 4110 ΘΟΠ ΙΘΠΠ6 ΡΟΌΙ ἃ 
Θοπβθυγϑίϊοη ἄθ ΝΊοΘ ὑδηὺ Ρ]τι8 ὁπ. οϑίδηῦ, σουηιπδηῦ 1] 5βογθ, ἄθβποϑν ἄθ ἐοιέ 50ῃ γθυθιθ, ποϑέαπὺ 

Ῥογό ἅθ Ἰοβύαι ἡ 88 Μ.ῖό Ἰὰγ ἄομππθ οὗ ἀγαπὺ θηρασό ροὰν 1ὰ βιιθϑύθπθαύίου. ἄθ Ῥαββό τοὰὺ 66 

466116 Ῥογοῖν θπραρό ἰαπὺ Ῥάρτιθβ, 416 γ11165 οὐ οπαθύθααϊχ 41} οοπδίἀὸγθ 66 418 γ. ἰχ." ρϑαϊῦ 
[αν οὐ ἀδνδηθαρθ 81 16 Ἰθῃ οϑὺ αϊπιρογίαποο ἀθδίγθ σπαγᾶό δὲ ποι, οὺ δὶ ΘᾺ 5611}0]16 41} 
ἀοῖρρθ θβίτθ σαγᾶό, ἀπ ν. Ἐἰχ." θαι Ὀυΐθ πθ 1 ψγοι]]οῖν ἀθ5 ΠΡ 6 οοπβοὶ!, ἄθ ἕαγθαν οὐ 46 
ᾶθ, θὲ απ 6118 πὶ γϑα]ὺ ΘΒρΔΥΡΊΘΥ ΟἤΠ086. (16 βογῦ ΘΠ 50Π ΡΟΥΟΪΙ, ΤΠΔΥ͂Β 46. 58Π5 ἃγᾷθ (68 
τηἰ Πἰβύγθϑ 0. 88. τᾶ. ἰό ϑϑίοι! ὁΠ050 πη ροββ 010 46 16 ρογοῖν ἐϑαγηΐν ὅθ 6. 41] οοηνίθμῦ ροῦν ἰὰ 
ἀθδύαποθ, οὗ ροῦτοθ 46 γ. Τὶ. παδῦ οοσπθαὺ ρὲ οϑίνθ Ἰϑάϊοι 5866.." 6.100. θυ Ὁ}16 σοπαριηθηῦ οὗ 

46 Ῥοῃ ΟἸθα 6 ἔοιι8 5605 ΔΙΆΪΓΘΘ, ατιθ 6116. τ6 ὡγοῖῤ ΘΟ ΠΩ͂ΘΙ ΤΘΟΟΌΣΙΝ ἃ ΤᾺ 16 ῥγθιαὶθν οὗ 
Τὴ. βι] 61 ΘΠ 665 ΔΠζαῖτ65 Ο6110Π 501 ὁομηδηἀθηηθηΐ, ΓΘ α]οὺ ΒΘΡΉ ΘΙ 16 ΤΘΒΡΟΠαΙδ απ οα]ύγ8 18 
ΒΘΙΨΙ09 ἄθ 88 Μ 6 οὐ Ἰπηρονγίαποθ απιθϑύοϊ᾽ ροῦν ἐοαίθ 1ὰ Οτθϑυϊθηξό, 41] ϑϑίοιῦ ὑδηῦ βϑυν θα 48 

γ. ΒΧ.", 41] 51 θιηρ]ογγοῖν ὑγοβυοϊδη ίουβ, ΝΙαἰβ. 41] παγοὶν ΠῸ] τπόγϑη 46 ἸΘΠΙροῦθαν, πἰ τποΐπ8 
Θοτηδηἀθηηθπῦ ΡΔΡ Ἰ6Ὰ]16 οὐ απ ἄθ Ἰὰγ, 5ἰ 88 Μ.ιὁ πθ Τὰ τπδπᾶοίῥ Θχργθβδθιηθηῦ οὐ ργαπανθ 
ἈυΡΊδηῦ, 61] πανοῖν ρονοῖν ἄθ ἀγᾶθι' δῃ Πΐθηβ, ἴῸγ5 ἄθ ρᾷγ0116, οὐ Φαϑαιθα [οἱ παγοὶν [16 6ῃ 
ΘΒΟΥρτΘ ἃ 588 Μι6 Οοιπαπὺ Τ] οοπγϑποῖδ, δὲ ϑποοῦθθ ἃα ΑΔΓ 1115. οὐ 46 46. πογϑᾶι 6 Θβουργοῖῦ 
ὑγόβυο!]οπ ουβ. Μαΐβ απ1] ΠπῪ 5θιηὈ]οἱῦ ἀπ γ. Ἐ). ἄθογοῖν θπγογό ἀπρ' ΠΟΙαδ Ἰθαῦο] οπαοτηδηῦ θὲ 
Β8Π5. ΠῚ] γϑβρθοῦ 16 τϑιποηβύσαν ἃ 58 Μ.ἰό οὐ αὰθ ν. ΕἾχ." 86. ὑγοπιροῖψ, δὶ 6110. ραποοὶῤ ἀπ ΘαΪΣ 
ἴω Ῥθιββθ ἀθ Ἠΐθη8 ΒΘΘΟΌΣ 888 ΘΧΡΥΘΒ τηϑπαθιηδηῦ 46 88 Μ.16, οὗ ἀπὸ 5] ἸᾺΥ ἀγοὶξ 46 τι 8 5 
4}}} ἸᾺῪ ἴθγοῖν σορποίβίσθ οογηδηὺ ΠΙῸΡ δύ βϑυνίῤθαν. 76 ἸᾺΥ ὙΘΡ] Ια πιΔΥ Ὁ]οΥ 5. 410 Ῥοῦν οβύγθ 16 

(1) ἄοιιθ ϑαδγος 46 ΕἸσίθτοαῦ. 
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Ἰῖϑα ὑδηὺ ρυθιαἀ] οἴ} 016. ἃ οθδὺθ 5ΘρΙΘΕΙΘ, 51 γϑποῖν ἃ 88. ρθιᾶγθ, ατιθ Τῖθα πθ γθα]]16, απθ ῬΟᾺΓ 
ἸΘῸΡ ἀθθγοῖν οὐ Ῥίθῃ 1] 86 ἄοίθγθ ἀγάθι ἃ 16 σαγᾶθι, οὗ α16 5θῃ ] οἷν ὁΠο8βθ ἔμοῖ]6, απδηῤ ἢ 
ἸᾺῪ Ρ]αΐγοῖἐ δὲ δὰ 866." ΡΥῖποθ (1), 58 ΥὙ ΘΙΏΡΙΟΥΘΡ, 66 απ 11 ἄϊν ἰαπὸ ἐγὸβ γο ]δη ίουβ, τᾶ 5 61] 

Σ ἃγοὶύ ρθὰ Ὧθ θϑρθίϑποθ. Υϑι «18 [8 ῥδυΘΥ απ ᾿υἶποθ, ΡΟῦΤῸΘ απ αὐαηῦ γ6 6 βθϑίοιᾧ ὑγοιιγό 

ΤῊΔ], διι58ὶ 16 ἔθη ρ5 θϑύοϊ ̓  τηθυγ Πθιιβοιιθπῦ πιϑα]γαὶβ οὐ ππρούπιθαϊχ. Τιοᾶϊοῦ βθρηθαι τη6 τϑιηγὺ 

ἀγαηὺ Ῥδυ]6 ἃ ΠΥ ἊΠ6 ῥὶδοθ ἃ 66 τηδύψίπ, οὐ 858 Υ οϑὺ ὑγοιγό πηοη8." ἸΘΗΊθ8. οατ ἃθ φΟΙΠρΑρ θ, 

Ἰὰ οὰὰ τἀπὸ ΔΕ] γ ΘΟ γ5 Θὰ ΔΥ αἰ ὑοῦ 16 ἄθββιιβ, οὐ ἀαγαπίαρθ 16 ρυΐποθ τη6 Παβὺ στϑϑροπᾶα απ 
Οὐ] 16 βθυυῖοθ ἄθ Ἰθηρουθαν οὐ 16 ὈΘηΘΙο6 486 18 πΠίγθυ56118 ογθϑύϊθη ό, απὶ] οϑὺ βουυϊθαν 48 

γ. Εἰχ. οὐ ἄθβίγθ 805 Ὀΐθῃ, δὺ ᾧπθ 511 ἃγοῖὶξ 16 τπουϑῃ ἄπ 5ΐθπ, α1} ἰδγοϊδ, τπᾶὺ8 416. ΘΠΟΘΟΓΘΒ 

486 Ἰὰ Ῥγθυ βίοι αα}] παϑὺ 48 Ἰθηιρθυθαι 8οῖδ ρ]α5 αθ 1] πθ τηθῦῖδθ, απ ἐουύοβίουβ 18 ἄγθβ- 

βθδηὺ 1] ἐουύίθ Θὴ 8501} ΒΘΙΎΪΟΘ οὖ α16 δαϊγθ τηϑηϊθηιθηῦ παβὺ 1] ἀθ Ἰθιαρδυθασ, α1θ 88 416 ΤΟ ἢ} 6 

ἃ 585 βΆΠΟΥΘ5, Π6 «ΠΟΥ͂ 1] πὰ ρϑαϊὺ ἀϊβροβθν ὉΠ] θαυβ. Θαδπὺ ἃ 1ὰ 5θρπθασίθ απ 1] πὶ ἔλα] ἀγοὶν 

ΘΒΡΘΡΆΠΟΘ οὖ 1 ὁ6 βοηὖ οἤοβθ5 θ᾽ ΘΟμΠΠΠ8, οὖ ατι8 5] ὈΊθη 168 ΠΠΡῸῈ ΘΟΠΘΊΉΟΥΒΒΘ ΠΙΠρΟΥίΆΠΟΘ, 

46 165 δ] 05. πΘ ἴὰ ΘΟρ Οἶβ86 δὺ πθ 1ὰ Ὑ61.}}16 ὁΘορποϊβίγθ, οὗ 4 11 πθ 108. θα] ἔογοοι οὐ απ 
ἀθδ]ὰ Ἰὼ 11] γουϊδα ργδύίατιθι, ταᾶγ 8 αα1} πὶ ἃϑὺ ροϊπῦ ὧθ ογᾶνθ, οὖ ὑοαῦὺ 66. 41] ἃϑὺ ρϑαϊῦ ἔαΐτο, 

66. ἃ θϑ6 46 ἴαϊγθ οὐγογθι' 186. ρομᾶθ {16110 46 σίνγθϑ οὺ 485. ΔΙΊΉ685, 46 πϑϑὺ Βῖθπβ. Του βίου 8 
ΟΘαΪχ ἅθ 1ὰ βθρηθατίθ Ἰθϑύϊπηθ Ὀθδποοιρὺ οὐ απ 46 ἰοαὺ 66. χα] ρονγα, 416 1] πθ [α] γα ἄ6 56 

Σ᾽ αἷᾶον, Οορποίββαμι 16 ρυδηᾶ Ὀθβοῖπρ', ΠΙΔΥΒ. ῬΟῸΙ ΠΟΙ ὙΟῸΒ ὑγοιηροι", 41] ἔβα] απ 588 Ν1ό οΥ- 

ἄοππθ οὐ θουημηδπᾶθ (116 58Π5 66 ΠΘ 66 ρϑιθπὺ ΒΙΘΠ5 ἰαῖτθ οὐ ἀπὸ ἰοαὺ 66 απ6 ἅθ «ΟΥ πιαίη- 
ἰϑπδηῦ 11] ρθα]ῦ βοῦν ν. Εἰχ.", θδὺ ἄθβουίργθ οὺ ἄθ ῥϑυῖου οὺ 6 ἄθβ᾽αω βᾶπθ 8 Θϑίγθ γϑααὶβ, Π]6 
γοὶ [1 ὁοσποἰβϑαπῦ 1ὰ πθοθϑϑίἐό δὗ 16 ἔδυοὶῦ ΘπθοσθΒ ἄθ πούθϑιι. 718 ἸΠγ δΥ͂ Ῥδβροπᾶα αθ γο- 

ψγηὺ χὰ 16 ἰδιηρ8 βθυγοὶῥ (9) δ 418 ρϑα]ὺ ϑϑέυτθ ἰομ πθ ροιγοῖν π΄. δα]. ἰαπιρθ 461] (ἈΠ]οἱν 
ἔαϊγθ 105 ΤΘραγ ΠΟ μΒ. πΘοΘββαῖ 85. δὺ ΡΟΓΎΘΟΙΣ 65 ΠΠΟΠἸ 05 Τα 588, Ῥαπᾶδπὺ αθ Ἰοη 165. ρϑα]ῦ 

θουϊδον ἄθἄδηβ, 66 46 γ. Ε. πθ ρθαὶὺ ἔαῖγθ, δὺ πὶ βῖὶβ παζαγᾶθι. ἄρ ἄϊτθ 46. Οὐ] 6. τηὰ ΘΟ01η- 

ΤΑΒΒΙΟΏ, “16 8 ΤΠΟΪΠΒ Θηὐ6 ΘΕΪΧ ΠΝ] Πἰδίτθβ 46 5ἃ Μ.ἰό, Οδροπάδπὺ αὰ 16 τπδηδοηιαπὺ ὅθ 8 

Μιό Ρουγοῖδ, ροῦυθιβ88. 465. ΘΠ 0868 πθοθβϑατθ8, Οὐμηδηὺ Δυ Π]6γ18, ΠΗ ΠΟπ5. οὖ Υἱγθθ8. οὗ αὰθ 

Υ. Ἐχ. ρογγοίγοι ἡ δῈ]Χ τϑραγδθϊοηβ δῦ 6 ὁ88 (0 88 Νία. [6 πθ 16 γου]βδὶν δοθρίθυ 5118 8568 ἔγΆγ8, 
αὰθ ὁπ 16 ἀθϑαπγὺ ἃ γ. ΕἸ. 81 1ὰ ῥῬγουϊβίοη απ 88 ΝΜ ὁ Ἰπν ἄοππθ. [6 ρυΐποθ τὴϑ μαϑ; τθϑροπᾶα 

40 6611 ϑϑύοϊῥ ρΡ]8 416 τ ΖΟΠΠΔΌ]8, πᾶ 5. 416 οθϑύοι δ ἃ Π]ΟΠ5." 16. ᾿ΠΔΓ 815 (2) ἃ Υ ραγυθοῖσ, οἱ 

ΠῸΠ ἃ Ἰὰγ, οὗ απ ἄπ θῸΠ οπιθαν οὖ Τὰν οὐ 16 566." ΘΠ106. Ὁ ΠΥ 6. Θϑουργοϊπύ οὐ Ἰοχογίογοῖπέ 

6 16 Δοθγοὶν ἐαῖτθ, 66 ααὶ οπὺ οὐ θη Πα] ἀθιηδηΐ, οὐ ὁ6. ρϑπᾶδηὺ απ γ. Εἶχ. ἔμ 6θ. θηθθπᾶνθ 

16 ἰοὺ ἃ 58 Μιἰό οὐ ΤᾺ ἴμοθ Τπβύϑποθ ϑτδπᾶθ ΟΥ̓ ῬΟΥΎΘΟΪ τ. 
ΜΠ Βθισιιθυι", 66. Βθγοὶδ ΘΠο586. Ὀΐθπ Ἰοπρῖιθ ΤΘΡΙΪατι61" ὕοτιβ 165 ΡΥΌΡΟΒ ϑὺ γϑρ] 6165 ΡῈΓ Θβουῖρ- 

ὕαγθ ἃ ν. Ἐ), τιᾶγ8 οουύθβ Ἰασγόβίθ θϑὺ 8 585 δχργὸβ πηδϑπαθιηδηῦ ἅθ 5ὰἃ Μοό πθ 86. ἔδγῷ υἹθη5 

απ γ81116, οὖ 46 Ἰὰ βϑθριηθασίθ πὰ μα] ΘΒΡΟΓΘΡ ΠῸ] 5ΘΟΟΙ 5. πὶ βθογθῦ, πὶ ἀθβοουγθῦῦ. ΡΟΌΤΌ ΠΟΥ 

Υ. Ἐς ῬοΥτὰ Υ ΡΟΓΎΘΟΙΝ ΡΔῚ ΔΆ] γ65 ἸΠΟΥ6η8. αν [οὶ οοδϑὺ ρϑυᾶγθ ἰδιηρ5. 

Μοπβοίρπθιν. ΤΌπὺ ὁ6. απ  Θηφθπᾶτι Τοὶ 486 ποθῶ θϑῦ δομηδηὺ 16 ἢ] ἅ6 πιο." 46 Ρ6]]οῦχ 
ἃ Θδῦό ὑπό οὐ αἀὰθ Τὰ Ὺ ϑϑὺ τποῦῦ 4θ τηϑ]]8 16, οὐ απ 16 ᾿υΐπο6 46 ΒΌΠΠΟΠΘ 565 γίθηῦ ροῦν ρόπόγα! 

ἄθ Ἰὰ Θμδγα θα θὰ Π0811Π1ὰ, οὐ πιαδὲ ἀϊὺ ἀπρ' ἄθ ποθ απθϑὺ [οἱ αἴθ Ἰη0η8.5 ἀθβοῖοθ Πᾶϑὺ αἱ 

Ὀγα]ου Ἰαπύοχοα (8) νϑίπϑυ, ἴὼ γοϊ]θιιι δὲ ἄθαϊχ δα] ῦγθ5. Ὑ11165. Πθιηδῖη τηδὑπι «16 τηδ ἢ ῬᾺΥΒ. ῬΟΙΙ 
ϑδύγθ ἃ ΝΊΟΘ ροῦν 165 [δϑίθϑ, γογαπὶ 46 π ἔἈ18 ΤἹΘΠ5. Ιοὶ, ϑὺ ἃ 110} τίου" 96. ΔΡΡΟΥΘΥΑΥ 1ὰ 
οθυῥαϊπηθίό ἄθ ἐοαύθβ σμοβθβ ἃ υ. Εἰ. [6 566."" 6110." 5 τηαϑὺ αν α}] θβουῖρτα ἃ ν. Εχ." ἃ ὁοη- 
ῬΙπηδηῦ ἄθ ἐοαύῥθα ομοβθβ. 

(1) Απάγρα Πουία. 
(2) ΑἸέομιβο ἀ᾿Ανδ]οβ, τπᾶσοθθδα 46] γαβίο, Ἱπορούθηθηθο σθηΘυα]6 ἴῃ Ποιαραχαϊα. (8) Τιαπέθεααθ. 

ϑέπιε 11. Τομ. {]. 
τ 
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Μοπβθίρτιθαι, δούθπάδηὐ 16 ῬῸΠ Ῥ]αΥβΓ δὲ οοπηπαθιηδηΐ ἄθ γ. ΕἸ. ῬΟῸ Υ ΠΟΡΘΥΥ ἄθ ἰοαῤ 
ἸΏΟΠ. ῬΟΥ͂ΟΪ ΤΠη81ι ὙΟΥ͂Β ὈΥΙΘΥ 19 Ογθαύθαν γουιβ ἄσππθι, ἸποΠβθἰρτιθαν, ἐγ θ ΟΠ Π6 ρΓΟβρουϊδό οὗ Ἰοπρτιθ 
γίθ. θ6 θϑῃπθθ ὁ6 ΧΧ." ἀθ ἄθοθῃιθγθ 

γοβύγθ ὑγόβῃ τη Ὁ]0 ὑγόϑο οἰ βϑϑηΐ 

Βαθρθϑὺ οὖ βϑυυ θαι" 

Τι. θκ ΟἸΑΤΊΠΙΤΟΝ 9. 

{ΠΣ 

[1548] 15 [ϑΌΡγαΐο ΜΊ]αμο. 

ὙΈΒΡΑΒΙΑΝΟ ΒΟΒΒΑ, ἈΜΒΑΒΟΙΑΤΟΙΙ ΜΑΝΊΟΥΑΝΟ, ΑΙ, ΟΑΕΡ. ΕΒΟΟΙ ΟΌΝΖΛΘΑ ΠΡ ΑἸΤᾺ ΠυΘΉΒΒΒΑ ΡῚ 
Μάντουα, Μαμθημπῖτα ΡΑΤΒΟΙΟαΟ. -- 7οηέαϊίυο αἱ Ορϑαγο Μαρσφὶ 8ι.ι Τογίνιο. Εδίΐο ἐγ οἴδοο 

[4τγοὔ.. βδέογίοο αοηφαφα, Π]. ὁδέογηῖ, Ν. ΧΙΓΧ, ἡ. 8, Ὁ. 1666 ((548-44)]. 

ὉΠ δ᾽ πτ ΘΟ ὙΠῸ. ΣΑΙ ΤΠ, ὕΟΝΝ, τὸ, 

Ἠουΐ νθπθ ἰὰἃ που 8] 85." Μαγ."" Π].3 5 ἀπδὶτηθηῦθ ᾿ππθ] 6] ΘΟ]]ΟΠ6] θθδι ἄα πῶρο]! ἐθηφὸ ἴα 
ἱπαργθϑα 46 τ ραν ΤΆΣΙΠΟ, τη 616 ποπ ΟἿ ρούθίθ υἱαβῖσθ, οὐ 1] ἀΐβοοπο χὰ π6] τηοᾶο [ηΐγαβο. 
ἘΌΤΟΠΟ δϑοοϑί 28 βοϊαὐ] 9116 0] 18. ταϊυ ὰ, ΡΑΡΊΟΙ οὐ 1ὼ τοϊθἐὰ Τα] δ πὶ ἐπὶ αὐτηδθὶ ἅ8. οουβδ] δὶ 
Πο σοὶ 468 τηδρ]ῖα οὖ 96]]1αῦθ 'ἴπ απαίχο οαιγα 0 ἴϑπο, οἱοὸ βϑύψθ ρθ1 οᾶγτῸ, Θ0Π ππὶ Τησθρτο [816 
6116 ἐαρΊ αὐ ππδι οογαθύα, 50 ἀρθυῖνα ἴπ ἄοθ 8116 18. οδυυ]ρ]1ὰ 46] ἴθπο οὐ γϑβϑίαγαπο βοορϑυίὶ [ἢ 
50] αὐ, α18}1 ἀθηΐγο βύδγαπο ἣν ἸοσῸ οομητποα ἰὼ, οὐ [τόπο ἱπγίας 11 ἀθίςϊ οαντὶ Ιὰ ἀοπιϊπίοα ἀδ 
ΒθΥἃ ὙΘΙΒΟ ΤΌΠΟ οὖ α116118 πούδθ πηθᾶθπια πιϑπάδγοπο ἀπὰ ΤΠηροβοδία ἅθ 40 8016 αὐ], Ιὰ τὰ 

ΒΡΆΡΊΟΙΙ οὐ Ἰα]ύτα ταϊ θὰ ΤὐΔ] δ πὶ βούδο οοπᾶτιῥα 46] οὰρ." ἔγαπο. ὁ ἀθ ΟΠ ΐγαυτα οὐ οαρ.. ΕΊΆΠΟ. 0 6 
Ἰβοῖα ἴῃ πᾶ ὀδβούα Ἰοπύαπδ 8118 ρογίω ἄθ Τ'αστῖπο ἀπὰ δι ποραβίαα, δὲ ἀπὸ αἰέγτα Πηροβοαΐα ἄ6 

ὁθηΐο 5ο]ἀδθϊ ἴπ ΠΟ ΤηΟ]Ἷπ0 6110 ]γο ὑδηύο ογὰ Ἰοπρὶ ἅ8 4611 οαβοία, ροὶ Ἰοπύαπο πιθ20 τηϊρ]ο 
50. 57] Ἰπη οβοΠὸ 6] 60110π61 (0881: δι ΠΆρΟ]1 ὁοπ 1600. ΑἸ]Θπιδηὶ δὲ 16 Θοπιραρηθ 5ρΆρΡΠΟ]86. 6] 
ΤΩΔΒΟΓΟ 46 σΔΙΠΡΟ ἸΏΟΥΆ]68 οὖ ]Όγθ ἰμπίατίθ Πα Παπθ Ο16. {ΐθπ6 6850 ΘΟ]]ΟΠ6], (α16 ὁμ6 ἰπξαΐο θτᾶπο 
ὑγθ τ]]]18, οὐ ἀθίθνο ογϊπθ ὁ6 1ὰ Ρ." Ττηροβοαΐα ἅ611 οαβϑία θοιηθ ἴὰ γϑάθγα πέτα 11 απαῦτο 
οδΥτα, ΠΘ118, Ῥογύα 46 Ἴαγῖπο, ΘδΠϊ ΠΑ Β5ΘΙῸ 8] ΒΠΘΘΟΥΒΟ οὗ 1] τηθᾶθμιο ἴβοθβϑθθ ἀυ6}1ὰ 46] τπο]πὸ 
γθᾶθη 0. ΟΔΠΆΪΠ81 α116}}1 4 6118. οαθθία, οὐ ἄθ πιᾶπο ἷπ τη8πῸ ἴδοθϑϑθ 11 πιθᾶθηιο ἴὰ Τπηροβοαῦΐα 
δτοβθδ, ἀπδ πη 0 1ἃ γὙθᾶθ850 [Π08ΙΉ1Π81 4161} 46] πιο]πο. Οὐβὶ 11 1απθ4] τπαῤῖπο διοπῦϊ 11 ΘαΥΥΪ Π6] 
ἔν 46] βἼΟΥΠΟ ὩΡΥΘ580 1ὰ ρουία 4θ ΤΌΠΟ, 86 ἔθΥΠΠΔΙΌΠΟ Ρ61 ΠΟΠ ὅδ Βαδρούο ἴπ Τπύγϑι" οοβὶ ΡῈ. 
ἴθπηρο οὐ βρθίδιοπο ἃ Τηΐγαν ἃ πὰ ποτὰ 0 οἼουπο 6116 οἱὰ θγὰ τηθχᾶ ΠοΥὰ ὁΠ6 ἃ ροιία θ᾽ἃ 
δρουία, θα Τηῤγαθὶ 6Π9 Τατοπο ὑαδὶ 11 ἀπαΐγο οαγτα ΠΘ118, ρογία, 56 Β0Ορ ΥΒΘΓῸ βθοοπᾶο ἴ] αἸβθρπο 

ΠῚ βοι ἀδ! ἴῃ θ581 δϑοοϑῦϊ οὕ ΒρΙΙΌΠΟ ὍΘΙ 5θρτιο ἄοὶ 5ο!ηἶορὶ ἅν τοᾶδ, ἅθ ἀπ] οσπὶ παοτιο αἱ 
6581 Π0 Βᾶγθδ πὸ δὺ ὑπὰ γΌ01]ἃ ΡΘΓ ὙΔΙΘΙΒΘΠΘ 5ΘΟΟΠᾶΟ 6] Ῥίβορτιο, οὐ Ἰδββαξὶ οβϑὶ ΒΟΠΙΟΡῚ οὐ 
γΟ 0116 ΠΠΘΒ5ΘΥῸ ἸΠΔΠΟ 8110 ΔΥΊΏΘ 4618, σιιαγᾶδ δ᾽ ὩππαχαΡΟΠΟ θοπα ραγτίθ ἅ᾽θβδθα ραδγᾶα Πδγθη- 
ἄο]α ὁοἸδα 8110 Ἰπηργουυῖβο οὖ ραγίθ 611}, ρτιαυᾶδ ατι8} οτὰ βαρίῥα ἐπουὶ ἅ611ὦ ρογία ποι γϑᾶθπᾶο 
ὙΘΠΪΤ ΒΌΘΟΙΒΟ 46. Τπηρθυ]8}1 ἰουΠΓΌΠΟ ἃ Υἰμηθῦθι' ΘΟπ ΤῸ 11 ἀουι 28 ἄμ ἀπδ8]1} ἔαγοπο 5ἰπα!τηθηίο 
1ὰ ῥ᾽ὰ ραγίθ τηουεϊ, ταὰ ἴπ 419] ἔταπρθηΐο ἔπ Ἰαβϑίαὐα οὉ 11 ἀπὸ ΒΟΥΓδβίπθβοῃ8, 8118 Ῥογύα 016 
βαυγὸ ἀθηξιῸ 0118 ἔθυτα 11 0." Προ ϊΑ}} οὲ ἴπ 46] ὕθηηρο 486111 ἅ611ὰ σπᾶγᾶα 6118 Ῥίαχα 56Π- 
ἴθπᾶο 1] στυπηοῦθ ΘΟΥΒΘΙΌ, ΤποΠο 1 ὁΠ6 1ὰ ῥἱὰ ραγίθ ἀθβαυτηδθ, οὐ ΘΔΥΤΊ ΟΡ ΔΙΌΠΟ ΒΟΡΤῶ θϑϑὶ 28 Τπη- 
ῬΘΙΪΔ]1, απ8}} ποι γϑᾶθπαο ῥγοϑύο 1] βπθθοῦβο [ὈΤΌΠΟ δϑυγοίϊ ἃ ῬΙΟΘΌΤΆΙ ἰὼ ἔπρα ραββᾶμᾶο ΡῸγ 
ἄἀθβορτα ἀ811 βαυγαβίπθβομδ, α18] πὸπ οτα τηο]δο αἰδα οὗ οοδὶ πθ ἀϑοϊτοπο 24 {αθϊ [ου δὲ ΡΙ- 
βίο ἃ Ἰαραγᾶδίθ οὐ βαββαΐθ οὐ 1ἱ αἰἐτγὶ αὐδῦγο τοϑΙὍΠπῸ ἀθπύγο τπουϊ, ἔγα απ8}1 ὰ ἀπὸ δῖονδαπθ 
Βομ ΠΠομηΟ αἱ απθϑύα οἰδὰ οΠϊαπηαίο Μ8. ΑἸοβαπᾶγο 46 τιδσὶ δύ ἀπ σθπ Π]ΒμΠΟΤηῸ ΒΡΔΡΊΙΟΙΟ οὖ ἀοἱ 
Δ] τ]. ΕΔ πὶ 46110 Τπδύαπθθ Ρροὶ σίοπβθ 68] βθοῦβο 4611 Τιηθοβοαύα 46] τη ]πο Ρ." 6᾽9 46 416}11 
4911 οαδοία, α08}} θγᾶπο ἐαπύο ργθϑὶ 48] ἔγθᾶο Ῥθ1 6586}: θαριιδίϊ, 616. πο ροὐθέθιο οδιηΐπᾶγο, 5ὶ 
ἢ 1] βσθο 80 ἔχ [αγο δ ρθυοϊὸ 56. ὑϑϊ γα πο 8118 Τπιθοβοαΐα σγοβϑὰ δύ Του ΠᾶΤΟ ΠΟ ἃ γοΙ]ρίδπο, 



δῦ ΟΑΒΙΟ 1 ὉῚ ΒΑΥΟΙΑ, 1Ὲ 50Ε ΒΕΙΑΖΙΟΝῚ ΟΟΝ ΒΒΑΝΟΙΑ ΒΕ ϑΡΑαΝΑ, Ἐ6ΟΟ. 819 

ΡΟΪ 6] 6011.}9 Οθβδι" τηϑηᾶᾷὸ τἀπὸ ἐδηιθουπο ἃ ΤΌΠΟ ἃ ΤἸΘΠΘᾶΘ ΟΠ6 ΟἹ] ἔιθθθιὸ ἀδύξὶ 11 ααδίτο 

ΘΟΥΡΙ 468. 80] πιουϑϊ, Π α8}} οου θβθιηθπίβ οἿἹ ἕαγοπο δῦ, οὐ ρᾶγθ 616 ἔγϑη."" σἹὼ Ππανσθᾶπο ρτθ- 

Ῥαγαΐο 48 [Ἀ}}1} 5θρϑ!γθ Ποπογαῤαμιθπίθ. ϑὶ ομ6 ἴὰ οοϑῶ ραϑϑὸ Π6]Ὶ τηοᾶο βορυδβουῦϊθο, οὐ ρουμὸ 

ΘΒΒΘΠ4Ο οἱὰ Θχρθαϊίο απιθδίο ἀΐβθριο οὐ γϑαβιῦο [Ἀ]1ῦο, ρᾶγθ 6086 88 Πδρίδπο ἄμ ὮΓ πουὶ ρθῃ- 

Β[6Υ1, ἀθ τηοᾶο 616 061 ατιαηΐο ρΟ580 ΘΟ ρΥΘπᾶθυθ 1] βϑαΠππθηΐο 461} β]ορίαυηθηθὶ 46 5ο] δ 

ΠΟΙ βὐδγὰ Π6] ἰθυμηθ ὁΠ6 ὃ 8] ργθβθηΐθ. 

δον. "πιο ΠΡ ΘΟ ἌΣ 
ῬΌ 1115." ΒΘΥΥΙΟΥ 

ὙΕΒΡΕΒΙΑΝΟ ΒΟΒΒΑ 9. 

12», 

ἂι,.:Ψ. 

[1548] 12 ἀροβίο ΜΊαπο 

Ἴπ, ΜΑΒΟΗΒΒΒ ὉΒῚ, ΨΆΑΒΤΟ ΑΘΙΙ ΑΝΖΙΑΝῚ ὉῚ [πΠσσλ. --- 1 7Τηγοϊὴ δίαηηο βοίίο Νίζϑα. ἴα ρογαϊία 

αἱ φιμοδία οἰἑὰ βϑαγοδῦθ τοῖα βοϊασιγα οἰγαογαϊπαγία }6ν ἴα ογ δέϊαηϊξὰ. Εἰγίὶ ὁ ργοηίο αὐ ααο- 

Ῥόγαγο ἐμ ὁ βϑιμοὶ ηιοσϑὶ ρον" αγθ"αγ6 ὁϑογοϊίο 8 Πἰοἱθηέο α ᾿ἰδογαγία, ὁ [γα θριξὶ ὁ υϑηιἐϊοϊηιιο 

φίογηὶ οοπέα αἱ αὐυϊαγϑί. Μὰ ἃ ἐπι σγαηᾶθ ρμοηιγῖα αὐ ἀαηαγο. Τὶ βύηυϊὶ Κγαηρφορεὶ ὃ ἀθοογοβο 

96)" οφτὶ δίαίο Ἄσογμέγἐθιιῖγο ἃ ργο᾽ ἀοίία 8ροαϊφίονιο. Ὑορσίία ἴα δίφηογία αἱ Τλίσοα ΚΟΥ 76 ἡ 

ἀαπαγὶ οἦνθ ΟΟΟΟΥ̓ΥΟΡΟ μὲ)" ραφαγο 1000 5οϊδαίί ἀμγαγίο ἄπο ηνοϑὶ [ Αγοῖι. αἱ δίαίο αἱ Γλίοοα. 

«Αηείαηὶ αἱ ἐοηερο ἀοίϊα ᾿ἰδογίὰ. 1ιοἰέογο, τοο:. ὅ48 (1589-46), τι. 25, [0]. 17.γ.ὄ-ὥ18.]. 

“ Μοϊΐο ταδρ.ἦ 5.5} 

Ἡδντδῃ 16 5. Ὗ. ᾿πΐθϑο Ἰ᾽᾿απᾶαΐα 61] αυτηαΐω ΤΌΣΟ βομα οὖ ἔγαποθβα π6] ροσίο 46 1] Ρᾶποδ, 

ῬΘῚ ἐουἐϊβοανθ απ|6110 οὐ Ρ6 Θϑριρπαιθ ηἶσα, δῦ 50 68. ΠΟΙ 5878 Υἱπηδβύθ αἱ σοπΒ᾽ ἄθγασθ 1] ἄδηπὸ 

ὈΠΙγουϑ816 48 οἰ βυϊαπὶ οὐ τηδββίπιθ ἃ Ἰθα Πα οοπι8 4611 μὰ ργορίπαπδ, οὺ 4.6110 πθ βποίθαθυϊο 

ἃ (0611 τρια. “ὃ, απαπᾶο 8118 ἀρίνα Αὐπηδύα υἰτιβοῖβϑθ 11 ἀβθριιο βοργα 1ὰ ἀθίία πίσα οὖ Ῥογίο. 

Τὰ ρογᾶϊξα ἄθ (88]" Ἱπορηϊ, αἀπαπᾶο ρα6 ἴὰ ἀϊβρυαθία γ ]θ586. Οὐϑὶ (ὁ ΙΔ1ο π᾿Ὸ] ρϑυτηθία) 

ΒΆΧΘΌΘ. ἃ ὑαϊ αἱ ἰδηΐα Ταὐδαγα, 6116 ταὶ ρδ: Ο16. Ρ61 δου δῦ] ἀθὈ ἰδ πι0 Ορταπ᾿ ΡΘΓ 18 588 Ρᾶγίθ, 

ΘΟΙΑ ἢἾΟ ΡΘ} 1ἃ τηΐᾶ, ΡΟΥ ΤηᾶΠ0 8116 που] ὰ ργΌρυΪΘ δὲ ποη Ἰδβοῖδιθ αἱ ΒΟΘΟΘΟΥΤΟΥ, 66 οοτο πἰαπδ 

Βρθϑᾶ δὶ ραὸ ἔν, πὸ πἴτιη ἐγαναρ]ο 51 ροίχία πιδὶ ἀπταν, 66 ῥἱὰ ΑἹ ατιθβύο [1888 τ|6110, ΒΟΠΟΥΘγΟ]Θ, 

δ᾽ ἃ] ρα.“Ὁ, οὐ ἃ] ρυϊναίο ἅθ ον ϑεϊδηὶ ῥἱὰ πθοθββαυῖο, δῦ ἴο ἐθῃρῸ ΘΙ ἴθυτη0 6110, 886 ΘΟ]ΟΙῸ 6116 

ῬΟΒΒΟΠΟ οὐ ὁ᾽6 ἄθγθπο γουτᾶπο δἰαίαῦ ὅπ Μιδ ἘΠῚ τπ8 ΘΟΠη8. 50 Τὴϊηϊβίτο ἃ] ἀθύθο ΒΟΘΘΟΥΒΟ, 

ΠΟΙ 5010 Θγ᾿ἐθύθιιο 1ὰ ρον ϊία βοργϑάθίξα, τη ΒΡΘΙῸ 6Π6 ἰγΌΠΟΔΡΘΙΊΟ [πὶ τη060 11 μΘΗΒΙΘΥΊ ΓΗ ϊπη]οὶ, 

66. ρθι απθϑίο ἅΠπὸ 8ὶ ὑγουθυαππο ΠΑΥ͂ΘΙ β8Ρ680 8588 οὺ ἰαύίο ἰβοοθπᾶθ αἱ πα}]8 Ἰπηρογίδμσα. 

ἘΠ Θβοουηὶ Ῥουὸ 66 ὅπ Μιὰ οἱ ὑγουὶ ὑβπύο ἀθι απραύα 6 απ|ὶ, 6116 ποι Ῥοββδ δ ἀ6 118 ὙΘΠ1} 

ἢ τϑιηθᾶϊο, ᾧπ816 ποῖ ρᾶβ66 ἀϊ]αίΐοπθ, ροὶ 6118 Ὀίβορτια 616 βίδιηο 8] ἸπορῸ 8] μὰ ΑἸύο ἔα χχ 

Ὁ ΧΧΥ ρἱογπί. Ραμ οἷὰ 686 11 βαοὶ ταϊπἰ δυσὶ οὐ ὁο]ουσο 66 αβοίίαπο 18 818 σταπᾶθσα, γϑρυ αῦ."" οὐ 

ΒΟΥ Ο ἀθΌθομο ἰπ (8] οοοαβίοπ ποη πα πο δ }} 41] οοϑ 6116 81 ροϑβῶ, ϑὺ Ῥᾶββᾶγθ Απθὺ απιθϑῦο 8061|0, 

ΜΙ βοὴ γϑβοϊαΐο 858 Τ᾽ αἴαξο ποῖ τη] γίθῃ ταθπο, 58πῖα 1] 4π816 ὃ ἔογχα ὁΠ6 απθϑῦο τοῖο ἱπίθηϊο 

ΚΟΒΟΙ ἱπηρουξούθο, ἀἹ Ἰαβοῖαν ααθϑίθ οο856 6] ρἰθπιοπίθ βούδο ἰδ] ουαϊμθ 6116 Ὀαβίϊπο ὁ0π 486110 Α. 

Θοηβθυγαγβὶ, Εὖ ὁοπ ρατίθ αἱ απθδίθ [αηύθυϊθ 616 850Ππ0 ἴῃ ΘΒ58670 π6} αἰϊξΐο Ῥιαπιοπίθ, δῦ οἴπααθ 

Ὁ 86] τη] 11 Ποχαϊπὶ ΟΠ6. 856 πθ ρούταπο ἃ ἄϊ πόνο [πὶ τιπ᾿ Βα ἰΐο, Απᾶδυτηθπθ βρϑαϊίο Π ρἱὰ 

68. 5ἱ ροἰτὰ 4 γοϊδα Ἰοτο, ἄουθ ἃποοιὰ 618 8ὶ ὑγουαββθιο ΠηρδίγΟΪΠ] α116}18 ΟἸ ὰ αἱ πΐσα, 50 

γϑπθυὴ ὁοπ ἸΟΤῸ 8116 πηϑηὶ, δὺ ἴπ ορτιὶ Θᾶ80 ΠΟΙ 886 Π6 Ῥὸ ΒΡΘΙΆΓΘ 856 ΠΟΙ [8]1168 Θ55160, Θὺ Θ0Π10 

ΗΙ ἰθιηρο 8ὶ γϑηρῃηὶ ροὶ ἃ ἐτόγαν ἑᾷπίο δυδηῦ, Ππανσᾶμο δ 46] οαπΐο ἰαϊίο πα]1ὰ, οὐ π61]᾿ ΑἸ ἐγ] 

ῬΘΥ «αρβθϑηπο 8ἰ ροίγὰ 508 βίουτο. Νὰ ποῦ ροὐθμαοβὶ ΠῚ ῬΘηβΙθι' ῬΌΠΘΥ ἴπ οβοῦθο 5θη28 ΘΠ] 

Ῥυοίγαρίπο (Ὁ) ἃ ἀπ ορθγὰ οοβὶ Ῥθοπα, μοὶ ΟΠ ἢἿο ποι ΠΟ 11 τηοᾶο θοῖηο 16 5, Κ΄. βᾶππο, πὸ 60η- 

ὙἾΘΠΘ. 116 ἴπ ῥαῤῥο βοποργα οὐ Βρορὶὶ αιθϑύο ΑἸῤαγθ ρ6 1 ΘΠΟΡΥΪ’ ἀ86]]᾽ Α]ΐτῸ, ἦΣ ἀϊ Ὀίβορτιο ΟΕ Ἶο 



290) ΑΒΤΌΒΟ 586Ὲ8 86 

Ἰηΐ ὙΟΙΔ ἃ ΘΟΙΟΙῸ Π6]11 ατ18}1 5] ρᾳὸ βροιᾶγθ ρίὰ. ἘΠ᾿ οοβὶ ΘΟΡΠΟΒΟΘΠΟ απδηΐο 16 5. Ὑ. 5ίδπο 
ῬΓΟΠΗρΡίο ἃ] Ὀθηθῆϊίο ῥτι."9 οὐ ρδυβίθοϊανθ βουυίμο ἀϊ 5. Μιὰ ἘΠ᾿ 411ὰ οοπβουναίΐοπθ ἄθ|1α ἸοῖῸ 
ααϊθύθ, μὸ γοϊαῦο ὁοη απθϑέδ ρυθρα 16 γορ] πο ρον ῥαθ 11 τοϑρϑῦς Αἰπῦαν ΤΠ ἀθυϊο βοθθουβο, θ0Π 
ἄλυηθ Ρ6Γ ἀπὶ τηθϑὶ 1] τηοᾶο ἅδ᾽ ραρδν ποὸη ρἱὰ ἄ6 1η1116 ἑμηθί, σἰὰ 6ῃ6. 1ὰ βρθϑῶ 666 ἴπ απιθβϑίο 
ἴἌτδππο ὃ 1ὰ Ρἱὰ π|}16 οὐ 1ὰ ῥἱὰ πθοθ88." 6016 ροββδίῃο ἔᾳυ6 ρθι θοπβουγϑίϊοπθ Αποὸ ἄϊ Ἰοῦὸ ᾿βύθϑϑί, 
11 8} Τπ ἀπθδύο 880 ἄθρθοπο βαρθγαν ορτὶ Ῥίβορπο οἱ ορπὶ αἰ Που]ὰ, ΕΓ ρογοπὸ ἴὸ βοὴ απὶ 
8. ὑγαγδρ 18} 11] τηθα.30 ΒΟρΡΤὰ α116] ΡΟ0Ὸ ΟΕ ἾΟ ᾿ὸ οὖ βορὰ ᾿πᾶγϑι ἀθρΊ)᾽ διηϊοὶ, πὸ τὶ Τηὐγα θη 
ΔΙΌΓΟ 666 1᾽ αἴτιθο 6η6 ἅθ ἄθπαν τὶ Ὀΐβορτα, Ῥυϊθρὸ 16 5. Υ, 6[6 4611 ρᾶυύθ Ῥ6Ὺ ἴα α8]6 γου- 
ΤΆΠΠΟ ΘΟΙΏΡΑΙΘΙ, 1ὰ ασ18]6 801 ΟΘυΟ 6110 πηοβύγαγὰ [πὶ ἸοτῸ 1] 80110 Ῥιλοπ᾽ ἈΠῖπηΟ, ὙΘΠΡΉΪ ὁο0Π Ορτῖ 
φο]θυ θὰ, Αὐοἰὸ Ῥοββίδηηο θβ561 [π ἔθιηρο Π 4816 βίυηρθ δὺ Τποα]δὰ ὑδηῦο 6Π6 ΠΟΙ 5ἱ ραὸ ρογᾶθυ, 
ΟΠὸ βθυγίσϑπο 16 5, Υ.. δᾶϊο, Α11ὰ Μὰ} Οδθ8." ὁ16 ἐδηύο ο]᾿ Ἀπ, 811 αν ϑυϊδπί ὰ δὲ ἃ ἸοτῸ Ἰβύθβϑὶ, 
οὐ Α τὸ 618 ἀθβίἀθυαὶ βθιῃρυθ 1] ῬΘΠ6 ἸΟΤῸ ἔἈγΆπΠΟ Ῥΐδοογο βίπρο, οὐ Ν 85.559 16 πηο]έο τηδρ. “ὁ 
ῬΘΥΒΟΠΘ 1] δύαίο αἱ Ὑ. 5. ριιδγαϊ οὐ Ῥυόβροσΐ, ὁοτλθ ῥἱλι ἀθϑίάθγαπο. 

ὈῚ ΜΙϊαπο ἃ ΧΙ] ἃ οροβίο 1548. 

ΑἹ οοιηδπᾶο 46116 5. Υ. 

Ἐπ, ΜΑΒΟΗΒΒΕ ΠΕ ΑΒΤΟ ᾿ς 

Ὡς 

[1548] 16 ἀροδίο ΜΊ]αμο. 

ΙΝΟΝΝΖΟ ΕΈΡΕΙ, ΑΙ ΟΑΡῚ ὈΒῚ, ΟὈΝΒΙΟΠΙΟ ὉΒῚ ὨΙΠΟΙ. --- [νὰ γιαγοΐοβα ἀοῖ Ταϑίο ἃ ϑαογηαία οοΟΉἩγῸ 
ϑιριρογαίογο 67 τὐνὰ γἡναημοαθφα αἱ γίγμαγᾶο μϑαίαϊθ, ὁ ἨΟῊ Ῥογηιο6 51 ἐηιρθογῖηο ἴῈ 8ιι6 
φίοϊα γθ)" ἐγ)" 11 ἀαμαγο ἐγ ἰϑροηϑαθέϊο αἴΐα 5ροαίφίονιο οί γιαγοΐοθο ἔρμη βϑοοοογϑοὸ αἱ Νίδσα. 
φιιοδέα ἃ ἴα ργἱμοίμραϊ ὀανίδα 26)" οιοὶ 11 ηναγοὔνθ56. ἤθη. 8ἱ ηθουο [Αγοῖι. αὲ δίαίο αἱ γορμοφία, 
Οαρὲ Οὐηβίσίίο ἀοὶ 7)ϊθοῖ, Ὁ. τι. 16. Ζιοίίογο αἱ αριϑαδοϊαίογὶ α Μἤαμο (4(527-70)]. 

“ ῬΥθ0]."1 οὐ ἘἰΧ.Σ 5.5}: ΒΊρΤΟΥ]) ταἱθ] 001." 

ΟἸύτα ἀ06110 66 ἴο ἀἴθο ἴῃ 186 ρα ]166. τηΐθ οἶσθα 1] ΘΟΘΟΟΥΟΙ ΝΙ,Ζα, ΠΟῚ γΟΡΊΙΟ Ἰηᾶποαῦ αἱ 
ἀνθ, 618 ἈΡΡΥΘ580. ὑπιῤίθ 10 α]ύγθ αἰ Ποα] δὰ νἱ 51 ἀρρίοπρθ ααθβίω, 66 ὁ γϑρυναύα Ἰὼ τηϑροῖου οὗ 
0118, 6110 Τὰ ὕθιιθῦ ἴα γαῖμα 4611. Τπιργθθα, ἃ 48] ὁ 616 1ἃ 515." ΜΑΙΟΠ βδπδ βἄθρπδία αϑϑδὶ 
Ῥἰὰ 16 ποῃ ὃ 1] 5.» ΜΆΡΟΠΘΒΘ. Ρ6Ὶ Θ5861 ϑύω ποιηϊπαΐα ΠῸῚ 8θη7α 5 Γπρτασία ἄω 5πὰ Μιὰ ἴῃ 
16 Ἰούογθ 510 Βοργδῷ 18 46}61186 ἀδίθ ἃ βιὰ ΠΧ. ἶδ, ΠΟ γ0]6. ἀ5ΒΘΠ 8 6Π6 ἃ Ππηρθρηϊ 11 ἀυσϑη 
δ 16 ΖΟρ110, ὁοτ10 γοΐθγα ϑὺ Ἰιᾶγογα 9] ρθυαΐο ἃϊ ἔμγθ, 6:6 Ῥθῃ γϑᾶθ ααθβίο 5." ὔἀϊ αὐδπηΐα Ἰαπάθ, 
ΒΟΠΟΥ δ᾽ Θββδ!θαθίομθ 11 βἷδ ἴπ ἀπὸ ἰαπία οοοδβίοπθ, οὐ οοβὶ ᾿πηρουίαηΐθ, τηοϑίγαιν δου! παθηΐθ 
Ὦ] γΆ]οῦ 50, τὴὰ ἴπ απθϑίο 86 11 Ορροπθ Ἰὼ οομβογίθ ἀϊοθπᾶο, ὁμ6 παγϑπᾶο ἀϊππδπᾶασξο Ποομξία ἃ 
8π8 Μοδ ποπ ΡῸ ῥἷὰ [ἈΓ οοβα Ῥόπῶ 66 ργαύα 11 5'α, πὸ βϑυυιθο ὁΠ6 11 Ρἰδοῖα, 858. θη ΑἹ 588 
5018 ΠΊ8ΠΟ, ῬΘΙ 1 6116 18 ἄϊο6, ΠΠΡθγα886. ΝΊΖΖδ, γομρ6558 Τ᾿ αυτηαΐδ, ρἱρ]αθθ6. Βαυραγοββῶ, δ 11 
ἄθ586 ἐαίθ 16 νἱδίουϊθ, οῃ9 ἅθϑίἀθγδν ρούθβϑθ, οὁ18 ποῃ γοϊθπᾶο βιὰ Μ.δ 66] ἄδπαγο 5ὶ Βρ6πᾶᾶ 
ΒΘηΖ8, 5110 ΟΙΙΠ6, α166. Θὐϊδιη. 616] 5.00 ΜΆΓΟΠΘΒΘ πὸ ἄδγθ [Ὡγ6 856 ΠΟΠ 418110 ὁη86 ἢὰ ἴπ ὁ0Πι- 
ΤΑ ββΐοη6, δὲ 6Π6 ὃ Π|8] ἔμθίο ἄϊ ἱπιρθρπαν 11 50 δὺ ργοθαγαν ἀϊ ΒΡΘΠᾶΘυ α16] Δ᾽ ΔΙΌ] ἴῃ βουυ [0 
αἱ ἀπ Ῥυϊποῖρθ ἱπρυαΐο, οὐ θοϑὶ θοιὴθ 8. 8018 ἱπϑύϊσαθίοπο ϊ απθϑύα 510." ", οοδαϊ γα ᾶο 1] 5ΙΡ ΤΟΥ 
Ῥοπ Απίοπίο 5π0 ἔγαψθ110, ἔαὰ 808 Εἰχ. 5 ἀρίγούία ἃ ἀϊππαπᾶδαν ἴὰ Ποθπύϊα, Ρ6 1 4161 ομ6 ᾿πζοπᾶο, οὖ 
ἄδροὶ ἃ ὙΘΡ]1οδν ῬΘῚ 466118, οοϑὶ ποτὰ δὶ ρϑηβᾶ 6ἢ6 ῬΘ1 ϑὰ8 διδῶ ρογἀογὰ απθϑύδ οἹουία, ΠῚ ὁΠ6 
τη ὃ βίανο αἰδύο 5θογθυββίππδιηθηῦθ,, δΠγιηδηδοιηὶ οπ6 1ὰ αϊθία βίρπογα ποῖ ὙῸ0] βθηξὶ: πὸ αᾶϊν' 
ΟΠ Ρρδ116 οοπίτα Ἰορίπίομ 58. Θταίίαβ οἷο. 

[6 ΜΊϊδηΟ 4111 ΧΥ] ἀϊ Αροβίο 49] ΧΙ]. 
Ἡσιη]] 5θῦγὸ 

σισανΖο ΕΠΡΕΙ, η- 
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[1844] 16 Δρ11}18 ἈΑρῇ. 

ὙΈΒΡΑΒΙΑΝΟ ΒΟΒΒΑ ΑΙ, ΟΑΕΡ. Εποοι ΘΌΝΖΑΘΑ ΒΕ Πυσηπθθα ΡῚ ΜΆνΝτουα. -- - «Βαϊίαγίία αἱ Οογ6- 

8016. 6 8οοηηέα οἱ ηιαγοίοδο οἱ Ἰαϑίο [Αγοΐ.. ϑἐογίοο Θοηφαφα. ΕἸ. οδέογηΐ, Ν. ΧΤΩ͂Χ, π. 8, 

". 1666] (1). 

ΟΣ ΠΙΡῸΣ οὐ Τὐχοοι, 5.πὶ χροὶ 5.1} Θὲ ρϑάτομί 001].1] 

Ῥθηβο οἷιθ ἀα Οδ8816 ν. Εἶχ." βᾶγαπο δα τρτιδρ)δίθ 6] δάγθυβο βίμθθθ580 4816 6086 86] 6Χ." 

Οδ5.. Βανθηάομθ Τὺ ΠοΥΪ βθγᾶ, Βα ῖδο 6ῃ6 ῥα ρἱοπίο, απα βουϊ δύο 811 Εἰχ." 1] Ναδαπια, τὰ πὸ 

81 ἃ θ08 ἘΠ.", δοοὸ ἀαρ!Ἰοαὶ 10 ανίϑο ρϑὺ συ. Εἰχ." ῬῈῚ ποη υἱδαγᾶδι ἢ] ἀἰβρδοῆῖο. ΕΠ οοβὶ 16. 5011 

680 1ἃ τηθᾶθηηδ Ἰοὑθογα βα ἰϑίμοθθϑβθ ἈΠΟΠΘ ΡῸῚ δΥῖβο ἃ γ. Εχ." Εὖ ααθδία τηδύϊπα ἀπόοτα ΠΟ ἈγΥ]- 
βαο 518 Τἰχ." αὐδηίο ἅ8 ρἱὰ οοοογγογα. ῬΘ ὃ πὸ ἢῸ γοϊβιιΐο τπᾶποδν Αἱ ἀπρ] θαυ πθ ποτὰ 5πὸ- 

Οἰπῥαιηθηΐθ 19 ανίϑο ὁπ απθϑύα τοΐαὰ ἃ γ. Εἶχ." Βιομὸ 16. ἱπύθπάθγαπο, θομιθ Θβϑθπᾶοβδὶ ραυθϊθο 

δγδηθ Π]Θ.] 4811 Μοπίαθα 1] 5.5 ΜΆΓΟΠΘ86. 1]. 60 10 Θχθχοῖδο ῬΡῈ ἃπᾶδι ἃ ϑοιηπια Βἶγα 6] 

ΒΟΒΟΠΟ ἴπ δυϊγαμᾶο ἃ Οθγθ8018, ἔθυγὰ ρῦ6550 46 Οδυυηδρη οἶδ, ἐγ Ρ οἷο] τη]ρ] δ, 56 ΒΘΟρΘΥ56 666 1ὸ 

ΘΧΘΙΡΟΪ᾽Ο ἔγαποΘ886. Ὑθηθυα ἃ Υἰ ΓΟγαγβὶ. Ρουμὸ 818 ΕἾΧ." ταΐθ56 10. ΕἸΧ. Ὁ ἴῃ Ῥαΐαρ]α π᾿ οδιηρδρπδ 

ῬΘῚ ἀβρθύαν οϑϑὶ ΕΎΔΗ. , α18}} 5ἱ ἔθυΤΠΔΓΘ ΠΟ ἀἰβοοϑῦ τηθῖὸ πιϊρ]ϊο δὲ ἀορροὶ ἃϊ Θβ56 781 Βοδγτητι- 

(1) ϑι]]α θαξίαρ]α 6 βοοπβύξα ἀναΐα ἴῃ βορσαϊο ἀὰ Ρίοτο ϑέγοζαι νϑᾶϊ 1ὰ βοριθηΐο Ἰούξογα αἱ 
ΑἸνοΙάταο Γλιοομθβίηϊ, πη θαβοϊαίουθ ἸπΘΟΠ686 ἃ ΒΊσθησθ, ὁπ6 τἰβοῦδο 16 ᾿πηρ  ββίομὶ απ ἐθϑυϊπηοηΐο 
οσα]ατθ. (γοῖῦ. αἱ ϑεαίο αἱ Τμιοοα. Πιογασίονι, τθρ. αι. 621 (1541-46), ». 58, 10]. Ἰχχν1) ἔτνατη. ΠΟΘ βἰ πὶ 
ἈΡῚ Απσίδηΐ. ΕἼσθησθ, 1 σίαρσηο 1544. 

“ Μοῖϊίο Μαρ.οἱ οὖ Π].ἱ 5.τἱ 

ἐὸν ὈῚ πᾶονο ὃ ΘΟΠΊΡΆΥΒΟ απ, απιθϑέδι τηϑὐδίπα, τὰ. ὈΘρ πο αἰδαπαῦ, αὰ8]6 ἔβοθνα, ΠΠ ρασαΐοτο αἱ 
4}6}16 σοηῦθ τηϑηδὸ 5, Πῖθο." ἴῃ Ἰοιηθατάϊα, οὐ αἴο6 απδδὶ 1] τη θαθβίτηο οΠ6 ἴὸ β]Ϊ βουῖρϑὶ ΗἸθυΐ οἱ ροοὺ 

Ρἱὰ, ρϑὺ ὁμ8 ραν δ ἅποοῦ 1πἰ 6] αὶ βϑριιθηῦθ, οὐ ἴῃ βοιητηδ ἴῃ αὐθδίο ὁπ6 ὑαύία 41611ἃ σθηῦθ οῃ6 θσᾶπο 
Χίπλ ἔϑηθὶ οὖ ποῖ 80. 6886 60 οαν}]}1, ὑπδία, ὃ δὰ ἃ ππᾶ]6 πϑῴμο αὐ ππιώμ. ΟἾΐ ποπ ὃ πχουῦῦο ὃ ΡΥΙρΊοπ 6 
Θῦ γδοῃομξὸ ἀπ ΠΌΠΙΘΙῸ Αἱ βιρπογού! 16 80η Ῥυϊρίοπὶ Οἢ6 πΠῸΠ 80Π0 αἱ τηο]ῦο ποιηθ, ἔτα 11 αἰ τὶ ὃ ἀπ 
Ῥαρα ἀϊ βοιαμηδ, γΘ 6110 αἱ Οδβᾶγθ, ἀπ᾿ οαρπαῦο αἱ φίθυο βύγοχσῖ, πη αἰύτο Ῥα]ανῖσίπο οοη αἀπδβὶ ὑα 
11 σθ06}}} αἱ ααθϑέο βὐαύο, τπιουῦο 6] ἢρ]1ο 46] οοπίβ αἱ μι ρίαπο, Τα] δὰ γθβέαθο Ῥ61 8611 ἕουϊθα ὁΠ6 
διᾶνϑα, ἴῃ Ἰὼ σαταθα ἴῃ ρἰαρθησα. ΠῚ Ῥίθτο ταθοοηύα ἀπὰ οογύα ἰηδοπιθσαύα 6Π6 παππὸ οδγαία, ἄα ἀπ᾿ 
80 ΘΔΤῸ 6Ὰ}."0, 6η6. ὃ ῬΓΙΡΊΟΠΘ, ὉΠ ΟΕ0.80 Ναγθΐηο 4 Μανίϊηϊ βογθηθίπο ὁΠ6 ὃ ααθδύδ, ο.6 6580 Ρἱθ1Ὸ 
ααδηο νἀ ᾿πομίπαγθ ἰὰ ρϑηΐθ βδὶ αἶχθ: μοϊπηιδ, Μαγύϊπο, 5οὸη ταοσίο, οὐ ὁπ6 ἴο σααγαὸ οὐ ποι οἿΪ 
νίᾶάο ἔρυϊδα, οὐ ῬοΪ δϑιϊδο νθῆπθ ἴὰ ἔαστία ρυᾶπᾶθ οὖ ὁῃ6 τηδὶ ρἷϊι 1. νἱ 446, οὖ οοβὶ Ππ᾿ ποσὰ οοτίο ὃ 

Θ.Θ ποῃ 8] 88; 4116110 αἱ 1αἱ 5'8. θὰ απππίο αἴσ6 αἱ ααθδῦο οαρ."0 Οἱ ἐὰ οοπϊδούαγο, 66 βία ξαρρίίο, 
Θῦ ΘΕ] 616] 518 τηοτίο. 5. Του Πἴου τη πα βοηβα ααθϑύο ἐθηθνῶ ἔμββο ἕαρρΊίο, οοβὶ {16 ΒΟΚΡΊ, βθοροπᾶο 
τη ἢὰ αἰδίο 1 οδγ..5, α8]6 ἀποοχα ἃ αἱ ααθδβύα ορρίμΐοπθ, οὐ απθϑῦω ὃ 1ὰ ρ᾽ὰ σΘΠΘΓΆ]6, ὁ ιρριίο ὁ 

πιουΐο 16 Ά,. Ὑ. δῆπο ἀα ὕθῃθυθ ΡῈ} οθυῦο 6Π6 απθδϑία ὃ βύαύα ΡῈ. 5. Μι ἀπὰ συμ νἱούουϊα, δ τ 
γϑάθυθημο ἔατο 4611 πη ΡΘΥΙ8}1} τπο]ύο τηᾶροίουὶ ῥυοργοϑϑὶ δὺ δοααϊδυί, ο18. πο ἔθοθπο 11 ἔτδησθϑὶ αἱ 
δ Ἰογο απαπέασπαιιθ ἔπβ86 τπᾶρρίογθ, οὐ αἱ ρἱὰ βοὴ σπαθὶ 8ιη Τοάθβομὶ ἃ ΜΊαπο, οὐ 1] 5.5 Μδτοιθεθ 
51 Ῥγορατα ΡΘῚ Ῥδ581 ἴῃ ῥίαιποηῦθ οὗ βο ]τοἶδα, ααδπῦο ραὸ Ρ6Ὲ 11 ἃν δὶ 6616 5ῖ πᾶπηο ἤπο ἃ ποδί ποτὰ, 
δ ῥ᾽ ὅδ] οδπδα ὃ νϑησίο νἱᾶ ΘΟΙγΟ πᾶ απδϑῦο ραραύοῦθ ΡΘΣ 6Π6 Ἰὰ ἕαπίανία, ᾿τη ρου α]6 νὰ 016 Πᾶν Θ 
ϑυδάδρπαῦε, Ἰὼ Ῥαρα 6] οίοσπο 4611ἃ σἱουπαῦα, ἃ απ816 ἃπάδνα ἤπο 8111 28 οὐ ρϑὺ ἰ816 οἴδυϊο ποῖ μὰ 
Ἰπδΐ βαδο αἰύτο ποσρὶ 616 ἃπᾶδι οὖ νϑηΐν ρϑύβοπθ ἄα 8. Εἶθ. 5 8] ον. οὐ ἄδ Ἰ.πο Ὁ]]᾿ αἸέτο, οὗ ρϑὺ 
αδηθο τὴϊ πὰ αἰζθο 5. 5.15. λας 4811 ἀπ8}6 ταὶ ρασίο ἴν ααθδῦο ραμῦο, Βᾶππο σϑβοϊαΐο ταϑη δ} ]} ΒΟΥ, 
δ᾽ Ταὶ ὃ 46110 ὁπ6 ἴὰ δαῤία νοϊθα 1ὰ τιλροίον ροβύα οὐ Ῥἱρ]ϊα ἃ ὀατηθἷο οὐ πηροσπα 1ὰ νἱΐα, οὖ αἱ 
γοΥῖδὰ, ῬΘῚ ἀ.6110 ὁῃ6 μὸ νϑάαίο οοπύϊππο 5. Μὰ αἱ ραὸ τἱοοπόβοθτο αὐθδύα νἱδθοτία 116 ταϑηΐ βιιοὶ 
ϑ0 ὃ οοδβὶ 1ὰ γουϊθα, οὐ βοργτὰ ααθϑῦο ποὺ γ ρ]]0 ΙΆθ8αν ὁμ6 16 5. Υ. πο υϑᾶϊπο ἴὰ οορίᾳ ἀἀπα ἰοὐ- 
ἔθνα οῃ8 βουῖνβ ἃ 5. 8. Πρ ΠΑ το αἱ γοπθῦϊα ὁΠ6. βία ἅΠ8 οογέθ, ὁπ6 τὴ ἃ ποτὰ ἔαύϊο Ἰθρθου 

Ἰουϊρίμαϊο, Βθησε, ὁΠ6 ἦα ἱπῆπιῦθ αἰύγο Ἰούνθσθ μῸ νυἱϑύο 1] τηθάθβίηιο, αἰ 6110 80 ἴο νἱ δὰ ἢπ μογδ 

30 ο 28 56. οὐ ποὺ δὰ βαΐο ἴπ οὐϑᾶ. 

ὰ βου." 4111 χν ἀϊ σίαρπο 1544. τα ΔΤ 0 5. 

Οἴπ.ο ΤΟΘΟΟΗΕΖΙΝῚ 5. 
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Ζαῖο ὍΠ Ῥ620 86 ΤΘὑΪΓΆΙΌΠΟ 6581 ΒΎΘΠ. "ἃ ΟΔ ΤΊ Ρ Ο]8. ΕΠ σὰ Εἰχ." ὁοη 1 Ἐχ." Οδ5.5 γοϑίὸ 18 
ποίξθ ἴῃ θβϑὼ ἔθυτῶ αἱ Οθυθβοὶθ, οὐ γοϊϑηᾶοβὶ Πουὶ τηδύϊπα τπδγοἶδ1" 811 ἀοίδα νἷα αϊ ϑοτωπιασῖνα 

ΒἜΘΌΡΘ δυῖβο ὁῃθ 1 Οδηρο ΒΎΔΠπΟ." γσϑπθγὰ ποθοῦν ἃ υἰϊχονατοὶ. ἘΦ ρουμὸ 8ὰὰ ΕἾχ." τηΐθ88. ἴὸ 
Ἐχ.ο ἰπ Ὀαῤαρ]ω ἀϊδοοβύο 8116 ἀθίψα, ἔθυγῶ αἱ (61 65016. τηθζὸ τηϊρ]ο ἃ] ἀυἐΐο 611 σίω αἱ ὅδν- 
ΤΑΔΡΊΉΟΪα, ῬΘ] ἀοπᾶθ γϑπθύδπο ΕἸἼΆΠΟΘΒΙ, οὗ Θ581] ΒΎΘΠΟΘΒΙ 51 ΓΘΥΤΠΔΥΘΠῸ Ἰοπρὶ 8] Ἐἶχ.9 (65.5 ὑπ 
ΤΆΘΖΟ ΤηΪΡ]1Ο οὖ 8π8 Εἶχ." τηϑηᾶὸ ἀγαηθὶ ΔΙαπαδηδὶ ΔΥΟΠ ΘΙ αϑὶ οὐ οαγ8}}1 Ομ6. δοίδοασθπο ἃ βοῦγδ- 

τητιΖδ, Οἷγοδῦ 10 14 ΠογΘ οὖ ἀπγουθθ ϑββᾶ βοδυϑπλιοῖδι ΡῸ. οἱὰ 46 ἄοθ ρυαπᾶθ μον μῸ {γ8. ἃποογᾶ, 

ΒΘΙΏΡΥΘ Ρἱὰ ἀβοδ] ἀπ οϑὶ 6 1᾿ΔΡ Ιρ] γα ἄθ Ἰὰπῶ ραυτΐθ οὐ Ἰα]έγα Ἰαγοταᾶγα, τὰ ρἱὰ (8611 ἄθ 
ῬΎυαπο. ἡ οὐ ἴπ πο 86 ρἹοπίδιθμο 1ἰ βαπδᾶγομπὶ ἃ ὁοια θα οι, οὐ 11 Βραρτο ὁμ6. ϑγᾶπο ΑἹ δηίὶ- 

δαδνᾶδ, ΠῸΠ ΠΘΌΡΘΙῸ τηο]δο οοπίγαϑθο, 8ηὶ Παγθυαπο ἃρπδᾶδρπαία, ραγύθ 61] ἃυ ἰρ]αγῖα, τπὰ γ8Π6 

ΘΟΙΏΘ ῬΘΡ ἤδπομο ἰὼ Ὀδίωρ]α, αἱ σα σου! οοπύγα α16118 6. ΑἸθηλδπὶ οὐ Ἰὼ οαγϑ]]ατία 1 πδ΄ οοπίγα 

Ἰα]ῦνα οὺ 18 ἀν] τῖα 65." θγὰ ἴπ ἄοθ ραᾶγίθ, δὲ 4611 θαπᾶδ 6] 5." Β]ΔΟ]ο Ραρ]οπθ οοιηρα- 
ὑοῦϊθ, τηὰ ἰα]ύνα θαπᾶδ ἄἀθ Ουδ]]ανῖα (65." 616. Θιἃ ἃ ΙῃᾺΠῸ 51 ηἰβέγα 48] θχϑγοῖδο, 56 τηΐ886 ἰπ ἔαρα 
βΒθηΖῶ ϑρθύξανθ ὁΠ6 11 οαγ8}}1} ἔγαπο. ἡ ΟἿΣ ΥΟΙΉΡΘΒΒΑΓῸ ρα Ιαπσα οοπίχε. 5᾽οπὸ 46 βᾷϑ Βαπᾶδ 5010 

οοπηθαὐθίξθ 11 5.5 Ῥυϊποῖρο ἃϊ β΄ Ππηοπα ὁοπ ἃΙοσαπὶ ρθη πο] 501 οὗ ἄθ 4161} 6] 5." Μαι- 

6.689 1]. 6616. ΘΓΆΠΟ 16] Βατϑ 70 Ππ6 ἄθ580 5.5 Ῥυϊποῖρθ. ἘΠ᾿ ραν πηθπίθ 11 ΑἸθυηδηΐ 6.6 ἉΠΟΟΥ ΠῸΠ 

Θγᾶπο ἰδηΐο ἃοοβύα! 411ὰ Βαίαρ]α 46 ὥρτιίχαυὶ ο016. 56 ρούθββατο αὐῖγαν οοπ 16 ῬΙΟΠΘ 8586 ΠΟ ἊΠ 

Ῥᾶοοο ἅδ᾽ ἀπ ρᾶτῦθ, βραγαύα οῃθ ἔχ δυο μθαβαγῖα ἄἀθϑϑὶ ΑἸθιμδηϊ, δϑϑὶ ΔΘ ΠΘΡυιβουὶ γοϊθδσθπο ἴῃ 

ἔαρσα, οὐ 11 ῬΙΟΗΘΥΙ ΒαΡὶῦο ὅπου 1 ΟΤΟ γοϊΐαυθπο, ϑὺ 18 ρϑυβοπὰ αἰ δὰ} ΕΧ." ὁοπ οἰπαὰθ ὁ βεὶ 
Θαγ8}]1 5Βο]διιθηΐθ ἃπάδγα ΠΟ Ὁπὸ, ΠΟΙ πὰ ργογθᾶθηᾶο. ἘΠῚ ἴῃ (6110 ᾿πϑίαπέθ οῃ6 ἀθιμὶ ΑἸθιιδηὶ 

γο]ύατθπο ἴῃ ἔαρ Ἰὰ 856. υἱιχογὸ ἔγω 1ὰ θαὐαρ]α ἄθ ϑρᾶρπαοι οὐ ἀπὸ ἄ6 Τηϊπιϊοὶ, δὲ οου Ἰ᾽αἴαίο 
6 Ν. 5. Τῖο 808 Ἐἶχ." 56 δδὶγὸ 60η οὶ ὁ {τ δ γ8}}} ἰπ Οομπιραρπία, 8Πὰ γοϊύα ἅ611α ἰθιτὰ οὐ 
ΔΘΊΟΠ80 18 ΟδγΔ]]δυῖα 6Π6. 56. πθ Πιρίθγα ἱπαποὶ ὺ πὸπ ρούὸ πιὰὶ [Ἀγ] γοϊδω πὸ [ὰ αἰδο. Ῥουμὸ 
618 80 ΠΘ ΥθΠ6 8}1ἃ γοϊέα αἱ (δπ816 οὐ ροὶ 4θ Αϑῦ ὁοπ δθαπὶ ἄθβδὶ αν} οὲ ῬῸῚ ΟδΙηΐπΟ 80 
διοπθὸ ροΐὶ απδϑὶ ὑαύῥα 1ὼ Θαν]]Δγ1α, (18} 51 γὼ βαϊγαύα ἔαρθπᾶο ἃ] τποπίθ. Εὐ 5πὸ Εἰχ." ὃ ὑπ 
ῬΟΘο ἔδυϊδω 4] ἀπ ροπΐα ἃϊ βϑίοθοιο ἀθ βοριὼ 48] Ζθποοῃΐο βἰᾶπομο οὐ πὰ δἰογιαθηξαία ἀπᾶ 

τηϑη0 46 ἀπὸ τηδοίαία. Τὼ Β'απίαγϊα Πα] θη 66. θὰ αϊ γοϑίτοριιαγᾶι 56. γϑυϊγὸ ογαϊπαίαηηθηίθ 

Θοπηθαίθηᾶο, οὗ ραβϑαύα 66 [ὰ 18. ἴθυγα αΪ (ὑθυ85016. 8118 σοϊύα 46] πιοπίθ 1ὰ ποὴ ἔπ βθρτϊία ἄὰ 
Τηϊπηϊοὶ, βἰσμὸ 1ὰ βὸ βαϊγαΐα ὑποία. Μία, το] οἹὰ π᾿ ΘΥΆ ΠΟ τπουῦϑὶ Π611ἃ Βοαταπητοῖδ, Π6118, 418] ο58] 
Τα απ Πᾶγθαπο ἔαύθα δαύῥα 1ὰ ἰδούϊοπθ, οἱ 51 θύᾶπο ἄθρονίαθὶ θθπθ. [ὼ Εαπίανία ϑρᾶρποϊα γο- 
ἀοπᾶο 11 ΑἸθιμδηὶ ΤΟΥ 080. ἃ ὙθΟ γα δὶ ὙΘΥΒ0 1] τποπίθ ἃ 466118 Ῥαπᾶς ανἐδα ἄογθ ογᾶ, πιὰ ΠῸῚ 
88. Π6 88 ΠΟΥ͂Δ 46 6116] 6118 ΠΘ 51] Βιιθ60880, ΒΕ 170 6116 τΠ ΒΡΆΡΊΟΙΟ 618 ὁ αὐυϊγαύο απθϑύα τπδίϊηϑ 
ἄϊοθ 6. ἃ ἀπμονὰ 41 πούίθ 6] βθηὐγω ὥπΟΟ ὁΠ6 ὀομηθαθίθγαπο. 

1ὴ6 ῬΘΊβομθ βθρπμδ]δίθ ΠῸΠ 850 ὑγογα ΠΠ]ΔΠΟἾΔΙ 8]ΟΊΊΠΟ, 881 00 6168 1] 5." Οδγ]ο 6 Θασαοϊο απ] 
51 {10π0 666 518. ῬΥΘΡΊΟΠΘ. ΑἹ ὃ ρϑυβὰ ἸδυΕἰρ]Ἰ γα οὐ τη ππίοίοπθ οὐ ὑαύθϊ 11 Βαραρί], βἰομὸ ἃπ0Π6 
1ο 80π0 γϑϑύαξο βο]διηθηΐθ 60. 416] 0116 τὰ8 80π0Ὸ ὑγογαΐο ἴῃ ἄοβδο. 

1ιἃ ἴππθανῖα Τα] ϊαπα ὁ σἱοηύα ἀπὸ ααθϑῦα πούδθ ὁοπ Π] 5." Ῥυϊποῖρθ ἄϊ ϑϑίθυτιο, ϑὺ 1] χηδβίτο 

αἱ δῖαρο βαρ ἅἄὰ ΝΆΡΟΙ: οὐ πᾶπο οοπάσίο ργθρίοπθ χὰ Μοπβ." ἃϊ ΤΆΣΠ.θ5, απ18] γο]86 ἄδγθ 
ἴπ θ588 ἔϑπῥαυϊα οἷ; οἽΪ ἔα τηουίο 1] Οδγα}10 βούδο οὐ σϑϑὺὸ ργθρίοπθ, οὺ μορὶ 8ἰ ὁ [αὐῥα 1ὰ τἰβθριιᾶ 
ἀθ55ῖ Πα Πδηΐ 40 8}1 51 ὑχογᾶπο 'οἶγοα Χ πὶ ἴπ ΠπΌΙΤηΘΡῸ οὗ 80π0Ὸ 29 [πϑβϑρπθ, οὐ ὀθπίο β'ραριοι! οὖ 
Βα Εἶχ." ρθηβῶ αἱ ἔων ὑθϑία αὰὰ οὖ σϑίαν 10 Εἶχ. 

ΠῚ 5.5 ϑρθοίαπο πῖ8 πὰ ἀϊξθο ααθϑύω τηδίϊπο οῃ6 βαγτία θ6π6 ὁῃ6 1ὼ Εἰχ." αΪ Μ."" ἔΒθθβϑθθ [ὉΓ 

800 πο 400 ἔμπθϊ οὐ 11 ροπθββθ 'π Ὅβ816. Ρ6ὺ ἀβϑίοασαν θϑϑὼ ΟἸδὰ. Οὐβὶ 1οὸ ανίβαθο ἃ βιὰ Εἰχ." 
ὍῚ «αδπίο οοοαιγοτὰ 46 ῥἱὰ, π6 ὑθπουὸ τϑρπαραίθ γ. ΕἸΧ.5, 8110 81} Ῥαβοῖο μα πη ]5ϑἰππδτηθηΐθ 

16 τηϑηϊ. Τὼ Αϑίθ 8111 1ὅ ἃϊ Αρυ1]6 1544. 
Ὠθ γ. Ἐ.56 Τ|].1ὸ οἱ ΤΥ͂Χ, τ. 5 τί ΒαΙ111185. 9 ΒΟΥΨΙΤΟΥ 

ὙΒΒΡΕΒΙΑΝΟ ΒΟΒΒΑ ,. 
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ΒΌΝΖΙΟΝΕ ΒΟΟΝΟΜΙΟΘ-ΟἸΠΒΙΘΙΟΑ ΟΡΙΕΆΝΑ 

ΜΈΜΟΒΙΑ 
6] Τούψον 

ΜΑΒΙΟ ΒΙΟΟΑ-ΒΑΒΒΕΒΉΙΚ 
Αβϑἰβέοπίο 81} 15{{{π|0 Οἰατί ἀϊο0 Ῥγθ880 1 Ἀ. Πηϊγογβιἐὰ ἀϊ Τοτίπο. 

Αρρυ. ποῖ᾽ Αἀπμηαηξα ἀοί 99 Οήμγηο 1902. 

ϑομμάπιο: 1. Τιὐγοδυσίοπο, --- Π. ὈΙρῖδθο τοιπᾶπο. --- ΠῚ, Τϑουΐα 461] ἀροουθασίοπο. --- ΙΥ. Τϑοτία 4611 
ταρρυθϑθηύδηζα 6 416118, ΟΘ55810}8. --- Υ, ΟΥὐἸξουϊο ὁΠ6 σ᾽αβύϊῆοα 11 οομύγαθδο ἃ ἔδνοσθ αἱ ἐβυσὶ. --- 
ὙΙ. Τταβίουϊσηθηθο 6] αἰγιδῦο ὁμ6 πὸ ἄθγῖίνα, 6 βιιθοθβϑίγα βιὰ ἰσγθυοοδ 1 ὰ. --- ΥἹΙ. ΠῚ 5βορ- 
δούδο ὁπ6 οῇϊτα. --- ὙΠΠ. σοι Ἰ᾿οἴουία δπιθυρα 48] οσοπύταθίο ἃ ἕανοσο αἱ ἔθυὶ : παῦαγα βρθοῖα!ο 
461] οοπύγα ίο ἀ᾽ ἀβϑϊ οαταζίομθ. 

Σ 

Ττα 16 ρἱδι ϑιαϊηθηθὶ αθυπιδζίοπὶ 461 Ὀιγιυῦο ρυΐναδο, οαἱ δοθίαπο ἀδύο ἰπηρα]βὸ 

9 νἱδα παογὰ [6 ϑϑίβθησο 46118. βϑοίοὐὰ τποᾶθγπϑ, νἱ πᾶ βθηζϑ ἀπο 1] οοπίταὐνο ἃ 
ἔδνογθ ἀϊ ἰϑυσί. 

ΑΠΉΠηθ550 Βρουϑαϊοαδπηθηΐθ δᾶ ἴῃ να ϑοοθζίοπϑϊθ ἄδὶ β᾽ αΡΘΟΟηΒ. 10] ΤΟΙ δ ΠΪ, 6580 

ΟδΙηρθορίανα Π6110 ὑγϑαϊ σίοπὶ βου πιϑηΐοη6. αὐγανθῦβο ἰὼ οδγαθίθυ ϑύϊοα ἔπηχίομθ 46] 

ϑαϊαγανν (1). ΕἸ οἷὸ ὁῃ9 αὶ ποη θΓὰ οἴδούθο οθ 41 τηϑηοδηζδ αἱ 8.Π815] πο ροΐθνϑ 

ἴῃ ὀθρθϊ πη] πὸ Ἀρρδτίτθ ὁοπβοπο δἱ ἀθύῤαπαὶ 461 Θφαϊ[ὰ 6. 4611 Ῥποπα ἴοαθ. Ὁ 
6550 νἱπάϊοθ, 1 ὈΙΡι[δο οαποπίοο ργοοίϑιηδνϑ ἴα νἀ] ὰ, 46] οοπύγαθθο ἃ ἴανουθ ἀϊ δ] ἐνὶ 

παρε νι “ρυ Σξον πές 

(1) Οττὸ ϑὅἴτοββυ, Παμαφιιοῖι 685. ἀριιέβογιοη, Ῥγυαϊγ οι, ΠΙ, 8 172, ρᾶρ. 111. --α Ἠπινπίοη ΒΕΌΝΝΕΕ, 

α5 Ῥγαραὔϑίβοῖιο Τιμαδονραρῖον ἄο8 Μ|ιβοϊαϊέογβ, Ῥᾷρ. 60. --- Δ, Βπυβοπεττινι, Τγαΐέαίο αοὶ εἐϊίοϊέ αἱ 

Ῥογίαίογο, ἃ 14, Ῥᾶρο. 84 6 5θρρ. -- ἀπιμμ, Ποιέβο]ιο ΠΕ Φο]ιἐδαϊεον ]υϊηι ον, ρὰρ.. 555. --- Ον, Ολταββθε, ϑέογτα 
ἀεὶ ἀὐγίξίο ἐἑαϊίανιο, Π|, τ. 112, ραρ. 177 6 βθρρ. -- ΤΑπτύραπι, Ποὲ σοηέγαἰδὲ α ξαυογο αἱ ἐογαὶ, 1889, 

Ῥᾶρ' 105, --- ΘΑπειβ, Ζοίέ. γῶν Ἡαμαοϊδγροῖέ, ΧΧΙ, ρὰρ. 859, ποία 18, 6 Ῥογέγαρο σις Οἰριδέονν ὈΡξον, 

Ὑγἀγαθατρ, 1878, ραρ. 228. -- ϑαυσγίοιι, Τί οϊ αἱ ρογίαΐογο, ρᾷσρ. 49. 6 215. --- Τμάμμεα, 68. Πθολὲ 
ἄθγ ἐγριοῃ Ἠαπᾶ, 1818, ραρρ. 8 6 βορρ. -- αμην, Τργαϊέό ἐϊόογίψιιο οὐ ργαΐξέφιιο, (05. ἐἰέγ65. αἵε Ῥρογέθι7' 
ὕγαηραὶς οἱ ὀέγαηφοῦδ, πάτα. 40. 



Ε 
᾿ 
Ἶ 

224 ΜΑΒΙΟ ΒΙΟΟΑ-ΒΑΈΒΒΕΙΒ 2 

βθῆζα ραηῦο θβίθθνθ 1᾿1Ἰηὔογθϑθθ 6110 βυϊραϊδηΐθ (1): Ὀαβύανα 18 βοϊθπηϊὰ 46] ρίατε - 

τηθηΐο (2) ἃ γϑηᾶθυθ οἰ νη τηθηῦθ νδ]140 1] νίποοϊο 4611 ἴϑάθ ἀδύβ, ρο]ὰ β81Ὸ Αἱ ρ9. 

ΑἹ ἔγοηύθ 8118 οοβοίθηζα (9). 

ἘΠ Ιὰ παονγὰ οορΓθηύθ ἔπ οοβὶ ἔοσίθ ἀδ' ἔγᾶγοθθιθ 5]1 βύθβϑὶ Ο]οββαῦονι, ὁΠ6. ἢΘ 

ΘΘΓΟΔΤΌΠΟ [ἃ Θοπίογιηδ ποὶ ὑθϑυϊ 461] ὈΙρΙσδο τοτπϑηο, πιθηῦρο ἰδ πιϑρΡΊοΙ" ρᾶρύθ α6Ρ]1 

οὐδαύαθὶ 108]Π18πὶ 461 τηϑάϊοθνο ἰὼ οοηβθδογανᾶηο (4). Οοβὶ π6}} αὐὐθρριδιηθηΐο 46118. ρτὰ- 

[ἴοὰ 5] νϑῆηθ ρυϑᾶο ἃ ρυϑᾶο ϑἰδθουύδηάο ἰὰ Πραγὰ σ᾽ αἸοα, α18}0 ΘΒΡΡΘββίομθ 40]18 

οοϑοίθηζα ροροΐαῦθ ρα!θϑδύαβϑὶ ἴῃ [ὨΡἈΠὕθυτα 60118 “ Οὐτηπιοη [δ ,, ἴῃ ΕὙϑποῖδ 6018, 

4 φγρϑαϊθίοι οοαδαϊηϊὸγθ.,. 

Οοβὶ, τἰϑροπάθηᾶο δ πῇ ππᾶονοὸ Ὀίβορπο, 1 Πη8Π0 ΘοππηοΡοο δἀάαϊύανα 4118 αἰονὶα 

« 
πη8, πῦογϑ τηϑη]}6ϑὐαζίομθ 46] 50 Θβ5θΡθ, ἀπϑ ππονἃ γαὐϊο πϑρούϑηαι,,. 

Μα τίβονῦο ἴπ Βταποῖα ρον οἴουϊο αἱ Τλαπηου]η 6 αἱ Οπίϑοοῖο 11 οα]ῦο 461] φῃῦϊοο 

αἰγιυδο (5), ἱπποβῦδθι 8511 ὑσόηοο ΤΙρΟρΊοβο ἅ6118 παονὰ ἰθυτηθηΐα ἱ ρυθοϑυ 4611 ἐτὰ- 

τηοηὐαίε, οἰν Πὰν τουηδηδ (6), οἢ16. οἱὰ ὑαγαϊ ϑανίσην (7) 6 ϑδηρθνύον (8) Ἰηνοσᾶνϑῃο 

(1) ὕγαπι, ορ. οἷδ., 1, 8. 89, ρᾷρ. 86: “Τὰ 5ϑρυϊαύίου. ὡὰ Ῥγοῆῦ ἅὰ ἔϊουβ πὰ Ρὰ8 ὄδό θῃ υἱριιθαῦ 

4 ἄδηβ ἴθ ΘουΒ ἀὰ τηογοη-ρο. Μαΐβ 7υβαυ ἃ 1 τοπδίββαποθ απ ἀστοὶ γτοτηδῖη, 88 νϑ]ϊα δά πὰ ρὰ5 ἐό 

“ χῃῖθα. 6 ἀοαΐθ. 1,8 οἱουρό 56 ϑιραγα οὖ 16 ἀγοὶϊῦ ὀθηο 6 ῬγΟΟΙαπι6 ἰὼ να] ό... Τ᾿ Ἰηὐόγδυ ἀὰ 

“ μϑραυϊαπὺ π᾿ όνα!ν ἀ᾽ Π]]ΘῸΥΒ. Ρὰ8 οχὶρό.,,. 

(2) Ιοη. Ολοχάιῖρι, 126 ραοίίδ, χιαρδί. ΧΙ, οἱ 8 6 δ π6] Τγαοίαξιι8. ΠΙμιδέγλιωη, ἐγ ἐγ αψιο ἑνωη Ῥογιέί- 

Ποὶλ τιωρ Οαοϑαγοὶ Πιρ8 ΤΡ αοιΠἑαίο Πιγἰδοοηδιίογιιη, ὕοτη. Ἴ, ρᾶγβ 1", 09]. 12: “ οοὺ ἄἀθ ἴαγο οἶν}]] 

Κ ΔἸΟΥ αἸθουὶ αὖ ρϑοϊβοὶ ααὺ βυ ρα] αν πθυλο ροβδὶύ..., ἄτα θα ἀθ ἐμ 76 οαποηΐοο, δὶ Ῥυοταλδῦο τὰθ ἀδὕασισα. 

“ΤῸ ἄδοθιη, Θ5Ὸ ὕθμθου, πιδχίσηθ Ὁ] ἰπύθυνθηϊῦ βδουθμηθηδατη... 9. --- ιράοι Οοναπαῦνιαβ, Ορογα 

ονιμΐα. Ὑ που 1588, βαουπᾶδθ ραγθϊθ. Β Ι ϑού. 8. 17, τ. 14: ὅς. ταϊεὶ νου ββίπηδ, νἱἀθύαν ορίπῖο Βαυίο] 

“ οχἰβυϊππα τ 5. πᾶπο βορα]αὐομθιὰ ἀπὰ8 Ἀ] ΘΥΪ ῬῸῚ αἰδουτιὰ ἢ, να]! δι 6586 οὐϊδμι ἴὰγ6 Οἰν1]1, 5ὶ ἱπγὰ- 

“ χῃρηδατη δοο βϑουῖῦ; ΠΟ Θηΐπι ϑδῦ Ῥυο  δα ἔθνουθ ΡαὈ]1οο, πθὸ ᾿πγαιηθηθαμι ΘΧχ Ῥῶγίθ ᾿πγϑη 18, 60 

“ οχ ρῬαγίθ οἷπβ οαΐ Ἰαγαύαχῃ οϑῦ 1]1οἰδαπη, οὐτὰ Ῥοββὶῦ βϑυν αν! αὐγΊη4 10 5106 ἀἸΒΡ ΘΠ 10 88 1018 ἀθύθυμΒ 6... 

“ ψρ] ποι, ᾿ρβίαβ οαΐ Ταγαξαχη ϑϑῦ... βαῦβ ρυοθαῦαν βυϊρα]α ίουιθηι ἰδύατα ᾿Ταγα πη θηῦο ΘΟ μ ἤντη}] οὗ νϑ]]!ἄδτα 

Α΄ Θ588.,. --- Βλτοιο, “ Δ 1]. βὐϊραϊαύϊο ᾿ἰβῦα ῥα. δ] θυ ΕἾ 6 νϑυ. 00]. ο]. 66] 60:18. ἴῃ Θδρ. ααούϊθ8 

Κ ρογαὶβ ΟΟΌΪα8.,, ἴ, 4. 7. 

(8) Οονλπαῦνιαβ, ΟΡ. 68 Ἰοὺ. οἷν.» ἢν 2: “ Βυϊρυϊαύίομθια. αἰ δου] ῬῸῪ αἰύθγατῃ ἔμούατα, Ῥϑούιπι αι! άθια 

6588. οὐϊδιιδὶ πάσηι 810. 564. οχ ρδοῖο πο ἴπγτθ οδπμομπΐοο δοῦϊο οὐἱύαν, σιν οὖ ὁχ πο βύϊρα]α- 

“ δίομθ οὈ]ραύϊο οὐ δούϊο απδουϊίαν 9; π. 10: “ 

“ Ἰηθογργθύσμη βἴγαρὶο τϑοθρίδθ ϑαπῦ, οὐἱγὶ παϑαγα]θυη ΟὈ] σαὐϊομθιι ἀΘΌ10 1ΘΡᾺ]18. 6χ βύϊρα]α θη 
ἰπβρθοῦϊβ Θοταπιαηΐ 5 5θηὐθη 8 οὖ αἰβ αδθ τηϑίου 

“ρῦα, ἀπ. ΑἸ 6.1 ὍΘΙ αἰΐθυσπι Εὐ ,. -- Τλπτύράπι, ορ. οἷδ,, 8 28, ραρ΄. 58, --- ΒΕυΒΟΜΕΥΤΙΝΙ, 000. ΟἾδ.» 

ἢ. 18 6 ποίᾶ 78, ρᾶρ. 84. 

(4) ϑλυνιοια, Τῆς. αἱ ρογίαίογο, ρὰρ. 158. 6 βδρ. --- Ῥβετσπμο, ϑέογία οἷ αὐγξέο ἐέαϊήανιο, 25 οα,, 1893, 

νο]. ΤΥ, ραρ. 458, πού 14. -- ὕληι, Τραϊέό ἐδιόογ. οἱ ρμγαΐ. 4605. δΤ!. αἵν μον ,, 1, 8 89. 

(5) Βκαύκνκχβη, [).8. Κγαγσδϑίϑοιο 1] αϑογραρὶο)" ἄθ5 ΜρΙΡοϊαϊέον8, ρὲ. θ8. 

(6) Ολταθβε, ορ. οἷὐ., 1Π, γναρ. 200. 

(Ὁ ἢ οὕγαπο ἀαθϑῦο ἑαυδο, ὁμ6. ϑανί θην θα ρούαϊο τῶν νἱβασθ μ6] αἰστῖδίο ἀπ οὐ θα χίοπθ Θβο] αβίνα 

4611. βἰογίῳ πασίοπα!θ, τηθηῦτο ἴῃ 4Ὲ6116. βίθθθα Οθυμαδηΐα, αι οαἱ τηονθνῶ 1] 510 ῬΘηΒῖΘΥΟ, θυ 0 οΟϑὶ 

ψΨΙΒΊΌΙ 16. ὑγαοοῖθ αὐγαηῖθυθ. ΝΜ ὃ Ῥἱϊ βύσταπο δηοοσα ὁΠ6 1] οἂρο 461]ὰ βοῦοϊα οπθ βρίορῃ 1] αἰτηθῦο 

ὁοχπθ ἵ| ργοάοίνο ἰβυϊαθνο 4611 οοβοίθησα αἱ ἀπ ΡΟΡΟΪοΟ, ΔΟΡία Ἰαπρὶ ἄα ὑθυτὰ Ἰαὐϊπα,, τἱομϊδτααῦο 

π611α ἴοτὸ Ἰαδουρυοθαχίομιθ ρἱὰ τἰρίάν ἱ ργθοοῦθὶ ἀθὶ τοταδηὶ σ᾽ αν θοομβα τ]. -- Οὗν, ϑυϑέδνηο, ΤΥ, νὰ. 288: 

ΚΤ ἀοπαῦθαν πθ ρϑαὺ Θχθσοθι 1αἱ-τδτηθ ἀποῦμθ δούϊου 5ἱ 1᾿ο]θῦ ἄπ ρηοᾶιιβ δδὺ ἀπ Ῥγυθϑίαυ! θη. 6 

“ ξμγΘῸΣ ἀαη ὑΐθυβ; οὔ οἶδδὺ ἂπ ῥυϊποῖρθ ρόπόναὶ αὰ 16 οοπύγαὺ ἔα ἂὰ Ῥυοβῦ ἄτη {16γ8, π᾿ αὐνει θα 

« δ᾽ αοίίοι πὶ ἃ 1ὼ Ῥασγίϊα οοπύγαοίαμθθ, τἰ ἃ 668. 1678. 9. 

(8) 1οΠγ νειοῦ ἄον Ῥωνιαοϊοίοη, 111, 7 Δαῇ,, 8 608, Αππι. ὅϑοοπάο ααθβῦο βουϊυζοσθ, 88 16 ρα ν ]]6 τὸ 

Ῥυοούταγο ἱπητηθααὐατηθηῦθ ἀπ αἰστιυθο 8] ὕθυσο, 11 Ῥσοτηϊββαυίο ὃ ᾿μα]βοι ! ὈΠ]ταθηΐθ πὰ νΘΤῸ 6 Ῥγορυῖο 

ταρρυθβοη αὔθ; τηδ) 56. ΟῚ. ΘΡΌΘγΟ [ἃ ]6 ᾿πὐθησίομθ, 11 αἰτιυῦο 46] ἔθῦζο πὸρ ραὺ ἄνθῦθ ΑἸ ΤῸ ξοπαδ- 

ταθηῦο ραν] αἴθ 811 1 ἤΟΥῚ αἱ ἀπὸ οἰθυθνω 6 βϑροπίδηθδ ΘΘββίομΘ ἀἃ ρᾶγύθ 46] ργουιίββαυῖο. --- Οἷν. ΤλῈ- 

πύρα, ΟΡ. οἷξ,, ρᾶρ. 191]. 
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9 11, “ ΟΟΝΎΠΑΤΤΟ ΡΕᾺ ΑἸΤΕΙ» ΝΈΠΙΑ 505Α ΒΟΝΒΜΑΖΙΟΝῈ ΒΤΟΕΒΙΟΑ, ΕΟ. 22ὅ 

ὯΘ] ἸΟΡῸ Τίθοῦθ οομῦρο 1Ἰπβουρθηῦθ βθιοα ΠδΖίοπϑ 16, [8 ἀού νεῖ πϑ, ρυθβοίπάθπᾶο δὶ οεϑὶ 
ΒΙΠΡῸΠ δα δἰδηποβαπιθηίθ ἰπὐθηύα 8118. τἰοοβυγασίοπθ ἄθὶ ῬΕΪΠΟΙ͂ΡΙΙ, τἱρθίθνα “ δἱδθυὶ 
ΒΟΙΡΌΪΑΡΙ πθπο ρούθϑῦ », ρϑγομὸ “ ὑὸβ ἰηϑν 81108. δοῦδ, 8118. πθὸ ποσοῦ, πθ6 ριοᾶοθβῦ,,. 
ΘΘΙΙΡΓΘ 5ὶ τἰδθπθνα, πθοθϑϑαρίο 1 Ἰαὐθυγθηῦο ἀ6] ἰθῦζο. ῬδΡθοο 6 1Θρ 5]αζίοπὶ ἐθάθβομθ 
ΟΟΠΒΔΟΡ ΘΙ ΌΠΟ ΘΒΡ] Οἱ ϑηηθηῦθ 0816 οοποθίξο (1): 6 8 ΠΟτὰ 1᾿ΔΡΡΙΠΟδζίοπθ ἀ6118 Ἰθρρθ ὁ 
ἀρίανγα 1] 5θη80. 4611 οἱ αϑύϊχία, ο τἰομϊθάογα βαρροβίχίοπὶ Πὐίχῖθ 6 σγαύτιδθ (2); ἴῃ 

ΑἸ θ. ῬΆΙΟ]Θ, ἰὰ ἰθρρθ ὁ ϑγῶ ἱηρίαθία, ο ἱροοῦῖθα, ρϑιομὸ βϑυίβανα [ἃ τϑϑ! δὰ 46116. οοβθ. 
Αποῖθ ῬοΟΙΠΐθν θρὰ δοοιδαίο ἀἰ πὸπ ἄνϑι; ὑθηπῦο οοηΐο 461] οἴϑυθίνο ἰαοπαϊπηθηΐο 4619 
Ῥαγθὶ, δββορι ϑίαποβὶ 8110 οαὔθηθ 0118 ὑγϑάϊζίοπθ: [ἃ πα] δὰ 46] οοπύραὐίο ἃ ἔβνουθ 
ΑἹ πὰ ῥθυζο βυθΌ 6. σὐαύα ἀϊομίαταια, 4] Ὀἰγιδῦο τοιπᾶπο βοϊδαηῦο ρον 16 ἔοιτηθ τὶρο- 

ΤΌΒ6. 46118. 5ὑϊρα]αζίομθ, οἢ6 δὶ ἔδοθνα ΡῸΡ πιθΖΖὸ αἱ Ῥ8ΓῸ]6 βϑογδπιθη δ}! (8). 

Μὰ 11 Οοαΐοθ μϑροϊθοηΐοο 5ὶ ριῃὸ δπόπθ ἃ απθδῦο ργοροβίο ἀἴγθ 601 581611165. (4) 

ἀπ᾿ ΟΡΘΙἃ αἱ γϑα] δὰ νίνα, βιρθυίουθ 8116 αἰβαυϑίσίομπί 4611, βοοϊαβίίοδ, ρϑυομὸ 8] ἀϊνιϑῦο 
ἴῃ γία βϑμογίοδ, Θοη ΓΆΡ ρομθ 18 να] ἀϊδὰ 46] οοπύγαθθο ἃ ἕδνοτθ αἱ ἐθυχί, ψυδπᾶο νἱ 
ΘΟΠΘΟΥΤΏΠΟ ΟΘΡΟΪ ΡΓΘΒΙρΡροϑοὶ (5). 

ΠΠ παονο Οὐοάϊοο οἶν!]6 ὑθᾶθβοο νὰ 8 ποον ρἰὰ οἱδρο, Ὀδπάθηᾶο 56 ηΖ᾽ ] ΤῸ ἀδ] βιοὶ 
ῬδΡΔΘΡΔΗ͂ ἴὰ ἴον πμι]8, 461 δη οι ῬγΟΙ Οἱ ζίοπθ 6 Θομβθογϑπαᾶο 1α ροββι δ᾿ Π ὰ αἱ Θομ θυ ῖρθ 
ἱπητηθαἸαὐδιμθηῦθ 60] οοπύρανθο ἀπ ἀἰγιυῦο 8] ὕϑυζο ὁ[6 ποὴ νἱ πὰ Ῥαιίθοϊραίο (6). 

ὈῚ ἔροηῦθ ἃ [81 βϑηχίοηϊ, ἀϊ ἔγοπῦθ δ] ρα ]Πυανθ αἱ ππονθ 6 το] θρ] οὶ ἔογιηθ αἱ 
ΒΡ] χίοηϊ ἃ ἕανορθ αἱ Αγ, Γ6886. πθοθϑϑαυῖθ ἄδὶ Ὀϊβορηὶ 4618. ππονα οἰν τὰ, 1ὰ ἀοί- 
ὑρίηδ ἔπ ἱπηροϊθηύθ δ ἰβρίγαυθ ἀπ᾿ αἸύσα γούα 1ο βνοϊρίπιθηΐο 46118 Ργϑύϊοα. 6 ἀονθίξθ 
Ἰπηϊδαγδὶ ἃ βρίθρανο. Θὰ δοῦπᾶπο ἃ ΡῬΙΟροβίθο 16 ῬΡ81Ὸ]6 αἱύνονθ (7) υϑαῦύθ ἀὰ Πθτη- 
Ῥαγρ: “ Ἐβ παπάθιρ ἴοι. Πίθυθοὶ ἀπ ΤΗδύβδομθη, ἴθ χὰ οὐ ΚΙάγροπ πίον ἀρΖαϊθα- 
ϑηθη πᾶ... 

Μὰ ἰπ απθϑύα βρίϑρϑζίομθ τορπδ 1] ρὶλ συᾶπᾶθ ἀἰβου απ ὁ 18, πιδρρῖον Θοπ πβίοπθ: 

δὶ ραῦγίο ἀαἱ ραμθϊ αἱ νἱβίβ Ρὶὰ ἀϊβραραθὶ, 51 βρίθρϑῃο Θ0η16. ϑηΘΙΟΡΉΪ 6. 51] ΓΆΡ ΟΤ Ρ- 

ῬᾶΠΟ ἸηθουμΟ 8110 βὔθϑβο ρυϊποίρίο ἔα] οἢ6 βοπὸ σοπβθρίιθηΖθ Αἱ ον αϊπὶ αἱ ἰ466 ἀϊνουϑί. 
ΟϑπουδἸπιθηῦθ δὶ ἔμ 46118, οδβίβυϊοαι 6 δ ϑπυμηθυᾶπο 4611 Ταυθβρθοῖθ ἴῃ οαἱ 1] οοηύραύδο 

ἃ ἔλνονθ αἱ ὑθιχὶ ὃ νϑ]14ο (8). Εἰ 1ὰ σοπἔιβίοπθ δὶ ϑθοῦθθοθ ΡῈ Ρ οβϑίθο Αἱ ὑπ πᾶονο 

Ῥογύαθο 461 ΠΙνὶθῦο σϑγιηδηΐοο: 11 ρυϊποῖρίο 4611 οἔοδοῖα νἱποοϊαὐνα 4611, νοϊοηίὲ 
ἀἰοϊαναύα, ὁἢ6. ἀδι ῥα πιπο 8ἱ οὐῖρο ἃ οὐἰδουίο ἀθοίθῖνο 4611. ααθϑύϊοπο (9). 

Θαδ]απαιθ 5ἷα 1δ, οοβύγιζίοπθ, ψαδίαπαιιθ 1᾿ αὐ θαραηθηῦο 4611 1ϑυϊδαῦο, 4811 ἀοὐ- 
ὑνῖπδ, ἃ] ἀϊνίοιο τοπηϑηϊβϑέϊοο δὶ ΘΟΠ ΓΆΡΡΟΒΘ 11 ρυϊποῖρίο βϑηζίοπαῦο Ροὶ 48] ππονο οο- 

αἴοθ. οἰν]θ ἐθάθβοο ὁ 5ὶ βυϊάὸ ὁ6. ἀποονδὶ ἀπ νο]δ 16 Θβίθθηζθ 46]18,. βοοϊϑῦδ πη θυπϑ, 

(1) σοᾶρα Μααϊνιϊίανιι5 Βαυαρίοιι οἱοἱ]8. 461 1150, Ῥᾷγβ 4, 6}. 1, 8 18; Ῥρριιβϑίβοῆι αἰἴΐσορι. Ταμαγθολε 
6] 1794, ὶ 75; ΒιδφορἸοιος Οἰρβοίοθιοῖι Κ᾽ ἀα5 Κῦηίφνοίοῖ. δαοϊιβοη, ὃ 854. 

(Ω) γρᾶϊ οΙέγτθ τ. 8, ϑιπαμη, Πα8. Κορβρυθοίοηι αἷδ ΟΡ Πο]ι τινι ορ» τινα ρι Πομίίγον Ἰδολιέ, ρὰρ. 151. 
(3) ΤιΑυπεχν, Ρργίιοῖρος ὅθ ἄγοῖξ οἱνῖϊ, νοὶ. ΧΥ͂, π. ὅ85, ρᾶρρ. 612. 6 618. 
(4) 75 ἀοοϊορηές ἄτι ἐγαναϊ! οἱ ἴα γοϑροηϑβανεϊ 6 οἱοῖϊο (Εβϑαὶ ἀ᾽ιοιο ἐϊιόογῖο οὐ]οοίῖυο ὁ ἴα γϑβροη- 

ϑβαδιέ αδϊϊοξιιοῖ 16). Ῥαγῖβ, 1897. 
(6) Αὐτὸ. 1121; αὐῦ, 1128. Οοᾷ. οἷν. 16. 
(0) ὃ 828. 
(Ὁ) Ῥανιάοϊεέον, 1, 8 108, ποία 4 (4" ροἀϊῖοπθ). 
(8) ϑτόμβι, ΟΡ. αἷδ., γο]. 89, ραρ. 118 6 βθρξ. 
(9) ϑιβασι, ΟΡ. οἷδ., 8. 14 6 ϑρθοϊαϊ πιθηΐθ ραρ. 149. 

ὅβπιε Π. Τομ. [1]. 29 
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Θινούαπο σπθηίτο 1᾿᾿πϑϑοπαπιθηῦο 6611 δύ! σ᾽ αγθοοπβα τ. ΤᾺ16 ἔχ ἴὰ σοΐθ 46]110 

ΒΓΟΌΡο (1) ἴῃ Θονπιδηίδ, 461 Τιαπιθονὺ (2) 6 ἀ9] Θ6161165 (8) ἴπ Ετδποῖα, 461 Ταρία- 

{αν (4) ἴῃ Τύδ]18. 

Νοπ ἃ ἰογίο ροτὸ βΘΠ]οβθιιθηπ (6), βούναπαο 1᾿ ΔΡα ἰββίπιδ, βδ, {θουῖα 50] οπᾶδ- 

τηθηΐο 4611 ΟΡ Πρ αὐουϊϑῦδ, οββϑῦνανδ ὁ. 9 δὰ Ρ᾽ αν Βρυάθηζα Τοτηϑηδ, 5: ὃ οἱοναῦδ ὑΓῸΡΡῸ 

αἰύαι Ῥ61 ρούογοϊ ὑγίποθυαγθ 5101 ἀἸθῦμο ἰὰ 508 ἱπδρρ  ο  Π10ὰ 41 ἀἰτιυδο τηοάθυπο, 6 

Ῥιοίονίνα οθροᾶΡΘ ἴῃ ϑϑβδ 1| ἑοπάδηηθηῦο 4611. σιιὰ ΘΟΠΟΘΖΙΟΠΘ. 

Ἰοβὶ, τιθηὐτο ἱ Οὐ! οἰδῦ! ἴῃ ποιιθ ἀ61 ὈΙρΙδδο τοσιδηο ᾿ηθορρυούανϑηο διββοϊαύθηηθηΐθ 

6 νἱϑίφαιτηθηῦθ 11 ἀϊνίοῦο ἀϊ βερα]αΡθ Ῥ61 ΔΙ ΠῚ, ἱπηππθιηοῦὶ 46116 ἸαρΘ Θοοθζίοηὶ 69 

06110 5ίθββο αἰγίυδο νἱ ἀνονα ἱπύγοδοῦϊο, 1 Ῥϑπάουυϑοϊ ὀοΡοδΡΌπο ἀϊ γἰβα! γο 811 τὰ- 

σἴοπθ ἅ6] ρυϊποιρίο 6 ἅ6119 800 ἄθτορθθ ρθν ἀθίθυμπθγπο {]| γϑ] ον 6 ἀθῆπίνηθ ἴδ Ρου- 

ἰαῖα. ΕἸ ρἱρ] απο 16 πλοββθθ Βρθοϊδ᾽ πιθηΐθ ἀ8611 ἰπβϑρπδιηθηθ 46] ὙΥΊπ βόα, ποὸπ οἱ 

βαγὰ αἰ βο116. ἔγοναιο Π6] ρυϊποῖρίο ἰβρίτθουθ 6110 ἀθγορῖιθ βύθβϑθ 11 οὐἰδορῖο ὁμ6 ρἷα- 

εἰϊῆοα Ιὰ να] ἀϊδὰ 461 οοπύναῦίο ἃ ἔδνουθ ἅ᾽ αἰὑυὶ. ΑΠΠοτα 11 ἀϊν!οῦο οοπίθπαθο ἴῃ ΔΙ οαπΐ 

Ῥυϑοθῦθ! ἄοὶ βἰ ασθοοηβα!! τουηδηΐ 6 16. ΠΌΟΥΘ ΠΟΙΙῚΘ οοπϑϑογαῦθ ἄδ] Οοάϊοθ οἴνι!θ [θ- 

ἄθθοο ποὴ ΔΡΡΑΡΙΡΆΠη0 οἷλι οἷ θοτιθ 1] παύαγα!θ οἴουθο ἅ6118, τηϑποδησα ὁ (6]]᾽ 65ὶ- 

οὔθησθ, ἀϊ οογυΐ ργθβαρροβῦ!. 56. 11 Θισῦῦο τοπιδπῸ οοπύθιηρ!δ, ἃ Ῥγϑίθυθηζα 1] οδ80 

4611 τυδποᾶπδθ, οἴγθηᾶο 40] οοποθῦθο 1᾿θβργθββίοπθ πθρδῦϊνδ, 50 ἴπ 6550 ἰᾷ νϑ]αϊθὰ 

46] οοπέναξίο τἰθηΐγα 5010 ἴπ ἴουτηδ ἀ᾽ Θοοθσίομθ, ὃ οἷὸ, ὁοπηθ ψϑάγθηηο, οἰοιθο ἀ6]18 

οοβεϊξασίοπθ ϑοοποιηΐοα 41 466116. ϑοοίοίδν, 619. ῬοθῸ ο ραπύο βοηΐνα 11 Ὀίβορθο 4611 

πύονϑ ἴονιηδ Αἰ οοπίγαθίαιθ; 56 ἢ! Οὐάϊοθ σϑυιηθηΐοο ργθϑθηΐδ [ἴο βύθβϑο οοποϑῦψο ἴπ 

ξουτηδ ροϑί θῖνα, ὃ οἷὸ ἴῃ ἴογζα 46110 Θβίβϑηζθ τῃοᾶθῦῃθ, οἰθ, αἱ ἔγοηῦθ δἱ συδᾶδρηῖ 

ἀοναν 41 ὁπουρία 4611 Ἰπάϊνίαπο οα δἱ τίβομ! ἱπϑυι ΠῚ] 4611 νἱΐα, ἴδηι 5ουΒΘΓΘ οοϑὶ 

ἐγϑαποηφοπιθηῦθ 1] ἄονορθ αἱ ῬΘΏΒΆΓΘ 6 Ῥτοννθᾶθιθ δᾶ δἰ]. 

Μὰ ποῃ ρϑιοϊὸ αὐὐγανθυβο 16 ἀθρορθ ἅ6] ΠΙτθο ΤΟΠΊΔΠΟ 9 Τ᾽ δῇθυτηδζίομθ ἀ9] 

αἰτίοθο σογιπδηΐοο ὃ ἀΐνουβο 1] οὐ  θουῖο ο16 β᾽αβυϊῆσα, ἴδ, γϑ]]αϊδὰ 46] οοπίταὐνο ἃ ἔϑνουΘ 

Ὧ61] ἰθγζο. Εἶῖββὸ δἱ βύοῖβθ ἴῃ βϑραΐθο 0018 παονῶ οὐ ϑηϊΖΖθζίοπθ 50018190, Ῥϑγομὸ ἰἴὸ 

οἰαίο αἱ ἴαθίο ἀϊνθηπθ [816 δ ϑοοίναιθ Τ᾿ αὐθαδγβὶ Αἰ 489] ρεϊποῖρίο αἱ ἀἰτῖθῦο ; πλᾶι π6]- 

ΤἸπύϊπηα, 888, παῦρα ὃ ΡῈ ΒΘΙΏΡΓΘ 4016110 οἰ ἀθύψὸ 16. Θοοθζίοηὶ 8 660106 44] ἀϊνιυίο 

ΤΟΙΊΒΠΟ. 

(1) Ορ. οἰν., ΠΙ, 8. 172, ραρ. 111. 

(2) Τρ οογιέγας ὁ) ζαυθμ}" ἄ6 Δΐογ8. Ῥαγῖβ, 1898, 81, ρᾶρ. 1 6 2. 

(8) Ππμνάθ 8ι ἴα ἐδιόογο σόπόναϊα 6 Τ᾽ οὐϊέρανίοη, ἀαργὰδ 16 γγοηνῖθν ργο7)οὲ ἄθ Οοᾶθ οἷοϊϊ μοι" Τοηι- 

ρῖγο αἰϊοριαηᾶ. Ῥατὶβ, 1901, 8 247, ραρρ. 2170 ὁ 21]. 

(4) Ῥοὶ οομέγαϊή α Γαυογο αἱ ἐογαὶ. Ν᾽ Θγτοτιᾶ, 1889, ρᾶρε. 8, 4 6 ὅ. -- Οἷν. Ε΄. Βτάνοηι, " ΕΌτΟ 1. 5» 

1897, 901]. 486. 

(6) 6» γεγέγαρ. Τιοϊρεῖρ, 1816, 8 8, ραρ'. 14. 
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ἣν 

ΠῚ οοπίταϊδο ἃ ἔδνοῦθ αἱ ὑπ ἔθῦζο ὃ ἀϊομίαγαϊο πι}10 4841 Πιρίδέο τοιηδπο (ὩΣ 
Τ᾿ δημίου, ϑοοϊθύδ ποπ Ῥοΐθνδ θϑβθιθ πιοβϑᾶ 8118 ουθαζίοπθ αἱ χαθβύα οοβύσιιχίοπθ οἱ ανὶ- 
αἴοα, ἀαὐϑηαο ρ61 δοηβθραίγο 1᾿ οἴϑἑξο ῬΡδύϊοο, ὁἢ6. ὁ0η θϑ88, 5] ταρρίπηρο, ἔσοόνδνγϑ, ἀοὶ 
ἔϑ 6111 πηϑσχὶ π6118. βύθδβδα. πδύπσα ἅ6118,. 58 οοϑεϊξιζίοπο. 

ΕΊΠΟΠὸ 1ὰ ααδ!θὰ αἱ βορρϑῦθο ποι οϑαβδ αἱ Θββθῦθ τπ ρΓΪν ]Θρίο, ἀἰϊνθηίαπαο 18 
πδύτπιτα]6. Θοπβθριιθηζα (6118, νἱδα ἀτηδηδ, αὐΐουπο 84 6850 5] ΤΆΡΡΤΌΡΡΒΠΟ 8016 651- 
ΒύθηΖθ, ΘρῚ]1 Ρ6 πϑύαγα 6 Ῥρθ1 αὐῤί ιαϊηὶ, ἀ!οροπεὶ βοϊῥαηΐο ῬΘι ἰὼ Ιοῦο ῬοβίΖίοηθ 
6110 11 σοπᾶθ ορρϑίδο ἀϊ ἀἰνϊτἰο. 

Τὰ οδρϑοϊ ὰ ο᾽αναϊοα, ᾿πουθπῦθ ποη 81] Ποπιο, πηδ ἃ] Οαἰγὶθ Ῥϑυτηθύθθνϑ 6Π9 π6]]8, 
βίθγα ρδύυπηοπία]6 46] οαρδοθ Ῥούθβθθσο βρίθθαγθ Τ᾿ αὐῤινιυδ, ΙΟΤῸ ῬΆΓΘΟΟΠΙΘ. ῬΘΙΒΟΠΘ 
(αἰξογιι5. ἐμνὶ φιδαϊίαο), 16. ἀα 811 ἑαῤίο Ῥούθνδπο βδύϊρα!αγθ ἃ γϑηΐαροῖο 4] ο01.] γθυθῸ 
Οαΐ. ΘΡΆΠΟ Ἰθραύθ ἀδὶ νίποο! ἱπυπηαπὶ 4611ὰ Βοηίανιϊ ὁ ἄα 4161} ΒΘ ΘΥῚ 6118, ἔὰ- 
τηΐρ]ῖα, (2). 

Ῥ᾿ αἰίτα ραγύθ, 11 βσαρρο, 1ὰ οαβία, ἰὰ σοϑβ, ἴὰ ζανυϊίία, ὁουηθ πθὶ τπϑάΐϊοθνο ἴἃ 
σίϊάα (8) 6 1ὰ οογγογαφίοηο (4), ἀννοιρθπᾶο πο|1ἃ διὰ ἑαίοϊα 11παϊνίάπο, ΒΟΡΡΘυνϑηο 
ἃ τη 010] ὈΙΒΟρΡΤΙ, Βρθοϊϑτηθηΐθ ἱπηρυον βυϊ, οαἱ ἄθνθ ορϑρὶ ρϑῆβδσο ἢ οἰδίθαϊπο, 1] απ816, 
ΒΟΙΟΙΟΙ 1 νἱπο0}1 ὁῃ6 10 ππίνϑπο αἱ ῬΟΘΉΪ, ὃ τἰπηδϑῦο 5010, ἴῃ πιθΖΖζὸ ἃ. ὑπο. 

Ἀρραηΐο ρογοϊὸ δὶ ριὸ 8ἴϑιτηθν βθηζ οϑίῤϑησε ὁἢ6 [6 ἤριπε, ρίαν ἀϊοα 46] οοπ- 
ὑγαῦθο ἃ ἴδνουθ Αἱ ὑϑυζὶ ὃ ἀπὸ οὶ Ῥογύδθὶ ἃ οαϊ ΠΊ6065]10 5] βδροίδ 6 τἱσοποβοθ 1] ρυῖη- 

Οἰρίο οι υἱνοηάϊοα ἈΠ’ ποπιο, οοπιθ [δ ]6. 6 Ῥϑγο πὸ [α]6, 18. οαρϑοιθὰ ἀ1 ἀἰνιδίο. 

Νοπ βύϊραϊανα, ρθὶι δἰὑνὶ Ομ] Αἱ αἰὑτὶ οταὶ βυριππθηῦο, πὸ ρούθνϑ βέϊραϊατθ 56. ΠῸΠ 
ΤΑΡΡγθβθηΐδηο οὐ ἀννδηίδρρίαπαο ἀπὰὶ ἀαίθα ρϑύβϑοπδ. ΠΠ| οοπύγαϊθο ἃ ἕανουθ ἀϊ ὑθυ]ὶ 
6] 5Θη80 ΥΘΙῸ 6 ΡΓΟΡΙΪΟ ποη ὃ ρἱὰ ΟΡΘΡἃ Αἱ ΟΟ]ΟΤῸ 616. ἄθνόπο πθοθββδιϑηθηΐθ βὑϊ- 
ῬΌΪΑΡΘ Ρ6 ὑπ θϑύγϑηθο, θββοπᾶο ἱποδρϑοὶ ἃ ὁοηὐΡα να ΡῈ" 8ὸ, τὴϑ αἱ 6οΙοῦο 66 
ἀννδηναθθίδηο 611 4101 ἀρραπίο ρϑγο ὸ β0ηὺ οδρδοὶ αἱ ἀΐβροττο αἱ ϑὸ βύθαβδὶ 6 αἱ 
αυδηΐο ἸΟΤῸ Ἀρρδυ θη: ὁ ῬΘΥ Π]Θ6110 ἀἴνθ, ὃ οοῃμβθριθηζδ, ποη ρἰὰ ἅ61} ἱποαρδοϊὰ, πᾶ 
4911, οαρϑοϊ ὰ, ἰπουθηΐθ 8110 ΒΡ. ρα]δηΐθ. 

ας αὐτο εχξ θς, ετί 

(Δ) τῖ. 1... κοί, οὐ μά. υὐά,, Ἴω τὰ Φαδθοσμιαιθ ΟΘΥ 8, ΟῚ ΘΧ ΠΟΒΟῸ οοπύγμοῦτ ΟΥΡΊ ΠΟΤ « ς ἘΣ ὑγαμαμηύ, πἰδὶ οχ ρϑύβοπα ποβέχα ΟὈ]ρ αὐτο 5. Ταϊδατη. βαπιαηὺ, ᾿πδπθι δούππι ποβύγιπι οἰ βοϊαπύ, οὐ "Ἢ 
Ἶ Ἰάθο πᾷ βὐϊρα]δτὶ, ΠΘαῸΘ ΘΙΏΘΥΘ, ΠΘαῸΘ. νϑπάθυθ, σοηξιαῃθυθ αὖ ἸΌΘῚ 50 ποιηΐπθ τϑοίθ ρα, 
, ᾿Οβϑαϊπαβ 9. --- Τ.. 1, Ὁ. Δο»" φιίαβ 9678. 4, 21: “ Ἰἰχοθρία, ροββθβϑίοηβ οδα88, ῬΘΥ ΤΙ ΘΓατα ῬΘΥΒΟΠΌΤΗ, 
“86 ΑἸδθυῖαβ 1πγ] πο ϑαὺ βαθαϊθα, Ἀ1}1] ἀοχαϊνὶ Ῥοββθ, ἱπάπθιθαθὶ 7γ18 οβῦ.,. --- Τ᾿. 78, 8 4, Ὁ. ἀ6 

(0. ιοηδ, ὅ0, 17: “ Νβο ραοϊβοθῃᾶο, πὸ Ἰορθπι ἀϊοθπᾶο, π66 βὑϊραϊαπᾶο, αὐϊδαπδμι Ἰδοῦ οᾶνουθ 
Ῥούοβὺ.,. --- 1,, 19, Ο. ἄδ 7μγ ἀοί., ὅ, 19: “...ὄ ΘΧ α]ἴθπὸ Ῥϑοῦο ΠΟΤ ῬΥΌΥΒΙΙΒ 6] 1118, Θοπιρουϊῦ δοίϊο... 5. 

ς ΟῚ, 26, θοᾷ...-Ξ 19,8 4,.1)ὲ γεῦ. ογοῆ., ΧΙ, 1: “ Νυχαθγανὶ {101 ἄθοθιι δὲ πδθο δ] βθϊρυ- 
Ἰαθαβ βπη: ὩΜ]]1ἃ 6 ΒΕΡα]αῖῖο,,. -- Οὗ, Ῥατθ ζιϑέ, ἀθ ἐμμέ. βέΐρ., ΠῚ, 20, 8. 19. -- ὙΥΤΝΒΟΗΕΙΡ, 

Ῥαρᾷ,, ΤΙ, ἐχαᾶυΣ. 18.,) Ῥᾷρ. 226. --- Βαταπαπβ, ΟΡ. οἱδ., 8 247, ρᾶρρ. 270 6 271. -- ϑάνιανυ, ϑγϑδέδηηο, 
ΤΥ, Ῥὰρ. 285. 

(2) Α φαρβίο οοποϑίξδο πθ] οϑταρο Θχύγα- οοπύγα θα] τἰβροπάθνῳ 1 1ϑυϊθαΐο ἅ6116 ποββᾶ. -- Ὑπαπειμε 
Ρ ΞΕΙΞΕΚΗ, Το αὐιϑϑονμοηέν αἰοεϊϊοδιο Παέιοιν Κν Παπάϊμησοη αγίξέον Ῥογβοροη παρ; 8 881 τοιᾶ 888 08 
Βιὰφον οϊιονι Οἐβοέφθνολιο5. ΚΔ ἄαϑ Τροιείβοῖιο Ποϊοῖι, Ταδαρατα! Ὀ᾿ββθγϑαδίοιι, Εὐ]απροι 1900, ρᾶσα. 2 6 865. 

(8) σαταθθε, ϑέογία ἀδῖ αἰγεμίο Τἑαϊαμιο, γ0]. 25, τ, 190, ραρ. 285; ῃ. 219, ραρ. 888, 
(4) σατπεϑε, ΟΡ. 6 νΟ]. οἷθ., ρᾶρ. 286. 
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Ταύνο οἷὸ ροπθ ἴπ ἴὰ00 οοῖηθ 11] ΠΙΡΙδῦΟ ΤΟΙΏ8ΠῸ ΠΟ ἔοβϑο ὑγαῦίο ἃ ΤἸΟΘΓΟΔΙΘ ἰ 

ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΙ 4611 ὁομνθηζίοπθ ἃ ἴϑνορθ αἱ πῃ ὕθγζο, οπᾶθ 1] τρί ἄο ἀϊνιθῦο “ δ] θυ 

ΒΌΡΟΪΑΓΙ πθηο ρούθϑῦ., ὃ ρὶὰ 1600 ἀἱ ἀπὸ βδύδϊο αἱ ἑαύθο, οἴθ 1ὰ βϑϑῃχζίοπμθ ἀϊ πη Ἰτὰ- 

ῬοΟΒΒΙ Πὰν σαν αοα δββοϊαύα. Α ἀἰπποβύγαυ!ο μαβύα δι 16 ϑοοθζίοηὶ ἰηὐτοδουθ 

οΒπΙααδίνο θα 50. πθ πιϑηϊοϑύανα ἰὼ πϑοθϑϑι θὰ. Μδη πᾶπο 5᾽ Θϑύθηαθνδ ἰὼ οαρϑοϊθὲ, ρ᾽α- 

γνἰαῖοδ, 18. δομίγηα 7ι))18 ἐπέογργοίαἰϊο διἀἀϊθανα ὑπαὶ ππονὰ ἀθιορα ἃ] ἀϊνίθίο. Μὰ ἱ 

δ᾽ ΛΓ Θοοη Βα 10] 461] αηὐ]οα Βομηδ, ποὴ ἰηἀδρΘΙΡΌΠΟ πηδ] αἀἀ8}]6 ἴοϑβθ 11 οὔ ὕθυϊο οἰ σ᾽α- 

βύϊῆοανα 16 ἀθιορθ 6 ρϑγοϊὸ αὐϑηᾶο ἀονθθθθ γᾶ]ογο 1] ἀϊνιοίο. 

ΟἿ βύίραϊα ἀπ οοπύγαθο ἴῃ ΠΟΙῚΘ ῬΙΌΡΙΪΟ, τη ἃ ἴϑνονθ αἱ ἀπ ὕθιΖο, ΠῸΠ ΡῸΠΘ 

ΒοΙ ϑηθο ἴῃ ΘΒ56ΓΘ, ἃ] ὈΔΙῚ 46] ταρργθβθηΐθηύθ, 11 πϑροΖίο β᾽ αν 60, πιὰ π6 ἀϊνθηΐδ, 

8Π00 9 βορροῦθο (1). Τί δζίοπθ τίβουναύα δ] Ὀ1ρΐο τοιηδηο, οοτηθ οοπβοριθηζε, αο] 
« οοηὐγαθθο ἃ ἴδνοιβ αἱ ὕθγχίὶ, ὃ ἀπ᾿ " διοῦϊο αὐ}}15. ἴῃ ἐδούπη,, ὁοϑὶ ἀθποχηϊηδῦε, ποη οἹὰ 

ῬΘΡ ἀθβίρῃδρπθ 1᾿Θ Ποδοῖα ὁ Ρ6᾽ ρορρίδνὶα 5 αἱ ἀπ ργθϑαηῦύδ, βυ ρα] ΖΙο0Π6, τη ΡΘΓοΠὸ, 

ΠΟΙ ὀοΙηρθύθη ὁ βθοοπᾶο 1᾿ ϑηύίοο αἰτιὑθο, νθηη6 ὁοποθββδ 48] τϑβου υδο ΠΠΠ ΡΟΓΙΆ]6 “ ὁ Χ 

ϑθααϊδαῦθ., (2). ὅοη ΠπροΡ 6 ΖιμηθΡ πη ὃ ἀδι ΓΘΒΡΙΏΡΘΙΒΙ Ια ὕθουῦῖα βθοοπᾶο οαϊ 

οϑβδ ΤἼβα]6 δ ἀπ ὑγαβίου πηϑηῦο 48] ῬΓΟΠ ΒΒ ΓΟ 81 ἴθυζο. [Πηὰ 46116 μιὰ Βριοοαΐθ 1ρο- 

ὕθϑὶ Βρϑοῖϑ!! ἴῃ οἱ ΒΟΓρΡῸ ὃ α16118 4611 ἀοῃδΖίοηθ ὁοπ ΟμΘΡ0. 1,.. 8, Ο. ὁ ἄοη. ψιαθ 

ϑιδ ἠοᾶο, 8, 85: “ 

“(α] βθραϊαῦαβ. ποὴ δἰῦ, αὐὔτ]θπὶ δούίϊοπθηι αχύα ἀοηδύου 8 νοϊαηὐαῦθπι οοιηρούθγθ 

“(ΤΥ γαί., δ 986: ἀθοθυημθηδη 6556) διατη βου ηὐ, δοῦϊο, α88 ΒΟΓΟΤΙ ὕπδ6, 51 ἴπ ΓΘΡῸΒ 

“ Βυμηθηβ ἃρθιθῦ, θοτηροίοραῦ {(7ν. γαΐ.: φῬούαϊδ ἀθϑοθγηΐ), 101 ϑοσοιητηοᾶθθιθαν 9. 

Καγίονα (3) οβϑϑυύνῶ Θ0Π16, Βθοοηο ἰὼ ἔουτηα]α οΥΙρΊ παῦῖα, 461 Πθβουῦθο, 1᾿αΖίομθ πη 

59 ἀαὰπὶ ροβύθα Ὀοπῖρηδ 7015 ἰη θυ ργθύαθοπθ αἰνὶ ρυϊποῖροβ οἱ, 

σοηιροίοδαί, ταϑι ἀθοογηοηα ογαΐ (4). 

ἃ 11 ὁᾶδο ἀ6118, οοβυϊσίοπο αἱ ἀούθ ἃ νϑηΐαρρίο 46118, ἀομπδ 

6011 ΟΡΌΙΠΙΡΟ ἴῃ οἱ ἃ τίοθνθ αἱ τϑϑυϊψαγ]α, 8118 ἀοππηα βὔθθθα οὐ δἱ βϑαοὶ ἀϊβοθηαθηίὶ. 

ὯΙ βρθοίϑ]θ ᾿πὔθυθϑϑθ 

(1) Καπινονγα, ορ. οἱθ., 8. 12, ρὰρ. 69. --- Οἷν. Βπινζ, Ῥαρᾶ., ΤΥ, ρερ. 850: “ Ττοβδπα ἐἄμνῦ ὕηροΣ 
“ἀ6η [᾿π ουβομ!θα ἀλη ϊη ἃὰ5, 4885 (6Υ ΚΞ ΘΙ γουίγοίου τὰ Ναιαθη, θυ Ῥγουηΐθϑαῦ Βοὶ ἄθα γουίγαρθη ἐγ 
“ ψαυογοηι ἐογεϊὶ πὰ Θππϑῦθη ἄθ5. Απᾶθυθη, θμοῚ ἀπϑύαθὑ, ἀΐοβου ἐὰν ἄθπ Απάθγθη μδπα]6; δ 85 8 ΠῸ} 

“ οἷπ ἔγοπιῖθβ, αἴ θβου οἷ οἰσθπθα θβομϑν ἔάηγο ; ἄον δ ουἐγούθηιθ νϑγάδηῖζο ἄθτα ψουύγοου ἄθη γ  υύσαρ, 

“ ἀογ Τουθαβ ἄθιη Ῥυΐπηιβ ἀὰ5 Βθομῦ; ἄδυ ΒΒ οΠΠνογίγοου βϑὶ ὙΥΔΠ]θπβουραπ ἀπ Οοπέγαοίαι πδύσαταθηῦ 
“ ἄρν Ὑουτα υὑ160 ΖΟΡυηρο ἀπ ὙΟΒΙ δου, οὺ ΒΡ16186. ἐρέοῦ υἷυος ἃϊθ ΠΝ0116 468 ΕΥΡΊ ΒΒΘΥΒ 9. -- 
Υ. ὕκαπε, Κεγέγαᾶρο συι Οἰμρβέοθη Τ)ν ἡ ον, Ῥαρ. 61, π. 1. 1 ΟἹοββϑαθουϊ ποῖ Ὡβθυνασοπο 1ὰ αἰβυϊσίομιθ Ῥτο- 
ἔομαδ, ὁμ6 τπἰθγοθᾶθ ὑχῶ 11] ΟΟΠΓΑΥΤΘ πὶ ΠΟΙῚΘ 6 ῬΘΥ Οομΐο ΑἸὑχτι 6 10 βύϊριϊαγθ ἴῃ ποτὰ Ῥτορυῖο ἃ 
ἕδνοσθ αἱ ὑθυχὶ. --- Υ, ΤΑκτύρακι, οΡ. οἷὔ., ραρ. 58. 

(2) 1,..ὄ 18 γγυ. Ὁ. ἄθ ρίρη. αοἱ., 18, 1. 

(3) Ῥαρσ. 10. --- Ὑγικρβομπιν (Π|, 8 816, πού 5) οββϑῦνα οοπιθ απδδύα, ἀἰβροβίσίοπθ αἱ Τϊοοϊοσίαπο 

6 Μαββίπαϊαπο σοηρα ἰηύθϑο ἴῃ αἰνθιθὶ τηοαϊ, Τα, ΟἹ] αἰυτῖ ν᾿ πὰ ἀ06110 ὁῃ6 ἴδ γἰβα τ Τ᾿ ἀσίομθ ΠΟ 

διὰ 811 Δἀουηρίπιθπΐο 461] Ὅπου 8, ταὶ ὈΘπβὶ 8118. γϑϑυϊσίομθ 4611 οοϑ ἀοπαύο ἴπ Θοπβθριιθησ, 46] 50 

ἱπδαθταρίταθηΐο. -- ἴχτπβεν, Οοηᾶ. βϑη6 σαιίβα, Π|, Ῥαρρ. 800-810: ὑθοτῖα, ομθ ἴπ ραγίθ 5᾽ ἰπύστωνγθαθ 
ἴπ Βοβημεε, Μαογοϊξαξέ αα Ῥαπμάοοίαθ, Πχογοῖί. ΧΧΧΙ, ἄο ζιριάανι. μαοίον. ζαηυϊίαο, οαρ. 1, 88 1-8. 

-- ὕκαπε (ορ. οἷδ., ρασρ. 838-87) βρίορα 1᾽ αοὐίο εὐδὲϊὴβ Π6] βθπ80 611 Ἰαρρθ 21, Π1ρ., 6 ργαρϑβογίρέ. 
υογῦ. 19, 5: “Θαούϊο8 ἀδῆοϊν αοῦϊο ν6] ϑχοθρύϊο, αὐ]18 δούϊο νϑὶ] Θχοθρύϊο οϑὺ 9. --- ῬΑκτσραπι, ΟΡ. οἶδ.» 
Ῥαρρ. 260-29. 

(4) ϑάνιανυ (ϑιγϑέδηιο, ΤΥ͂, ραρ. 285) ἴπγθοθ αϑδυτια, ὁμ6 “16 ἀοπαῦθαν πὸ ρϑαῦ ΘΧθυοου 1]- πιδηη8 

“ δασιη8. δούϊομ 51 ΤΟ ]θὺ ἀὰ γιοᾶνβ8 ϑδῦ ὑπ ργθδύμθιο θὲ. ἔν ΘΌΣ απ ὑϊθυβ; ἂν οθδῦ ἂπ ρυϊποῖρθ 
“ ρόπόγα! ἀπ 16 οοπύταν ἔα ἃἂὰ Ῥγοῆὺ ᾽πὶ υΐθυβ π᾿ αὐθυτϊθαθ ἃ δούϊοη. πὶ ἃ Ἰὼ ρανθϊο οοπίγτδοίαπθα, πἱ 

“ἃ 66 {ϊ618.,. -- ἴ,, 11, 6 Ο. οἐ Α4., ΧΙΠΥ͂, 7; 1. 9, 8 4, [)ὲ νοῦ. ογθᾶ., ΧΙ, 1; 8 4, 1η8ϊ. ἀ6 ἱπμέ. 

ϑέΐρ., 111, 19. 
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Ῥθγ Ἰὼ ργοπηθβϑϑὰ αἱ τϑϑυϊθαζίομιθ 4611 ἀοξθ ναΐθνα [ἴὰ ὑθροϊα βθπΘΓαΪΘ ΘΠ 6 πρὶ 8] 
ἴθῦΖο ἀπ᾿ ἀζίοπθ (1). ϑοϊθαηῦο οἱὰ γϑηηθ ἈΠ πΊθ580 48] ΠΙρδδο οἰαβδίοο, οἢθ 1] οοϑέϊ- 

δασηΐθ ταπηἶδο 46118 ραύτϊα ροὐοϑυὰ ρούθϑβϑθ ρον 1 ϑυθηθιδ! ὰ, 4618. βιὰ τηογῦθ βύϊραϊαῦθ 
1ὰ τϑβυϊθιχίοπθ ἅ6118, ἀοΐθ ἃ οἱ ἰπ απ6]]Π᾿ Θροοᾶ δἰ ὑγοναββο βούδο ἰὼ βι8 ροἰοβὑὰ,, 56 
ἉΠΟΠΘ ΘΡ]1 ΠῸΠ 0556. 5110 ογθᾶθ (2). Α] οοῃύγανιο 18 βυϊραϊαζίομθ σομοβα 48] βαθθθΓῸ 

60] βΘΠΘΙῸ Ρ61 ἴὰ τϑϑϑϊασίοπθ 4611, ἀοίθ δα ὑπ ἢρ]ο οἷὰ ἀϑοῖδο 8118 5 ραύγία ρο- 

ὑοβῦδ, δηοοτα βθοοπᾶο ΠΙοοϊοσίδπο Π0ἢ ΟΠ Θυΐβοθ αχίοπθ ἃ απθϑῦ αἰ πιο: [,.. 36, Ο. 

ὧδ ὕμγ6 ἀοίδλι, ὅ,12.: “51 ροπθροὸ ἀούθῃι ἀδπᾶο ργὸ ἢΠα ρδῦθΡ' ΘΟΙΠΙη115. θα Π τϑααϊ 

“ ΡῚ, οχύγαηθο οοηδύϊαθο, βϑϊραϊαύαβ ϑϑῦ, πθὸ 510], οοββϑηΐθ νοϊαηΐαΐθ, πθ6 ἰδ], ὑτο- 

“ ΒΙΡθηΐθ ἤὰτθ, απδθρθῦο ροῦαϊν δοὐύίοηθηι ,. Νὸ οοΙρίβοα ἴὰ ἀθοϊβίοπθ ἃϊ Ῥϑοῖο, ἢ 

ὐ ΡΠ α866. 8118 πἰροῦθ ἀπ᾿ Ζίομθ αὐ116. ΡῸ ἴὰ τϑβυϊασίομθ 6118, ἀούθ βύϊραϊαία 811 ανὸ 

τηδύθυμο (1,.. 45, ΤΠ). βοϊιέο ηναϊγιηιοηῖο, 34, 8), ρογοπὸ ἔβ]6 ἱπβορηδιηθηΐο ὃ οοηέθηπίο 

ἴῃ ἀἢ ρᾶβδο, ἱ οαἱ ἔγθαιθηὶ Ὀἰσαη πἴβπηϊ ἄλππο ἴὰ ρρονα πηϑηϊϑϑύδ 46118. διαὶ ᾿πὐθγ- 

Ῥο]δζίοπο (3). Α11ἃ 1.. 7, Ο. ὧδ ραοί. ἐοηυ. ὅ, 14, ο6 αὐδεθαΐβοθ 1᾿ “ δοίϊο α{}Π18.., δἱ 

ἘΡῚΙ ἀ6118, πηδᾶν πιοῦῦδ, οαἱϊ 1᾿ἄνὸ τηδύθυπο ἄύθϑθθ ἴδύθο ργοιηθύθουθ 8] βϑπθιο ἰδ 

Τοβυϊθαζίοπθ 46118. ἀούθ, 1] ἸΚϑυίονγα (4) πππονο αὶ βύθβϑα δοοῦβδ. 

ὕπ᾽ Βοβου το ρατο αἱ ΠὈΙοοϊθχίαπο 6 4] Νίαββδιτηΐαπο, δηύθγίουῦθ αἱ ἀἢ ΔηπΠῸ ἃ α6- 

50 ὙΠΟ (απ. 295), οἱ ργθϑϑηΐα ὑπᾶ παονα ἔοστηα αἱ οοπίγαύδο ἃ ἔλνουθ αἱ ὑθυχὶ, 6 

οἷοδ, 11 σοιητηοάαίο οὐ 11 ἀθροβίζο ἰαῤίο 901] ΟὈὈ]Ϊρο αἱ τοπᾶθλθ Ιὰ οοβᾶ πὸπ ἃ Ομ ἃ 
ΘΟ,ΒΘρηδ, πηϑι 8 ππ᾿α] ρα ρουβοηδ. (1,.. 8, (. αὐ φαΐν., 8. 42) (5). Ῥογὸ πῃ οᾶθὸ 8ηᾶ- 

Ἰοθὸ ἃ ααθϑίο ρἱὰ οἱ οὔγινα 1 Πρ εθο οἰαθθίοο, ἄονθ θα διηπηθϑβδ, [δ Θοπθθρπδ ἄ᾽ ἀπᾶ 

οοϑδ 6011 ΟὈΌΙΪΡο αἱ ὑλαβιηθύθουϊα δὰ ἰδ]. 1 σ᾽ αΥτβρυιάθησα τἱοοῦσθνα ἃ] οοποθύξο 

4611 “πορούϊονιιπι ρϑβίϊο ,. 1... 6, 8 2, Ὁ. (6 πθη. φοϑέ., 8, ὅ: “ 51 αυἱ8 ΡΘοαμΙδ πὶ 

“γ 6] δ] Ἰδπὶ αυδπᾶθη) Τοπὶ 8 26 ρϑυογθπάδπι δοοθρουϊῦ, ααΐα τηϑαπὶ ΠΘροΟὐ 11] 

“ βοδϑίῦ, πϑροὐύϊοσαπι ρϑβύουαπι ΠΉΪΠΪ δοῦϊο ἃάνθιβαβ θη] οοΙηροῦϊ ,. Μϑ, ἀδία ὑμ8 

ὕδ]6 ΘοποθΖίοηθ, 5] βρίθραμπο ἔϑοιπηθπῦθ ὑπθθὶ ἱ οδδὶ ἴῃ θβᾶιηθ. Πἃ ρ᾽αβὑ! ΠοδΖίοηθ 

ἐθηύαίδ, ἀὰ, Θδγθὶβ (6), γἹθουσθπᾶο 8] ὀοποϑύθο 4611 γαρργθδθηίδηζε, ογῸ 118, ἀϊ ἔγομΐθ 

8118. οὐἸ το, ἀϊ ὙΠ βοΠοία (7), ὁμ6. ποη δὶ βρίθρα ὁοῖηθ 1 ἀθοίθοῦθ ροββᾶ ὙϑρΡΓΌβθη- 

ἴδιο 11 ογοάϊθογθ. [0 βύθδβο οοποθῦδο 4611 “ πϑροθίογαμι βϑϑῦϊο, ΒΟΘΟΟΥΤΘΡΘΌθ6. πθ]- 

ΨῬΙηξθρρνούατθ ἰὼ οοπαϊχίοπο τἰϑοιαὐίνα 4618. νοπᾶϊνα ροϑὺα 48] ογϑάϊδογθ ρἱβποτγαύϊσίο 

ἃ ἔδγονο 46] ργοργιθῥαγίο ρϑὺ 1] οᾶδο 6118, τϑϑύυϊνασίοπθ 46] ργϑζζο ἅ᾽ δοαχαυΐδίο. (1,. 18, 

Ρυ., Ὁ. (δ ρῖφη. αοἱ., 18, 7) (8). Ταῤῥανία, 18 οἰ ατβρυιάθησα, ργθίθυβοθ ΔΡΡΟτηθηῦαΓΘ 

ἀΔ118, [ᾳοο!ὰ, ἀϊ σὰὰ παίατα βρούναπίθ 4] ἀθθίθογθ, 11 αὰ8}6. “ ν᾽ ποθ τη Ῥούθυϊὑ., 

ΟΟηβθηὐθη 0611 Δρραηῦο ΘΓ οἷὸ ἀ᾽ Ἰπνοοδῦθ 11 οοηὐγαθδο τῷ νϑπαϊθουθ 6. ΘΟΠΡΓὔΟΓΘ 

“δα ἴῃ ἔδούαπι δούϊοπθπι δἄνθγθιβ ϑιαθουθηι ἄρΘΡΘ., (9). 

Μοδιυ ον ον ἐξλόνις ΣΌΣ 

(Ἐπ. Ὁ. (ὸ »αοίϊ5 οοηυομέϊα, ὅ, 12; 1.. 4, Ο. 46 ραοξὲβ οοπυοηέδ ὅ, 14; Τ,. 96, 8 4, Ὁ. 46 μαοίτ8 
ἀοίαϊίδ., 38, 4; 1,..ὄ 59, 8 1, Ὁ. α οί. Τγοϑοῖ!., 86, 1. 

(2) 1.. 45, 8 2, Ὁ. ἅδε υογῦ. οὔῖ., 45, 1; 1,. 9, Ὁ. 46 ραοί. ἀοί., 28, 4. 

(3) Ὑγινυβοόπαιν, Π| 8 316, ποία 8. 
(Ὁ Ῥαρ. 171. 

(δ) Ὑ͵ινυβοηξιρ, πούα 7. --- Ταπτύναπι, ρᾶρ. 82. 6 88. 
(6) γονέγᾶρο σις Οἰμνιδίον" νέον, ραρ. 180. 
(ἢ). Νοία 15. 
(8) Οἶν. 1. 7, 8. 1, Ὁ. ἅ6 ἀϊεέν. »ίγη., 20, ὅ. 
(9) ὕκακκ, ραρ. 27 868. --- ΤΑΚΤΌΡΑΕΙ, ΟΡ. οἷδ., ρασρ. 85 6 86, 



280 ΜΑΒΙΟ ΒΙΟΟΛ-ΒΑΒΒΕΕΙΒ 8 

Τπ8 νϑῦῶ 6 Ῥγοργία ΟὈ]Πραχίομθ ἃ ἔανουθ αἱ ἀπ ἴθυζο 581 ἀθ]πθὰ π611ἃὰ βύρα]α- 

χίομθ ἰαὐα ρ61 5ὸ 6 Ῥ6Ρ ἱ ΡΓΟΡΕΙ ογϑαϊ, βρθοϊδιτηθηΐθ απᾶπᾶο 11 αἰγιῦῦο ἀ] ογθάϊθο ποπ 

δα ὑγδβιηθββίῦ 6. ΤᾺ16. βυϊρυϊαχίοπθ οἰὰ θύῶ διημηθϑθα (41 Προ οἰαββίοο (1); πιὰ, 

ΤηΘηῦγΘ. ΘΘΟΟΠΟ 6580 νἱρθνῶ 11 ρυ]ποῖρῖο αὖ πογραΐβ ρογβϑοῆα οὐϊὲγαύίογιθηι ἱγιοΐρογ 6 ἨΟῊ 

Ῥο880, ΘἸαθθϊ απο βδποῖβοο ἴα γϑ]!αϊ δὰ 4611 βυ!ρα!αχίομθ [αὐθα, ϑβοϊ θ᾽ ναιηθηΐθ ΡῸ ἷ 

ῬΙΌΡΙΙΪ ΘΥΘαΪ ὁ ῬΡΘ1᾽ δοιπὶ 41 6881 (1[0556 ππῖοϑ, Οὐά. τ αοὐ. δὲ αὖ “ι6)"., 4, 11) (2). 

ΤΠ οοπορῦθο ἀ6118 ταρριθθοπύδηχζα ὃ ἱπνοοαῦο ἀπ᾿ αἰ σα νοὶέϑ δ] Πούδουῦ! αἱ ΓΡομῦθ 

81 οοπύγλαύδο 4611 τη μη  ἰβύγίουθ ἃ ἔδνουθ 49] ρϑᾶνοπθ 46] ρδύγ τη ηο ΘΠ] Ἰδύραἑο 

(μ ὅ; 8 9...0,. 6 φροῦ; «σογ δέν, 18, 5: 1.10.8: 28,18 1. .19.τ0 Ὡραοί δ: Ὁ; 4. 4}} πὰ 

ΤΠ ΡΡΊΟΥΘ ΟΠ ΒΡΡΆΓΘ αἱ 11] 50 Τοπαδηηθπΐο ἃ] ὙΥ̓πἀβομοιὶα (8), ὁπ6. οἱ αβύθηηθηθθ 

ΟΠΒΟΡν ἃ, ΘΟΤῚ6. 8] ρϑαΤΌΠΘ 46] ραὐγὶ πηοπΐο σθπρῶ οοπέορ δι ἀπ᾿ θα οορέϊο πὸὰ οἷὰ ρμαοίϊ, 

πὐαιιδονκ( ας ΤΟρεβεθ ες ἀφο οὐῥθιεθ 4: οὔρξ, Τὶ πραϑυδο Τήν δ, 8 2;). 604). 

Θαθϑίο ἰὸ βύαθο Ἃ6] Πιριῦθο ΓΟπΊᾶ ΠΟ: 

Μοηΐτθ ἰὼ σἰαρβρεαάθηζα, οἰαββίοδ, οθσοδ Π611᾿ “ ΔΗΪΤητ5. ΔΙ ΘΓ 8. ΠΘΡΟΪ ΘΘΓΘΠΑΙ, 

Ὁ Π6] ψίποοϊο 4611 ἔδυ ρ]ϊα 1ἃ ταρίομ 4611 Ιϑυϊαθῦο 616. ἄρρθπὰ ἄρρθῆδᾶ ἴπ θϑϑὰ ἴδ 

ΘΔΡΟΙΪπο, Θϑο  αϑι νϑιιθηῦθ 4.611 4611 Θροθῶ ἱπιροῦὶα]θ, αὐΐγδνθυβο 1 γθβοῦι Ὁ] ἀ61 Οββδυὶ, 

ΘΟηΒθοΥδ, 6. ΤἸ]ΘΟΠΟΒΟΘ. ΘΟΙη6 81 οθγύθ ἔοστηθ αἱ οοῃύναύναζίομθ ἃ ἕδνοῦθ ἀθὶ ὑοῦ )ὶ ὑπ06- 

Ἰϑη4016. 601] “ δοῦΐο δϑαυϊναῦ!β ὀδαδδ .. Μὰ 8 Π0ῃ 6. 8]10γ8, ᾿ππρῚ ἀ8] Υἰβ8 106. ὁ Ῥ61 ἰῸ 

ΤΏΘΠΟ 48] ΤΡ. ἃ] ὈΓΙΠΟΙΡΙΟ ἰβρίγαύοσθ 461] αζίομιθ, ἱ β᾽ αὐ θοοπβα ϊ ΤΟΤλδ πὶ 581] οοπ- 

ὑθηΐδηο αἱ Βρίθρϑυα “ ρῥγορίθν δον θπι ῬΘυΒΟΠΘΤΠη, ὁΧχ δϑατίθαῦθ., (4), παβοοπᾶθπαο 

ΘΟΒῚ Π6]18. δογίγηα 7ιγ18. ἐπέογργοέαἰτο 1᾽ Δ ΘΥτηδιζίοπθ ἀ1 ὑπ ρυϊποῖρίο αἱ αἀἰριῦθο 6. 6118 

οϑδδ, Οοοδϑίοηα]θ αἹ ἀπ ἰδυϊθαθο 11 σι αὐὐορρίαιηθηῦο ρ᾽ανίαϊοο. 

11. 

Οδααύα αἱ Τγοηῦθ 411ἃ τἰϑοῦῦδ δ η8}151 ο᾽υγιαϊοα ᾽ἴᾷὰ τίου! ὐὰ 4611 Ομ οθΖίοηθ 

Βουτηϑηῖοδ, 6Π6. ΘΟπβιἄθγανδι Θ0116 ΘοΟπἐἃθηΐθ ΟΠ] πὸ ἅνθνὰ ραγύθοϊραίο ἃ] οοηίγαθζο, 

1 Ὀιριθῦο ὀαποπίθο ργοοϊδηηανα 1ὰ νΑ] Ἰὼ, 4611. δ ρα ]αζίοηθ ἃ ἕδγονθ 416] θγζο, 9β1- 

ϑϑηᾶο ροΐὸ ἰὰ ϑ8, δοοούψαζίοπθ (5). 

Ἐθοο ἴὰ Ῥυίτηδ οοβύγαχίοπθ οἱ αν α]ο ! 

56. Βθου!οδπηθηΐθ οβϑδ, ὃ οἰξουθο αἱ τϑαζίοπμθ ΘΟπ ΤῸ 18 ΡΤΌΒΒΟΙΘηδΔ, ΘΟΠΟΘΖΙΟΏΒΘ 56 Γ- 

τηϑηΐοα, β᾽ αν ἀἰοαπηθηΐθ ὃ ἰὼ πορδζίομο 461] ἰϑυϊθαϊΐο ὁ. νυο]θ βρίθβαγθ, ρϑγοϊὸ 1] 

ὕθυζο, ϑοοθίύξζαπαο, ὀθδϑδ αἱ Θ558016 [6120 6 ἀϊνθηΐδ Ρ61 οἷὸ βύθββο ρᾶγὺθ 6 οοῃύγθηΐθ. 

Οοβὶ ααθϑύα οοβύνιζίομθ, δὐθθηθηοϑὶ ἃ] ῬΓΙΠΟΙΡΙΙ ΤΟΙ ΠἸ δέ ὁ] ρον αἱ 11 οοηίγαῦο ὃ 

(1) 1., 88, 88 12, 14, 1,.ὄ 187, 8 8, Ὁ. ἀ6 Τί. .Ο., 45,1; ᾿Οΐν. 1... 18, Ο. ἀ6 σοηέν. 8{ΐ}., 8, 88;1,.. 88, 

Ὁ. (6 ραοί., ἃ, 14 (ραούπχη. 46. πὸῃ ρϑύθπαο ἴῃ Ῥθυβοπδμ). -- βϑεύνρεπι, Αγοῖ., ΧΧΥ͂Ι, 178, 
(2) αναπβπον, Π1, ρᾷρ. 811, 812. --- ΤΑκτύραπι, ὁρΡ. οἷδ., ρᾶρρ. 80. 6 81. 

(8) 1Π|, 8 810, ποΐωῳ 11. 

(4) Πβομυββεπαάβα, Πὲο Παραοίβ)οβοα ο, τὰ “ ἨδπαθπΟἢ ἃ65 ἀθαΐβομθη ΗΔ Π46]5- ὅ66- πὰ ὙΥ̓ΘΟΠ86]- 

γϑομίβ., αἱ πάθιμδμπῃ, 11, 1882, 8. 250, πα. Π], 1οὐδ. 8, ρὰρ. 418-478, 

(6) νάϊ ποίῳ 2, ρᾶρ. 1; Οογλπεῦνιαβ, οΡ. οἷδ., τ. 9: “ων μᾶπο βυϊρα]α ομθ αι να!άδπι 6886, δὐϊασα 

“8110 ργαθοθάθδίθ τηϑπᾶαθο; ἐθηθοϊθαγαθ μῖο βυϊρυϊαῦου, ροβὺ γαυ πα Ὀ Ο]οπ θα ἀβθα 5, οἱ δούϊομ πηι 

“ φρᾷργο.,. οὖ Βᾶθο ϑϑὺ ορίπϊο σουητηιηΐβ 9. 
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708 η46)" αἰΐο8 αὐοέω Θ᾽ Ο᾽Ϊ ποη γὶ ραιύθοϊρα, βρίθρα 11 οοπύγαθίο ἃ ἔανουθ ἀϊ ἔθυζο 
δ αςθηάοϊο. 

ΟἿἷὸ πο ἰορ]ϊθ 6. θϑϑἃ δίϑ βύαϊαι δοοοϊύα 48 τπο]εϊ Τούδοτ!, 6 ἰδ Ῥᾷγο ὑδίοτα 

Ῥϑηθύλαα Π6118. 165 1518 Ζίοπθ, ὁΠ6, ὑθᾶϑϑηαο οοΠτΟ 1᾿ΘΓΙΌΓΘ 46] Πρ δο σουιηδηΐοο, βδποὶ 
ἃ πθοθϑϑι μὰ, 4611 1πδουνθηΐο 46] βοποβοίαγίο. ΑἹ ἔθιηρο ἀ6118 γθοθΖίομθ νϑὶθνα 1] ρυΐη- 
οἰρίο, οῃθ 1 οοηύγαθϊ ἃ ἔδνογο ἀϊ ΑἸΟΡΙ, ἔΌΒΒΘΓΟ ν᾽ ποο Ια ὕϊν] Ρ6Ρ 1 Θοπ δ η δ ; τηδ, αιϑηθο 
ἈΠ δοχυιϊδίῦο ἃ6] αἰρΙυδο μοι ραγύθ 491} ᾿πύϑιυθδϑαῦο, οβο]ᾶναπο 16 ορί πίομὶ μ6118 Ιοἐξθ- 
Ταανα, 6. 6118 Ργδύοα ; ρϑυὸ 18. ἀούίσϊμδ, ργθναϊθπῦο 1. βαθονάϊπϑ 8118. 58, ἀοοοὑαΖίοπθ, 
8] 50 δοσθᾶθγθ οἷοὸ ἃ] οοπύγαὐνο (1). δι ἀϊ ἀπ [816 ρυἱποῖρίο οἱ πιο θ!]ατομο ἰπ Θογ- 
Ἰηϑηΐα, 16 1ΟΡ 5] ασίοπὶ ῥἱλ τηοάθνμθ (2); πὸ ρυίτπα 4681] ππονὸ Οὐαΐοθ οἶν!]θ σΘΡΙΠ δ ΠῖθῸ 
51] οδὸ τϑ Πρ "6 5θηΖ᾿ ΙΟΡῸ {ἰθοϊαρο αἱ πῇ ἀἰτιδδο ομΪ ποη ἄγονϑ Θϑρ!]οϑο πὰ νοϊοπίὰ 
ἴῃ [816 5θη80. “ΠῚ ἔθυζο, βϑποῖνα δᾶ ΘΒΘΙΊΡΙΟ 11 Οοαϊοθ ργβϑίδπο (1, ὅ, 8 75), δοααϊδίδ 
“πῇ αἰτδῦο 48] οοπύγανθο, 8118. οαϊ ΘοποΙ αβίοπθ πο ἢα πὸ ἱπηπιϑαϊδῥαπιθπίθ πὸ πιθ- 

“ ἀἸαδδχηθηῦθ ραγύθοϊραϊο, βοϊθαπίο φυδη4ο 5ἱ δοοοβῦϊ 8] πιθἄθβίῃμο 60] ὁοηβθη80. 6116 

Κ ῬΑΡΟ ΡΥ ΠΟΙΡΑ] ,. 
ἴῃ ἀπθϑύο πιοᾶο 1ὰ ἤριτα ρ᾽ανίάϊοα, 461] οοπύγα ίο ἃ ἔανονο αἱ ἐδυχὶ δἱ ἀΠθραδνα, 

Θα ἴῃ ΘοΠΒθριθηζϑ, αἱ πιπδ δἰ παῦε, ἀϊβροδβίζίοπθ ἱ ΤΎΡαΠ8 1] ῬΓΌΒΒΙΔΗΙ ΤΟΒΡΙΠΡΘνΘΠΟῸ [6 
ἉΖΙΟτΪ Ρ6 ἱ ΘΟΡΓβρϑυθινὶ δύαῦϊ ργοπηθϑδὶ πὶ οοπύνανθι αἱ οθβϑίοπθ οὶ Ὀθηὶ. Νὰ πὸ 
Ἰὼ Ἰθρρο πὸ ἴὰ οἰ αρβρυάθηζε Ῥούθνϑηο θυθν ]0 6. 5.1} 1Π0]πλ8, οΘοην]ηζίοπο 461} πη πι6- 
ἀϊαῦο, να Παιὰν ἀϊ ἰδ] ῬΡΟΙΊΘΒΒ5Θ ῬΘΡ 1] ὕθυζο. ἃ αἀπθϑύδι ὕπηδηθνα ἴθᾶθ]9 1ὰ ργδίϊοα: 
ἄσγθΖΖθ δᾶ ἱπρίαβϑύϊζίθ ογᾶπο 16 ΘΟΠΒΘΒΊΙΘΗΖΘ 418] αἰββίαϊο {γᾶ οἷὸ οι 16. ἰθρρο ἄνϑνϑ 
ἀϊομίαναῦο ἀἰγθδο 6. οἷὸ ὁμ8 ἢ] ῬΟΡΟΙο τ]θοποόβοόθνδ ΘΟΠ16. 816 (8). Π| οοπύγαβίο ὑστὰ ἰὰ 
ΘΟΒοίθηζα, β αν ἀϊοα 6 οἷὸ ὁΠ6 υγθῦθθ ἄοναξο Θββθπθ 1 ΘβρΓ ββίοπθ, οἱοὸ 18 ΠΟΥΠΊδ, 

Ἰορ!β]δθῖνα, ὀθϑβᾶνα, ααδπᾶο 1᾿ΑΙδα Οονίο αἱ Οἰπδίϊσία, οοπ ἀπᾶ ἀθοϊβίομθ ΡΙθπαρῖδ ἀ6] 

2ὅ ἀροδίο 1846, ἱπδαρτιρανα ππᾶ οἰ αΡΙβρυπιάθηχα οοηβοπα 41] αἰρίἐδο οοπδιουι! παυῖο. 
ὅθ. Ὧῃ ρᾳᾶγο, Π6] οοηπύγαίίο Αἱ οοϑβδίοπθ ἀδὶ θϑῃὶ δᾶ ἀπὸ ἄθ᾽ βιιοὶ ΠΡ], 51 ἔα. ργοπχθῦ- 
ἴθγθ ἢ ΘΟΥΤἰβρϑύθίνο ἃ νον 4 ὑπ 100 αἱ ΘΒ551, Θ011 066 γἱοθγυθύθθ 1 θη] ποη ροίγὰ, 
ἂν ΠΟΡΤηδ, 46] ρ᾽ααϊοαῦο, ΟΡΡΟΥΓΘ δἱ ἔα 6111, οπ6 τἰρθύοπο 1ὰ ργοννίρίομθ, [ἃ τηϑποδύα 

Ἰορο ραν θοϊραζίοπο ἃ] οοπέραξῥο. ΒΘ: Φοβ]Θγ Τ᾿1ηὐαϊ να ᾿ποοθγθηζδ 46116 ἀθοίβίοηθ 
90] ΠΙΑΝΡΕΒΟΗΤ, ἢ] Βαργοιηο Μαρίβεραίο δἱ ἀρρυαρρὸ 818 ρυθϑιιησίοπθ, οἤθ 1 ρϑᾶγο, 
1ὰ τηϑᾶτο, 6 [8 ΟΠ, Π6]] δοσθύθανθ 0811 ῬΓΟΠΊΘ55Θ, ΓΆΡΡΙΘΘΘΗ αΒΘΘΙῸ τἰϑρϑύθιν διηθηΐθ 

ἱ Ἰοῖὸ ἢρ]ϊ] 6 πίροίί, ἱ ψπ8}1 οοϑὶ ϑΡΡΑΓΙνΔΠΟ ΘΟΠ16. ΘΟΠὑΡΘΘΗΤΙ. 
Ῥαῦθο οἷὸ ποὴ ὑορ] 16 ὁ[6. ὑπᾶ ἔαμχίομθ, οοπθ γϑάγθιηο, ἱπηρου ἐδ η ἰβϑίτηδ 5ἷα σίβου- 

γαύδ, ἃ]]᾿ ϑοοουξαιχίοπθ; πη οβ8ὰ ὃ οϑίγδηθα 8118 ῬοΟΒδΙ ΠΠὰ αἱ ἀννδηύαρρίδγθ 1] [8 γΖΟ, 

(1) ϑθομπε, ΠῚ, ραρ. 119. --- βυβαπι,, ρᾶρ. 188. 
(2) Οϑᾶοα: Μααϊηνανιια Βαυαγίοιι5 οϑβῖα Νιοιι-υον δοββογέ- τονὰ ἐγὐραηφέ ον ϑαϊογ βοἾο8 Παπαγ οι, 1756, 

ΤΥ, 1, 8.18; Ῥρδιβϑ. Τιαηαγοοϊιέ, 1, δ, 88. 14-11. --- -Βἄοῖδ. α΄. Β., 88. 858-856. -- Βαγον. Ἐπέιοιι, ΤΙ, 88. 
ΟἰἸαβῥαπηθηξθ ἀννογίθ Κ18661 (ραρ. 1568, πούα 19), ὁΠ6 16 1668] αζίομὶ Ῥαυϑ]οο]αυῖ, ο6. Θϑίροπο 1 1Ἰηὐθι- 
γϑῃΐο 468] ἐθυζο, δὶ αἰδυϊηραομο, βθοοπαοομὸ 1 Ἰγγθνοοα 11 Βουρα σ]ὰ 001] οἴεγθω αἰτία ἃ 4.6110 
β00Ρο, ὀρραχθ βοϊψαπίο 601] ἀννοπαύα ἀοοουθαξίοπο. 

Τα]6 ἀἰβεϊησίοπθ πὸ ῬΟΥΓΘΌΡΘ ῥϑυὸ ΔΥΘΥ γΆ]ΟΓΘ ῬΘΥ 1] ποβίτο αἰγιδίο, ἄονθ 1ὰ ρσοροβύω οοπύγαὐ- 
ὕπα]ο ποι ὃ νἱποοϊδίϊνα (Βιοσα- Βλπβεπιῖβ, Π6 1] οΠδγία ψαξία αἱ γμιιϑθϊίοο 6 ἀοῖ οοηέγαἰίο εἰτριαίο οοἸ]᾽ ατι- 
Ἰοηιαίο; Τορρα 1901, νο]. 15, ἕλϑο. 10, π. 8). 

ΠῚ σοάϊοο πδΡο]θοπΐοο (ατύ. 1121) βαθογαϊπαπᾶο 81] αοοοὐξασίοπο 1 Ἰσγθνυοοδι ὰὼ 46] αἰσιθθο, ποῖ Ἰὰ 
Ῥομθ μαμίο τὰ ἱ Ῥγθβαρροϑῦϊ αἱ ααθβίο. 

(8) ϑτβακ,, ραβ. 180 6 151. 
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αἱ ρῬγθθαρροβῦϊ, οἱοὸ, ὁ6. ἀθύθυτηΐπδηο [ὰ να] αἰ δὰ 61. οοπύγαὐθο ἃ διο ἕανονθ. ΕΔ ἴῃ 

ἀαθδίο 5θη80 [ἃ οοποθζίοπο αἱ ϑ18ρ61, ροὸὺὺ αυδηΐο ἃ 611 δηθροαϊ ἀϊ α016115, 4611 δοοθὺ- 

ἰδσίομθ, ρϑιομὸ θαβαῦα 5.118 πα ῬΡΟπΊθβδα, πο οἱ ἴα ῬΙΟΡΥΘαΙΓΘ αἱ Πθββα ῬᾶΒ850 

ψΟΥΒῸ ἰὼ τηθῦϑ. 

πᾶ ριοπιθθϑα (1) ἄθνϑ θββθῸ ἰαὐδα δὰ ἀπὸ ἀαῦα ρϑύβοηϑ. ΠΠ| ργοπηθῦθογθ ἴῃ ἃ 18 

(ὧι αϊο Γι Ὲ ὑϑγϑρυ 60 1)6..), ὁογη6. ἀϊοθ. τὰ δηοο ργονθιθίο, ἃ] οαπομὸ ἃ ἕανονο αἱ αι 8]- 

απο ποὴ ὃ ΘΟΠΟΘΡΙ 116. [ἃ ῬΤΟΙΊΘσδδ, αἰγΘπο σθϑύθηο 1] ῬΘΗΒΙΘΙῸ ΑἹ 51ΘΡ6] ὁοπ ππ8 

δϑργοδϑίοπο 41 Ἠοῆιπδηη (2), ποὸὰ ὃ ἀπ ΡᾶΓΟΪα ρούναύα, 81] νσϑηῦο (οἷν, ἐμ ἄθη Ἡιά 

φοθργοοἼνοη68. ΤΡον ). ΟϑπουαἸπηθηΐθ 1 ῬΘυβοπδ Π6110. οαἱ πηϑηὶ νίοπ ἔα ῥα ὃ α10}18 ἃ 

οαἱ ἕδνογ θϑϑῶ πὶ Ιπορο. ΟἿὸ ποη [οβ]θ οἢθ ὑδίοσα. Ἀ]θαπο δὶ ἔβοοῖα Ῥγομηθύθουθ τη 

Ῥγοϑύαζίομθ ἃ νϑηθαροῖο αἱ πᾶ ΡΟΥΒΟ Πα. ΒΘΏΖ᾽ ΘΒΒΘΓΠΘ. ΤΆΡΡΙΘβθηζδηΐθ. 

ΟΥθθηθ, ορηίαπδίνοθα 1᾿ ἀοοοίναπμίο δα 1] Ὀϑμθῆοίαυϊο βἴαπο Ῥθύβοπθ ἀἶνθυθθ, 5] 

πιϑὰ ρδΡΪΔΡῸ αἱ οοπύναὐ! ὃ ἴνογθ ἀΐ ὑθῦχὶ, 6. 081} οοπύγαθϊ βοπὸ ἀβ ἈρΡΙ ΠηρΘΥΒῚ δ] 

πϑροσὶ ο᾽ὰ ργθϑὶ ἰπ οοηβ ἀθυδζίοηθ, ροβύο οἷ ἀ811. ργοπιθϑϑᾶ ἰαὐα ἃ τηϑηϊ αἱ τιη ΑἸ 10 

Βοῦρα πηπιοαιαίθιηθηῦθ πῇ αἰγιυδο ῬῸ᾽ 11 ἴθιζο, βθῆζα 6110 6651} ἴο ἀθΌρἃ ἴῃ ργθοθάθῃηζ 

ϑιοοθίξαγθ. 

Β16ρ61, ἀἰπιοβύγαμαο ἴῃ βϑϑυϊο 1ὰ νου ἃ ἀ1 αποϑῦο Ῥυϊποῖρίο, δοοογῦία 1᾿ Θϑβύθηζϑ 

ἀϊ ἀπ 5ὐϊρυϊαζίοπθ Ρ61 Αγ] ΠῸ] ὙΘ᾽Ὸ 56η80. 416118, ρῬᾶγΟ]δ. Δ τϑρίομθ ααϊηαϊ Ἡοῆτηδηη 

πη τἰαβϑασηθ ἴὰ ὑθουῖδ Π6 116, βορτιθηῦθ ἀθαπχίοπθ: οὐαὶ, τἰϑρϑῦνο ἃ οαἱ γϑπηθ ϑββδαηῦο 

ΤΟΡΌΙΠΡο, πο ἀϊνοηία οὐθάϊδογθ: οἷ ἀἰϊνίθηθ ογθάϊθουθ ποῖ πὰ δοοθύθαϊο : ὑγὰ [ἃ] οά 

11 ἀοθίδοτθ, ποπ ὃ ἱπύθυνθπαζο δσιι οοπύταθίο, ρογοϊὸ 11 αἰγιθῦο πὸ μὰ ἴῃ απθβίο ἴδ 

5, Βουσθηΐθ, θοηϑὶ Π6118. Ῥγότηθϑδδ. Τ᾿ ΟὈΌΙΠΡῸ ὃ πη] ]αῦθυα] 6 σϑῦβὸ 11 θΘπθἤοἰδνῖο, 60Π- 

ἐταῦθαθ]8. σϑῦθο 1] ργοιμηϊ  οηΐθ. “ [ω05 δα θα --- 4106 11 581911108 (8) --- ααϊ δαἀτηθυϊοηῦ 

« 18, ροββί 1106, ἀὰ πιοίηβ θχοθρύϊοηπ 116, 46 18 ῬΓΟΙ 6586 ππ]]αὐόγα! 6, ̓πἀόροηαδηΐθ 4θ 

« ξραῦ Θοποοιῦ5 46. γοϊοηδόβ, γαπρϑγοηῦ, ρϑαύ- το, ἀδηβ ὀϑύθθ οδὐῦόρον!θ ἰἴὰ ῬΓΟΤΊΘΒΒΘ 

“μα ργοῆῦ ἀη [16 Γ5., (4). 

Α ααοϑίο ριοροβῖδο ρογὸ ροἷὰ {Ππρον (Ὁ) οββοῦναᾶναὰ ρ᾽αδῦαπιθηῦθ ο6 18 ΘΟΠΊρ81 ἃ - 

χίοπθ ὁ0Ρ]1 ΙΓ οαδϑὶ πὸη ὃ ρἰαβῦα, ρϑιοπὸ ααἱ ν᾽ μὰ ἀπ ργοιηθδθδ δοοοῦθαϊα 56 8011 

πο 48] ογθάϊδογθ, 6 Ῥοι' θοηβθριθηζϑ, πη οοηὐναῦθο. ΟἿὸ πο ρδ16 οϑαῦίο δ Ἠοβτηδπη (6), 

1 αἀὐ816 ἀσσίαπρθ δποογα 66 ἴα παύαρα, οὔαθθο ὉΠΟΡΙΙ816 αἱ αἀπθϑῦο οοηύναῦθο γθηαθ 

φαῤθ ΑἸῦτο οἢ.6. ΒΟΘΌΓΟΒΟ 1] τϑρὶ οηδιηθηῦο 4] 5165]. 

ΤΙ Ἰαξουνοπίο αἱ ομΐ τίοονθ ἴὰ ριοπηθαϑδ δὶ ἀἰβδύϊπριιο βοβύαησίαἸπηθηΐο ἄδ 4116110 αἱ 

ἀπ Ῥγοιἰβϑαρίο δθίθσαδ]θ, ρου ὃ οοηδίϑῦθ μ6] ῬΟΥΤΘ ἀπὰ “ 7αϑύδ, ὀϑιθαι ῬΥΟΠΙ ΒΒΊΟΠΙΒ ἡ. 

Ροι οἴοιίο ἀϊ οβ80 ἴὰ ργοπιθϑθᾶ ΠῸΠ ὃ οἷὴ ἀηα ρᾶτοΙα Ἰαποίαίω ἴῃ δια; Π6110 5θ580 

τποᾶο ἴὰ οοπίοθθίομθ ϑὑραρί αἰ χία!]8 σα]θ ἴῃ ἀπδηύο ὃ ἔαύύα, 81} 1πύοροδβαῦο, πο ἴπ 

ααδηΐο ὃ αύνα 8] ὕθιζο. 

ΒΊΘΡΟΙ, ἀἰβοοποβοθηᾶο 1] γϑίοσθ αἱ οϑυῦϊ ἔα], ὁΠ16 ὀομύθηρο πο πϑορϑϑαυαιηθηῦθ ἰὰ 

ψοϊοηὰ 4᾽ δοοοίίαιθ, βρίϑοὸ 1᾿ οΡὈ]Πραμον ἐὰν ἰπ θα586. 8118 ργοιηθββδ: 6511 διητηούίο ρου 

(4) Ορ. οἷν., 8 14, γὰρ. 142. 

(2) ίο Εὐιἐβέοϊιιιροσνοναο ἀ6ν ΟΡ σαύίοηοη, ρα. 46. 

(8) ΤΑόογῖο φόρμόγαϊο ὁ Τ᾿ οὐϊήφαϊίον ἀ᾿ ἀργὸς 16 ργοηιῖον ργ»ο7οὲ ἄ (δ οἷο! μοι" Τ᾿ οηιρῖγο αἰϊονιαη, 

Ῥαᾶρβ. 271 ὁ 272. 

(4) ΤΑμβπαν, θὲ, οομέγ αὐ θη Καυοιι" δ ἐΐθγ8, ὁ. ΠῚ, ραρρ. 52-69. 

(8) Τογίγᾶσο σὶρ α. Π.,) Ῥαρ. 818. 

(6) Ῥαρρ. 45. ὁ 46. 
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1] σϑαυϊδιθο 4611 ἀἰγθζίοπθ 46118, ργοπιθθβα δα τπᾶ ἀαία Ῥϑύβοηδ, (1). ἘΠ4 ΔΠογᾶ τἰπιδπ6 
ΡῈ 5ΘΠΊΡΙΘ ΠηρΡΘρί πα ϊοαύα, 1 απθϑύϊομθ, απδηᾶο, ργομηθύξζθμαο δᾶ ἀπ ῬΘΙΒΟΙδ, 58 Π6 
Ῥοββᾶ Ὀθηῃθῆοαγο πη’ αἰΐτα. ῬῸΡ γθΓῸ, βοβὑ ιθηᾶο 81] οοποθίξο 46] οοπέγαξέο 4116110 46118, 
ῬΓΟΠΊΘΒΒα, ΠΟΙ 51] ἔα 016 Ῥγβθβθηΐαιθ ἴῃ ἴουπια ἀΐνθυβδ, τηᾶ ΠῸΠ 51 γίβοϊγϑ Ραυπίο 18 
(ΘΒ ΊΟΠΘ. 

ΠῚ τϑρὶοπϑηιθηΐο αἱ Ἠοβηδημ, δου βδίπηο δα θϑαίίο ἴῃ απϑηΐο τἱοοηᾶποθ 8118, πο- 
σίομθ 46118,. οϑιιβα ἴὰ βοϊαζίοπθ ἄ6118 ααθβύϊοηθ, ὃ ὑπιύθ᾽ ΔΙ ΓΟ οἢ6 οοηνίποθηΐθ 6 ἀθοίβιγο 
ἴῃ αὐδηΐο ἀἰΐοπᾶθ [ᾳ ἐθουίδ ὉΠ] ὕθΓα]0, Ῥϑγο ὃ οοπίοη θ 1 παύτιγα βρθοῖϑ]θ 461 οοῃ- 
ὑραδίο 90118 βιὰ ἱποβίϑίθηζα. Π Ῥγοΐθεβοι αἱ γίθηηδ ποη ἀϊπηοβέγα Ῥαπηΐο ἰδ τη ποδηΖξ, 
461} δοσού αζίοπθ; ἀησὶ 1] οοποϑίξο 6118, οδιβα, ὁ 6 ΘΘ]1 ΡῸπΘ ἴῃ γΠΠ|ϑνοὸ, ὃ ᾿πϑγθηΐθ 
8118. Θομνθηζίοπθ: 6 56 8118. 5π8; πϑύιτα 81 τίδηποάα 1᾿Ἰπξοσνοηΐο 6] ῬΓΟΙΉΪΒΒαΡΊΟ, οἱὸ 
ΨΌΟ] αἶτθ ὁΠ16. ὑγρᾷ 1αἱ ϑᾶ 1] ργομπι  ῥθηΐξθ ὃ ἰπύθινθπαΐο ΠΠ ΨΘΙῸ 6 ῬΙΌΡΡΙΟ οοπίγαίο. 
ϑρίθρδηαο 11πᾶ016 4 απθδίο, 5ἱ νϑᾶγὰ οπιθ εἰ Ῥοβϑᾶ βύϊρι]αιθ ἃ νϑηΐαρρίο αϊ ὑπ 
ἴθγζο: [ἃ Ομ ΘηΖίοηΘ ὃ ἃ. ὑϊδοϊο ΟΠΘΙΌΒΟ 6 4αϊηα] ὈΠαίοΡα]θ, τὴὰ 1 ΟΡΌΠρῸ ἀϊ ὑπϑ 
Ῥᾶγῥθ ὃ τίνοιδο γθ 80 ρϑύβοπδ ἄϊνθιβα 48] ργοιη ββδνῖο. 

ΤΡ ΘΙ οΖίοπθ, ὁῃ6. 8118. ὑθοτία ἀϊ Ηοδιπϑηη πηοβθ6 ᾿Ππρου, ὃ τἰπποναία ἃ] 88- 
1611165 (2), ὁ[6 ἀθῆμπίβοθ Β᾽αβϑδιηθηΐθ ἴὰ ῬΓοιηθδθα “ἀπ Θηρδρθιηθηῦ ῬΓῚΒ. 67)0678 46]- 
“ αα᾽ππ, τηδῖβ ΟΠ αὐθὸ ἀΙΘΙαα ἊΠ ,, ΠΙΘηὐ 6. Π6Ι18, Βυ ρα] ζίοηθ ἃ ἕανουθ αἱ δἰὐυ! “ ἢ 
ὩΣ ἃ Θηρδρθιηθηῦ ρυΐ8 θμῦογ 5 οὐ αϑοὸ απθαα᾿τη: 1] Υ ἃ οοηγοηίίοπ. ϑ'ϑι]οιηθηῦ 18 
“ ΡῬυθβίδθοη, δὰ Πϑὰ ἅ᾽ ὀῦτο ἔοασπΐθ δὰ βῃΠρυ]δηῦ, βορὰ ϑχόοιιθόθ θῆνθβ πῃ {ἰ6γ5. Ῥϑι 
“ πηρογίθ δὰ ῥγοπηθύαηδ; 58 ΡΓΟΠΊΘΒθ6. οϑὺ Βίθῃ οοηέγθοίιθ!]θ. δὲ ΘΙΡΒοΟΙαμηθηῦ οοη- 
“ ἐρϑούπθ!]θ.,. Αμοῆθ αὶ βασοϊξαία, ἀἰσθϊησίοπθ ποη ΒΕαΡΡῚ 8118. οὐἰὑϊοδ: 81 ἀϊββθ, 6ῃ6 8 
ΠᾺ]]ἃ ΤΊ Θὰ Τ᾿ ΟΘΒΟΓῸ Ὁ πὸ ἱπύθργθπιθο ἀπ οοηύγαύίο, ααδπᾶο τίβροῦθο 81 θυζο ορῃηὶ 
ῬΘοργοοϊ ὰ ΑἸ νοϊθγθ ἔὰ ἀϊουθο; οπάθ οῃΐ ποὴ δοοοίξψα ο0118 ΒΙΟΤΙΒΡΓ αἀθηζδ, ἔρϑπμοθθ6 
ἰὼ ἀούέτϊπα 4611 οἴογνία (8) ὀρρισθ 901 Παρ 6 6. οο] ΡῬΙδηΐοὶ 4.611 4611. “ πΘρο ]οστα τη 
δθϑῦϊο, ,, οϑᾶθ ᾿ηϑυ δ] πηθηῦθ π6 118 ἀούἐγίπα ἀπ] δίθυα]θ. Μὰ διαβίδμηθηθθ ἀννουῦθ 1] 
581611165. (4), οοπιθ 10 ΒαΟρΡίαγθ ἴπ [816 πηοᾶο οἷὸ ὁ ὃ απ αὐδο ππίοο, οοπίρααϊοα 
8118. τθα] τὰ ἀδὶ ἔμθιῖ. ΤΡ αΙἔτα ΡαΓίθ, 86. 51 Θοπβι (θυ ὃ, Θ0Π18 ΤϑΡΊΟη 4611 ργθϑύδζίομθ 8 
ἵδνονο 49] ὕθῦζο 18 ἀἰοῃἱδυαιζίομθ ἀμ ]αθουα]6. 46] ῬΙοπ θη, 5] νΘΡΓΘΌθΘ. ἃ ΟΥΘΕΙΘ ἀἢ 
αἰριθθο Ὡπ6}6 ἀπδηᾶο 1] οοπίταίίο, ἄπ οἱ ἀοντθθθο ΠΆΒΟΘΙΘ, 58 Πα]10. Νὰ 11] Ῥγοπηΐδ- 
βδΡΊο, πὸ ΠΠ ῥγοτηϊ ῥθπξθ γορ]οπο Βα Ρογάϊπδτθ 1] ἀἰτ  δο 46] (θυ Ζο 8118, δα δοοοίξαζίοπο. 
58. ἀαπθϑῦδ πΠοὴ ριχὸ 6556 76 18 ΤᾺ ΡΊΟΠΘ 461 οἴ ἤοδοῖα, 4611 Ἰβυϊπιῦο, 51 ρούγθ "8 οοποθρίῖτθ 
Ἡ]α ουνθηίο 46] βϑποβοίασίο οοπιθ απ ἐμ ίο ππδίοεία!ο ἀα ῬΘΓΒΡΟΠΘΙΓΒΙ 81} ΔΊ ΖΙοπ 6 46]- 
Ῥογθαϊ δὰ, ἄδ ραγίθ 4611} ουθᾶθ ἀθβίσπαίο ποὶ ῥθδίαπιθηΐο, ΟΡΡΓΘ ΘΟΠ16 πηϑδ, οἰγοοβύϑηζε, 
ἀθοίδῖνα δπδ]ορα 8Π᾿ ἀοοοὐξαζίοπο 461 Ἰοραΐο ὅδ] Ῥυπίο αἱ νἱδύα ἀθὶ Ῥυοουϊθίϑηὶ (5). 
Μὰ ὅποιο ἃ οἷὸ οβύδ 1ὰ νοϊοπίὰ ἀθὶ οοηὐγαθηνί, πὸ 51 ρα ῬΟΥΤΘ ΘΟΠ]6. ΘΟΠαΙΖίοΠΘ πὴ 
Ἰηὐθυνθηῦο, 616, ἃΠ0 66. ἴῃ [816 ΒΘη80, ΠῸΠ 51 ψῸ116 ριαηΐο ργθίθηαθνθ. ἃ τϑρίομθ εἱ 
ἀἴδβθ 616, αἱ ἔγοπίθ 8118. οοβοίθηζα δᾶ 811᾿ 80 ῬΟΡΟΪδΓΘ, 11 ἔθῦζο ϑοααϊϑύα 11 ἀἰνι ο αὐ- 
ὑρη θα δορ]1: 48] οοπίταλίο, 5θηζα δ]οιηδ, 58 ΡῬϑυ θοϊραζίοῃθ. 

(1) Τμάμβεατ, ορ. οἶδ, ρᾷρ. ὅδ: “πο 1Ὸπ ἔμββθ ργοδαίσο βῆδε ἃ ἐοαξθ γοϊοπξέ Βυχηδῖπθ: Ῥαυίαῖῦ, 
“ πηδὶβ Ὁ]ΟΥΒ. 416 1ῸΠ ΠΟῚῸΒ ἱπάϊασθ ἂν 4116185 βίβτιθβ υϑοομπδῖδγο 18 γοϊοηδό,,. 

(2) Ορ. οἷδ., ρᾶρ. 272. 
(8) 11 δοποούξο ἃ6]] οὔϊβυθα, βρίθρα 11 ὑγαβίδουϊπηθπξο 46] αἰνιθίο, ποῖ 1] 5ὰ0 βούσοσθ. γ8αὶ πη. Υ͂]. 
(4) 1Τνὶ, ποία 2. 
(5) ΚΑπυονα, Πὰς Ἰδοβιἐβροβο)ιὰ[Ἑ τρια βοίγιο ἩΡΊγιοιγ, ρὰρ. 12. 

ϑβεικ Π. Τον. 11]. 
80 
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Τν 

1,8. Θαρροβίζίομθ οἢθ 51 ἴω 8 ὑαύία, ργΐπιδι 6 ὁῃ6 Βοῦβο πϑύαγα!θ, 8]]ΠΟΡοΠὸ 51 ὑγαύθα 

ἀΪ ϑρίθραγθ απ ἀἰϊγιυδο ργονθηϊθηΐθ 48] οοπύγαῦθο ἃ. ἴϑνογθ ἀ᾽ὑπ8, Ῥϑύβοπδ 6Π6 ΠΟ νἱ 

δ ραγύθοϊραϊο, ὃ ἀπ611ἃ ὁἢ 6. πθ τἰϑηποάδ 1 οΥΙρῚπΘ 811 ᾿ Οροτα 46110 βυ!ρα]αηΐθ, οοτηθ αἱ 

τη τηδηδαῦδιυ]ο ὁ αἱ ὰῃ “ ΠΘρΡΟΟΓΠη σθϑίου , (1). Θαθθύδ ϑαρροβίσίοπθ, ἀρραῦθα ἅδ᾽ 

ῬΕΪΠΟΙΡΙΟ Π6}1ἃ ΘΘΙΊΡ]100 γϑϑῦθ αἱ ἀπ Θβρϑαϊθηῦθ, ποὸη ἰϑγαὸ δια ἈΒΒΌΠΊΘ 6 18. ἀρ ηϊ ὰ αἱ 

τηδ ΘΓ 6 ῬΙΌΡΓΙΘ οοϑύγιζίοπθ βοϊθηὐῆοα. Ρογὸ, 56 θϑϑᾶ ρυθϑοϊηᾶθνα αἴαύνο 481}1π- 

Τορνθηΐο 46] ὕθιζο, οῃθ θῶ ἰὸ Β00Ρ710 ἴῃ οαΪ 51 οὐ ἰηΐτδηΐα [ἃ ὑθουΐω 4611 δοοούξα- 

ΖΙοΠΘ, ποη οἴγινα δ᾽ οηδ γοϑιϑύθηζε 8118 οὐ δοὰ θα αὐἴανα σγανθηηθηΐο αὶ Θοϑοίθηζξ, 

διατὶ ϊοδ, ΡΟΡΟΙΪΔΓΘ. 

Ταηῦο 11] τηϑπάδίο “ 8ὰ ἃρθηᾶαπι,, αὐϑηΐο [8 “ Ο65510 8οῦϊ οῃἹ5. » ῬΥΘΘΌΡΡΟΠΡΌΠΟ 

ΘΟΥΤΊΒΡΟΠ ΘΗ] ἀΙΟΠἸαΡΖί ΟΠ] 416] τηδπάδϑηϊο ὁ οθἀθηΐθ 6 46] οθββί οηδυῖο, αἰ οἰ γα Ζίοηΐ, 
6116 ἀθΌθοπο ϑοσοΟΙηρΆρΡΠΔΓΘ ἰὰι ΘΟΠΟΙαβῖοηθ 6] οοηὐγαύνο. Θαδηῦο 8] οθϑβοπαυῖο, ὃ ονἱ- 

« 

ἀθηΐθ ἢ, 50 51 δϑιητηθύθββθ 8. πϑοθββι ἃ, ἀ ἀπϑ, 58, ἀἸ ΟΠ] δ ζίομθ, 851 τ οδάσθθθο ρογοϊὸ 

βῦθθβο Π61190 ἀπ Ποοϊθὰ 4611 ὕθονῖα 4611 δΔοοουϊασίοπθ. ΟἸὰ 51 ὃ οββουναῦο, οἷιθ π6118, οοῃ- 

ΘΘΖΙΟΠΘ ΘοΙμαη6 1] ὕθΓΖ0 δοαυϊθῦα, απ αἰριυῦο, 5θηζδ, ΟΠ 6 51 δία δοοοδύαθο 8] οοηύγαῤίο 

686 511 ἀὰ νἱύδ. ΝῸΙ]Ο βύθϑϑο τηοᾶο τἱραρπδ 8] 50Π50 ραν  ἀἴθο ὁοπηαπθ οῃ6 18. γ8]}- 

αἸδὰ 419118, 5. Πρα]αΖίομθ ἃ ἴϑνουο Αἱ δ] τὶ δὰ σϑθα ἀϊροπάθηθθ ἄβ ἀπ ἀἰοΠἸαΡ Ζίοπθ 
4110 5ὐ!ρα!απῦθ: 18. βΒαρονγἤαϊνὰ ἋἹ ἀπᾶ ὕα]16. ἀμ δι ΖίομΘ. 6. 1᾿ ϑββϑηῆζδ 46] ἀϊγιδο 46] 

ἴθυζο ὃ αἰϊπηοβίγαϊα 48] οἰδβ8]00. θϑθηρῖο ΑἹ Παπᾶθ (2), ἰηὐορυδὶπιθηΐθ εἰ ουῦο ἀδ 

ΒΙ6ρ6ὶ (3) ὁ οἰδαύο ἀδ ζαυίοναδ (4). 

Οοπϊογιηθιηθηΐθ ἃ ααθϑῦο οοποθύζο, 8118, οοπΐθγθηζα αἱ Ὀγοϑάδ (6) δὶ τἱοοποβοθν 

δ ῬϑυθοΟΠ], τηϑ]ρτϑᾶο 1 ραηῦ αἱ νἱθύω ἀἸβραγαῦϊ Π6] τοϑῦο, " ὁΠ6 ν᾽ ϑῦδ 11] θίβορῃο αἱ 

“ γ9Π66 16. ῬΟΒΒ1Ρ116 8] [θγΖο, 5θηζϑι Βρθοΐδ]6 τηϑηδαῦο 46] ργοπβϑαγο, 1᾿ Δ ΖΙΟΠηΘ ΡΘ1' 

“Τ᾽ Δἀθιηριπηθηῦο οοπῦτο 11] ρῬγοτηϊ  θηΐθ ,. Εἰ ἰὼ ἀούσπα αἀαύθανβ, 1] σο αὐὐοροίηιθηῦο 

8. ὕδ]6 τη0α0 αἱ νϑᾶθιθ, θοῃβθογαηᾶο 1] ᾿υ]ποῖρῖο, ομ8. οὨἱ δὶ ἴβ ργομπηθύθουθ ἃ ἔϑιυοῦθ 

αἱ ὧἂπ ἴον Ζο, ὑϑοϊ αιηθηῦθ τηϑηᾶδ, ὁθἀθ ὁ ὑπ᾽ ἃ] ρἱὰι οὔθ 18 οθββίοπμθ, πηθηΐγθ δὶ νο- 

Ἰονῶ ὁοπύθπαϊα, Ππ6]1᾿ ασίοπθ 8 ἀμ] δα ζίομθ ἀ] δοοθϑῦθαγθ 11 τπηϑηᾶαῦο ὁ ἴὰ ΟΘϑβίοηθ. 

Α ρᾶγίο ΤΌ θ᾽ σίομθ αἱ Ξ1θΡ61, ὁ, οοθυθηΐθ ἃ βϑὸ ϑύθβϑο, ποὸῃ γαννίδα π6] ἔαύίο 

461] ἀξίοπϑ ἰηὐθηὐύαύα δἰοιηδ ϑοοούθαζιοπθ, ὃ οουῦο οἢθ, διηπηθϑθδ, 1᾿οϑἰβύθηζε, 41 απθϑῦϑ, 

ἰαπῦο νϑ]9 γἰύθπουῖα αἰτοῦ 8118. ΘΟ πο αϑίοπθ 46] οοπύγαθθο, 5θηΖα οἢ6 δἱ ἀθθθεα τἱοοτ- 

(1) Τραοίτο κἐϊϊ8 οοτιοθαβα 48] αἰσίθθο τόυαᾶπο ἃ] ὕθυχο π611ἃ ἀοπαχίοπθ 8ὲὖ ἡποᾶο ὃ ἰα]οτὰ βρί θσαύῶ 
ΠΟ. σὰ οοτηθ τἱνοιύα 411 ϑἀθταρίτηθηῦο αἱ πὰ αἰγιδθο αἱ ογθάϊθο ΡῈ. ϑὸ βύαῃύθ, τη οοπι6 οἴούθο αἱ ἀπ 

ἀἰνιῦθο ἀουϊναῦο 48] ἀοπαπύθ πιθαϊδηῦθ οθβϑίομὶ Πυθίχίο. --- Μαπιιπνβαυοη, Οϑϑϑίοη, ραρ. 97. -- ϑσημιθν, 
αν ϊογυγονν ἀ67 Οεϑϑίοη, 1, Ῥᾶρρ. 449-458. --- Βύβοη ϑϑύθπθ ααθϑῦα οοποθχίομιθ ἂ᾽ ὑαθθϊ 1 οοπύτα δ! ἐν 

ζανογόηι ἐδγεδὶ, ἃ Θϑϊρυιαπο οοταθ ἀπ᾽ αοῤίο εἰτ 18. 1᾿᾽ασίοπα ἄα Ἰογο ἀθυίναπθο 6 υἱδοπθπᾶο ἱπουθηῦθ 8118 

5.8, ΘΒΒθ 28, 11468, αἱ ἀπὸ πα οθβϑίομθ ὁ αἱ ἀπ ὑγῶραθ8ο ομὸ ἴοργὶβ ἄ811ὰ ρϑύϑομα, 46110 βυϊραϊαπύθ ἃ 

4.611 46] ἔογζο (Ποοίγέη μπᾶ Ῥγαχῖθ δον ἀΐε Οὐ εϊροῖέ υου. Τογέγ ἄγοι στε Ομηϑέο Πρ ἐέογ", Ἠδοῖ- 

ἀοΙθουρ, 1860, Ῥαᾶρρ. 46-47). 

(2) “ Ζοἰὐθομνιν ἐάν ἃ. Ἐ,.,,, ὙΠ, 1842, ραρρ. 18, 19. 

(8) Ορ. οἶδ., ραρρ. 146 6 1417. 

(4) Ορ. οἶδ, ραρ. 72, πούδ 1. 

(δ) ϑιπαάπι, ρᾶρ. 147. --- Ῥκοτοσοῖχε, ραρ. 667. 
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ΤΟΥ͂Θ 8 τπ᾿ ἘΠ] ΘΓ ΟΣ 6 ϑρθοϊβοδχίομθ (Ἰηϑηαίο, 606.)}, Οἢ6. πὰ]}1ἃὰ ϑαθουῖσσα ἃ αἰ θηΘ 6 

δἰ αϑυϊῆοαῦα. ὙΊβύα 1 1πιροββι ὈΠὰ αἱ τ]οοπόβοθυθ 1] πηϑηᾶαῦο 6 18. ὀθβϑίοῃθ Π6]18, Θ5}]1- 
οἶδα Ἰογο ϑβργθββίοηθ οἱαγίαϊοδ, δὶ υἴσοῦβθ 81ἃ Ῥγθϑαηχίομθ δα ἴηνθοθ αἱ ἄϊτθ οἢθ 
ὮΙ! Ἰορ ϑαύονθ ποη τἱο ἶθάθ 1᾿ δοοθυθαζίοηθ 46] [θγ2ο, 5ἱ ἀ18588. 16. ἃ βιρροπθ ϑά ἂρ- 
Ῥαῃύο ρϑγοϊὸ νὶ βᾺΡρ]Ἴ8ο6θ. 

Μα, αἱ ἔτοηῦθ 4118 οοῃμοθζίοπθ ἰθρ ϑιαὐϊνα, ΥἸΠΠ8 6. ΒΘΙΊΡΓΘ ἱπητηπίαὐδ, ἃ. τα ὰ ἀ οὶ 

ἔδυ, ρϑγομὸ 1ὰ Ἰθρθθ πὸὴ ραὸ ΓᾺΓ ΒΟΙΡΌΓΘ οἷὸ 608 ποὸῃ θβίϑίβ. Ν᾽ π6ΠῸ ρϑυίθο]οβο ὃ 
Τ᾿ αὐδειθαΐνθ 8116 ραγθϊ 11 σϑοοπάϊξο ἱπύθμϊτηθηῦο αἱ ἄδὺ Ιὰορο 84 ὑπ τηϑηάαΐο ὁ δᾷ 
ὉπΠδ ΟΘββίοηθ, ῬθΡο ὃ 60] βἰβύθιηδ ἀθὶ ραῦθϊ ὑϑοὶθϊ! 6 461160 γἱπαποὶθ ᾿πηρ]1οἷὐθ, 5ἱ ἤπῖβοθ 
ῬΘΥΡ ΟΥ̓ΘΔΓΘ 46116 γοϊοηΐὰ, δηΖιοὸ ἱπθουρυθύδϊο. 

ἸΏοοΟ ααϊπαϊ οομηθ 16 ἤραχθ οἱ αν! ἀἸοἢθ. 46118, Ταρρυθϑθηΐϑηζε, 6 46] ὑγαβϑίθυπϑηΐο 

49116 ἃ χίοηΐ, ἱπνοοαῦθ ἃ ΘΟυΓΘΡΡΘΓΘ 16. ἈΞΡΥΘΖΖ6 416118, ἀοῤῥυίηδ, αἱ σον ϊ Ἰορίβαδουῖ, ποι 

ΘΟΥΤΙΒΡΟΠοΠΟ 8118 τα] ὰ ἀθὶ γϑρρουῦ 6 ποη βρίθσϑῃο 1᾿ϑηθὰ οἱανιαἴοα 611 1ϑυδσαΐο 
πῃ ΘΒΒΠΏ6. 

Υ. 

1 ἤρατνα 46] οοπύραϊθο ἃ ἔανουθ αἀϊ ἐθυχὶ σθῃΠ6 ΒθιΏρυθ οοπδίἀογαϊα ἃ] αἱ ἔπουὶ 
αἱ οἷὸ 6116 οοδυϊψαϊβοθ 1] βὰο οὐ] θουῖο Ρθρο]αύογθ: {Π| οοποθύίο 611, ὁᾶυδα. ΡΘΓ ρΟΓΓῸ 
ἴῃ ποθ 1] νϑίονθ ἀ91} 1δυϊσαῦο, 11] πηθΖΖο τη]ρ]ογθ 86 Ῥἱὰ ΒΘΙΏρ]106 ὃ 416110 αἱ 5οοιηρου]ο 
ΠΘῚ 501 δἰθιηθηδὶ ᾿ηὐθονϑηθ: δα 8]Π]οΥα οἱ ὑγονίθηηο ᾿ππϑηχὶ 84 ἀπ. ΘΟμγΘηΖίοπθ ἀ6- 

Βη ναπηθηῦθ οοπο θα 60110 δυϊραϊαπῦθ ὁ δα ἀπὰ ργοροβία ἑαύξα δια τη ἔθγΖο, 616, Ῥοὺ 

οἰἴουίο 4611 ϑὰὰ δοοθύθαΖιοπθ, ὃ δι Βοθυ 0116 4] ΘΟ ΡΟ ΓΒῚ 56ηΖ᾽ ΔΙΟΓΟ ἴῃ ἀπ οοη- 

ὑραύϊο (1). 

56. αυθϑῦϊ ἀπ δὐδθοοίδιηθηθὶ 416110 ϑύθβϑο ἰϑυϊαϊο, οἢ6. βοουρίϑιηο 60] 881611165 (2) 

ἴῃ ἑαῤία ἴὰ Ὀίσσαννα ἀϊγουϑι θὰ 461160. 519 ΘΟ μΒΘΡΊΊΘΗΖΘ, ΥΘΠΡΌΠΟ ΓΙ ΟΡ δὶ 8] οοποοϑῦξο 46118 

οδτιθα, Π6 ἀθυίνϑηο ἀ6ὶ τἰβυ! δα ὶ βοβίθηζί δ! θηΐθ ἀϊνθυϑὶ, ϑηχὶ οοπύνϑααϊδουῦῖ, ἄθ ΠῸΠ 

ἈΡΡΑΓΡΙΡ ῬΟΒΒΙ 116. Π6118. ἸουῸ ροβίχίοπο δβύγαύα ϑρίθρ  ] ὁοπηθ ρουύαΐο Αἱ τπ πηΐθο π6- 
ϑοχῖο. 1μἃ ὀδιδδ, Ο16. ῬῸΡ ἴο βυϊρυϊαπῦθ ὃ βορφφοίξίνα 6 81] ὁοπίοπαθ 60] πιούϊνο, ἱπαυϑη- 
ἰοοϊιὸ 6611 ὃ τη0580. 481] Ἰη θη! ηθηῦο Αἱ ΘΟΙΏΡΙΘΓΘ. γΘγ80. 11 ἴθυζο τῇ αὐδο αἱ ΠΡ αΠ ὰ, 
αἰνθηύα ογροίέννα 6, οἷοὃ, πὰ γΘ]Ὸ 6 ῬΙΟΡΙΪΟ οοντβρθύλινο αἱ αὐδο ἃ ὑϊῦ010 ὀπθῦοβο ρ6. 
1 ρυουηδύθηδθ. Μὰ οἷὸ οἰ ἥπ ααΐ ποι ὃ ὁ 11 ἐγαύθο αἱ ἀπ οοπδία αζίοπο ἀθϑαηία 
ὯΔ] ἑαδίο οἱ οὔὔἵιϊγα, οοιηθ νϑάγθηιο, ἢ οὐ δθυῖο, ὁμ6. ρ᾽ αϑυϊῆοα ἴῃ ἀἰγιττο ΠΠ οοπέγαϊίο ἃ 
ἕδνονθ ἀϊ ἔθυχί. Νὸ οἱ βαγὰ ἀ1Π 6116 ἀἰπηοβέγαγθ ὁ0π16, 5θηΖδ, 1᾿ δοοθηπαῦδ, ΓΑΒ ΓΟΡΙἸΖίοη6 
4611. παῦρα 6118, οδβα, ποὴ ὃ σ᾽ αν ἀἸοατηθηῦθ ρΟββ1 0110 βθραϊανο ῬΘΓ δἰ]. 

56, ῬΡθβοϊπμἀθηᾶο ἄδ οβηΐ ΘΟ Π5᾽ ἀθΡΆ ΖίοΠΘ, δἰ δπιπηθῦῦθβθθ, ὁπ 6 Θμϊ πα πα 6 Ῥοβδδι, 6018, 
αἰομϊαταζίομθ 46] ῬγΟρυΪο νοὶθιθ, ἴα ΒοῦρθΓΘ τὰ ἀἰτιδίο ἃ ἔβνοτο αἱ ἀπ αἰύτο, ἀϊνον- 

(1) ᾿μᾶυπεντ, Ῥγένιοῖροβ ἄο ἀγοϊέ οἱοϊϊ, ΧΥ͂, τι. ὅ59. Τα 5]1 ἀννθυβασὶ αἱ απρβύ, ὑθουῖοα μη. αἰπιο- 
βίσαπο 1ὰ [Ἀ]]αοῖο ἃ11ἃ βίσθρυδ αἱ ἢ ΟΆ80, ΟΠ6, ΘΟΠ16 γϑάγθιηο, νἱ ὃ ϑβοϊαβο: 1] οοπίγαΐίο α᾽ ἀββίουσα- 
πἴομο. πτ Οοβὶ 1] ΤμΑμββεν (Π, οοηέγαξ θη Καυοιι" 6 ἐΐογ8, 8 16, ρᾷσ. 20): “ Οἷδϑὺ δὰ ἔμοθ 6. οοὐδθ 
“ ἀοοίαϊηο 486 Ἰὰ )αγβργιάθηοθ β᾽ θϑϑῦ ὑγοανόθ, Ἰουβᾳα᾽ 6110. ἃ ὁδέ ἃρροϊόο ἃ ξῃῖτο ἡουτ ἃ 65 ἱπδυϊδαιθίομβ 
“ 7αβαπο-]ὰ ἱποοηπαθ8, τπδῖβ αὶ π8 ἀοπιδηδαϊοθηῦ αα᾽ ἃ 586 ἀόγθιορ θυ, οοϊθτηθ 1 Ἀββαγα ποθ: υἱ8 9. 

(2) ὃ 248, ραρ. 218. 
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ΤΘΡΌΘ ἰηα 19 1Ἰπά]ρῖχσο 461] οἴου ὕω Π6118 Του πδζίομθ 46] οοπύγα το, ρϑγομὸ θϑβὰ ρο- 

ὑγθ 006 δοοθύθαμθι ἀὰ ρϑύβομᾶ ἀΐνούβα ἀδι 6118 οαἱ ὃ τίνοῖθα, θα 1] ὁοηύγαῦϊο ρούγθθ 

γϑ]!ἀδηιθηῦθ σοποΙ μα 6151 ὅπομ6. βθηζα ἰθ γοϊοηὐὰ 461} Ἰηὐον βϑαύῦο. θαύα ἀπᾶ [816 ὁοη- 

ΘΘΖίοπθ, Π0η 58 ΓΘΌΡΘ Οἱ ΡΟΒΒ10110 ρϑγ]81 6. 4911 τϑνοοθὈ! 1 4611. ργοροϑύδ, γ6} γιοϑέ}0 

αἰγτέο, ργνια ἀοίζα ποίσία οἰ ἀοοοίίαφίοηθ, ποῖ αἰὐγίέίο ἰθάοδοο χμαηᾶο ψιιδία 8 ροβϑ8α 

Ῥγθϑιθηνθγ 6 ΠΟ αὐνογμμέα, ῬΘΓΟΙ ὃ ΒΘΙῚΡΙΘ ΥἹἱ 51 ρούγΘΌθ06. ΟΡΡΟΡΡΘ 1᾿1πύϑυνθηίο Αἱ ἀπ᾽ 8ο- 

οοὐδαίομθ αἰνουβα΄ ἄα ἀπ6118. οἷ6 5] δβρούνψανα 1 οἤθυθηῦθ 6 616 ρϑιοϊὸ γᾶ βύαύα ροβύδ 

ΘΟΙη0 886 46] 580 οὈὈ]ρο. Είσοο ααἰηαϊ Ιὼ πϑοθϑϑι δ, ραν αῖοα αἱ ἀπ Πἰτη1ὕθ, 11] αα8]9, 

τηθηὐνθ πηρθαϊβοθ ἀδ ἀπ ρᾶγῦθ οἢ6. ροβϑδ ϑοοθύθαϑι νϑ]! ἀδιηθηῦθ ἀπδ ῬΡοτιθϑβδ ἔα, 

δα ἀπ οδύγαμποο, ἀθ᾽ίηθα 48]]1᾿ αἰῦγα 16 οοπάϊίοπὶ ἴῃ οαἱ ρᾳὸ δυνθηΐγθ, νᾶ ]6 ἃ αϊτγθ, ἱ 

ῬΓΘΒαρροϑῦϊ 46] σοπ ναύθο ἃ ἴανονθ ἀπῃ ὕθυζο. ὙΠ βομοϑια (1), τἱοογοδπᾶο ααδπᾶο 51 

ἀϊνϑαῦ ογοάϊθογο ἀ ἀπ ρυθϑύδζίομθ ργοσηθϑϑα δα ΔΙ], τίσθγοα ὕ8}} ρῬΓΘϑαρροβῦῖ, ρϑυομὸ 

οἰἴουθο ἀ6118. οομνθηζίομθ ἃ ἴθνοιθ αἱ θυ Ζὶ, ΘΙΠΠΊΘ550. ΟΥΒΙΔΪ 8 ΠῸη6 ἀδΡῚ1 Δ] Ὁ] τὸ- 

τηϑηἰδθϊ (2), ὃ 1᾿ ασίοπθ 46110 βυϊραϊαπῦθ ροι οὐὔθπουπμθ 1᾿Θβθοιζίομθ ἃ ἕανορθ 416] Ὀθπθ- 

Βοίανίο. ἘΡῚ1 βοβῦϊθπθ οπθ, ἀθδηαᾶο 11] ῬγΟββαῦο ΠῸῚ δ ἀπ ἰηὔθυθϑθθ 8}]᾿ οουυιδυβι 

ἅ911ἃ ργυθβϑὕδζίομθ ψϑυῦβὸ 1] ὕθυζο, πὸη ρὸ πϑρραγθ Εἰῦθηθυϑὶ ἈΡΡΙα νοϊαῦο δοαυϊδῦδιθ 

πῇ αἰνιυδο ΑἹ ογθάϊθο τἰϑροῦθο δὰ οϑϑῶ; Δ]ΠΟΥᾺ ΠΟ 51 δῶ ὑϑηύο ἂπ οοπύγαύζο ααϑηΐο 

1Π ἀἴβοοῦβθο β᾽ αν ἀϊοδπηθηῦθ πα ΠΡ θηΐθ. 

56. ἰδίαπο, ἴῃ βθρυῖύο 8116 ᾿πβϑἰϑύθησθ αἱ ἢ 8Π1100, ΡῚ] Ῥγομηθῦθθ 41 ρᾶρδγθ ἴῃ ὑπ 

ἀαῦο βἴογπο ἱ ῬΓΟΡΡΙ ἀθθι] (8), πο ροὐγὰ ῬΘῸΓ αἀαθϑῦο Θϑϑθῦθ ΘϑΟ580 48] ογθαϊ!θογ ὁ 

ὅδ] ογϑάϊθου!. 

ΤὐἸηὔθιθϑϑθ, ὁῃ6. τῆιονθ 1] ΡΓΟΠΙΪΒΒΔΙΙΟ ΨΘΙΒῸ 11 ἴβθγζο, πῸη ἄθνθ ραηῦο θ58610 

πΘΟΘββοϑιηθηΐθ 4] παύαρδι, ϑροϊβύϊοδ, πηι ρῬᾳ ἅνθ ΡῈ ἰδ 818 8,86. 8Π0Π6 Π6118. ραγα θ6- 

ΠΘΡΟΪ]ΘΏΖϑ. ᾿ 

51 διηηηθύῦνδ, πο η6. ὁοη ἴΠηρον (4), οἢ6 1᾿δηύοο αἰνὶθῦο, αὰ8}]6 ϑβϑρυθϑϑίοπθ αἱ ὑπ 

Ῥυεϊποῖρίο θη ηθηὐθιηθηΐθ ϑροϊβύϊοο, ΔΡ θα οσρὶ οθάπίο αἱ ἔγοηύθ δὰ ἢ οοποθῦνο οὔϊθο 

461 δαδίο ορροδϑῦο, Ῥοὺ οὶ 811 γἱρίᾶδ ογλϊα “ αὖ 8111 ἀθύῦπι 101] ἰηὐθγθϑῦ τηθ8 » 

5] ὃ βαγγόραῦο 1πηρθγαύννο οδύθθουοο ΤΠΟΓ8]6 6 β᾽ αν ϊοο δα ἀπ ὕθπιρο “ ΔΌΡΙ οὐτᾶ 

ΔΟΡῚ: ΑἸθγὶ οοπιθ αἱ ὅθ βῦθθϑθο 9». Οὐπ οἷὸ ρθ1" δΙῦγο ΠΟὴ 81 ἀθβίρηϑ 1] οὔ θθυὶο π᾿ Ὀ886 

8] αι816 αὐθϑῦ Ἰηὔθγθθβθ δὶ ἄθνθ ΓἸΘΟΠΟΒΟΘΓΘ οϑίϑύθηθ ϑᾷ 1] Ππηϊΐθ οἴουίο 481] ϑϑϑύθηζδ 

ΑἹ ἀπ ἰηὔθγθϑθο αἱ ρ61 5ὃὸ ΠῸΠ ΒΆΓΘΌΌΘ. ο᾽6. ἀρραιθηΐο, βύδηθθ ἰἴἃ βδ8 οοποιούα ᾿ἰπᾶθ- 

φουτηϊηδύθζζδ, πιθηΐγθ ΠΟΙ Τἰ ΒΟ  γΘΡΘΌθ9 18. ααθούϊοπο 46118, ηθοθϑϑι δ 4611. ρσοόνδ, 6110 

ὙΥΙπαβομοία βϑηῦθ 11 θίβορπο ἀϊ ϑϑοϊα θυ θβρυθϑϑδιηθηΐθ (5). 

ΘΙΟΘΟΤΩΘ ἰὸ βυϊρυϊδηῦθ ΠῸῚ 51 ἴα ργοιηθύϊθγο ἀπϑ ρΡθϑύθΖιοηθ 961 5ὃ, ὈΘηΒῚ Ῥ61 ἅπ 

Αἰύτο, 1Ἰπύογθβθθθ αἱ οαἱ ραυῖα αἱ 11 ὙΥΙΠἀβομοία, ποη ραὸ θββοῦθ 1᾿αὐΠΠ10ὰ, οοπογούδ 

686 ὃ ορροῦθο 46] οοηὐγαῦθο, τηᾶ δὶ τίβονθ πθοθϑϑδ δ ηθηῦθ Π6] τηονθηΐθ ὁΠ6 ἱπᾶποθ 

8. ΘΟΠΟΓΒΙΤΟ. 

18. ΒΟ] αζίομθ οοβὶ ἀο!πϑαύα 461] ΔΠ81151 αἱ ἀπ οοποθϑύθο οἱ ἄρρδιθ ἃποουῦ ῥἱὰ οἰδ- 

(1) Ῥαωηᾶ., 8 816, δἄϊκ. 10. οἷδ., ραρ. 225. 

(2) ϑδαυβισαμβ, ΟΡ. οἷδ,, Ῥῶρ'. 269, 

(8) ΒΑβηπ, " Αππ. ,, Υ͂Ι, ραρ. 186. 

(4) Ῥεγέγἄφο σὶρ Οἰιοιδέογν Ὀγὶϊέον'., τοὶ “ Τα Βυὕὔομου Τὰν 416 Ῥορταδῦῖς 405 ἀθαῤίσθη τὕταϊβομοη ἀπᾶ 

ἀοαΐβομοη Ρυϊγαύγθοίβ ,, Χ νο]., 1869, ραρρ. 1-4, 12-.18, 14-15, 565-56. --- ΤΑΒτύυρλει, Οοηέγαξ α Καυονο 

αὲ ἐογοὶ, ρὰρ. 202 6 208. 

(5) 8 810, ποία 8. 



15 11, “ ΟΟΝΤΕΑΤΤΟ ΡΕΒ ΑἸΤΕῚ 5 ΝΈΠΙΠΑ 50Α ΒΟΒΜΑΖΙΟΝῈ ΒΤΟΒΙΟΑ, ΕΟΟ. 297 

Ῥαηθηῦθ δὔθΡν υΒ0. πη ΔΙ δ ἃ ΟΒΘΘΡ Δ ΖΙΟηΘ. 46] ργᾶπᾶθ Ῥαπαρὑϑύδ. ἘΡ]1, ᾿αρργθβϑηΐδη- 
ἀο51 1ο βύδῦο 4611, ὁοβοίθηχα ραν! ἀϊσα πιο άθυμδ 6 ΤΙ ΘΟΠΟΒΟΘΠ 0 0116 ΠΟῸῚ δἰ ρούγθθθ0 
ἸΠγοΟΔΓΘ ἀπ ἀϊτ υο οοηδαθὀπαϊ παν ὁ 6. ΘΟηΒΘΟΡα556. 1᾿ αββοίαῦα, νϑ] αἰ δὰ 461 οοηὐταῤίο 

ἃ ἴδνουθ αἱ [θυχί, ποὴ ογθάθ αἱ διηᾶδι' ἔγρορρο ΟἹ ἐγ6 6011᾿ ΔΙη πη θυ μ6 1᾿ Θϑβύθηζα, ορηὶ 

ααδίγοιία ἰὰ ργθϑίαζίοπθ ργοιηθθϑα, δορί ἰὼ παίανα ἀ᾽ ὰπὰ οοηὐτοργοϑύαζίομθ ἴῃ 
βθριήίο δ ἀπ᾿ αὐ ΓΙ θα Ζίοπθ ραὐυ πη η]816. ἑαυδα 81] ργοτηϊ ύθηΐθ ἄἀδ ὁΠ] τίσθνθ ἴα ῥγο- 
τηθθβ8, (1). 

ΟΥθθπθ, τἰδηηοάδηάο απθϑῦ ἢ πιο οοποθῦθο 811 ᾿ ΔΙ ΓῸ ΘΘΡΓ 6580. αἃ] ὙΥ̓ Πα βοῃοϑία, πθ 

ἀονῖνδ, οἢθ 1᾿Ἰηὔϑυθϑθθ γοῦβῸ 1] ὕθγζο ϑϑίϑύθιἃ, αυϑηᾶο 1] ῬΓΟΠ 588110 ΔΌΡΐα ἰαὐθο πᾶ 

ῬΡθϑύαζίομθ ἃ] ργοτηϊ ὐθηΐθ. [π᾿ απθϑίο τηο 0 51 ο᾽αϑύβοα 18 ἴογιηα]α, αἱ ΒΔ ΠΡ, βθοοπᾶο 
Οἱ 11 πθ580. οδιδθαῖθ (1] ρϑι ὃ) ἅ6118. ργοιηθβϑα ὃ ροϑῦο π6] γβϑρροῦίο αἱ οἱ δὰ ἔδι ὁοῃ 

ΟΠΪ ἰὰ τίοθνο (2). Γι Ἰπύϑιθϑθθ ὩῸη ὃ (αὶ ἰθτο 688 ἰὰ τᾶρίοπθ 6] οοπύγαῤίο; αιθϑίδ 

ῬΘΡ Ἰο δϑραϊδηΐθ ποη βϑύδ π6}} οϑδϑϑῦύνο ἀθαούίο, 48] τπουηθηῦο 08 6580 ποη ὃ ἀοναΐο 

ἃ ἰπ], ποη ὃ 4α]Π4] ἀπᾶ οαπβα οσροϑύθινδ, τηὰ ὃ ἀπ ΤΔρΊοηΘ βορρϑύθνα, ἀπ Ἰηὐθπα!- 

τηθηΐο, αἱ οαϊ 6511 αἴθ 1ἃ ρύονδ 6011ἃ ργθβϑυδζίομθ ἔαυνα ἃ] ρυουηὑ θηΐθ. 

ἘΔ ϑοθοοὶ ἃ] οοποθύϊο 4611 οϑθδ, οἢ6 οἱ ον [ἃ βύγθριιδι: ἃ οἂἱϊ βϑδρρίδγθ ἃ γἃ- 

Ἰιαϊὰ 461} Ιβυϊθαίο! Νὸ [α16 ὁοποοῦθο ραὸ ψαὶ 4611 πθᾶ8] π611ὰ ἀπρ!οἰ δὰ ἅ6] ταρρονίο, 

56. ΠῸΠ δὐδγανθρβο [ἃ τϑ 1086. τη α] ΠοαΖίοπ 6. 611 1 ]Ππηἃ 5ιι8, Θ556ηΖδι. Ε 

Δρραυηΐο ρϑγοπμῃὸ τἰβρϑῦθο ἃ] ρυοηηβϑαῦῖο [αὶ οδιιβ 461] αὐδο ὃ 1᾿ “ δηϊπηυβ ἀοηθηᾶὶ, 

Θ. 51 οοηΐομπαθ ααϊπα] 60] πιούϊνο, θ588, τἰβρϑῦῦθο ἃ] ργομηϊδῦθηίθ, θυ θϑβθῦθ οδθα ὃ 

ἀθο]0 ΟἼΘΓΌΒΟ ὁ ΘΟΥβρϑυῦινο ; βθηζδ αἱ οἷὸ, 1 ̓ Ἰπῤθπαϊτηθηΐο ἀϊ θοπθῆοαγθ, 6 οἱοὸ, 1] 

τηοῦϊνο, 51 ΤΠ ΘΓΙΓΘΡΡΘ. ΠΟ 8] ῬΓΟΙΪΒΒΆΓΙΟ, τη ἃ] Ργοπη ίθηῦθ 6 Ρ6 ποβϑιιηδ ΓΆΡΊΟΠΘ 

ἀ665}1 ρούγθθθ9 δοοϑύθαθ Ῥ6Ὶ 1] ὕβυζο ἰ8 Ῥγοιηθδϑα ἰαυθαρ]] ἀδ ΑΙΌΡΙ ἃ ὑϊῦο 10 αἱ 1106- 

Τα] ὰ. Τῃ Α]γ6. ρᾶγοϊθ, δοοθύψαπαο, 1] ΡΓΟΠΉ ΒΒ ΓΟ ΠῸΠ ΡΟΥΘ θΘ. ΘΒΒΘΓΘ 1Τη0880 48]]᾽ ἃ- 

Ὠΐπηο Αἰ ἄοπδρθ, 48] τηοτηθηΐο ὁ 6 οἢἱ ἄομδ ΠΟΠ ΒΔΓΘΌΡ6. Ρἱὰ 1ὰ], τὴὰ 11 ργομηθηΐθ. 

Τὰ ἀοπδζίοπμθ ῬΓΘΘΌΊΡΡΟΠΘ τ ΒΘΟΡΙΗΖίο; 5θηζα αἱ 6880, ἰὰ γψοϊοηθὰ 416110 βυ!ραϊ]δηῦθ 5ὶ 

ΤΙ ἀατΡ 06. δ ἀπ᾿ ΘοΙηρ οί πηθηΐο ΡῸ Ιὰ ἀοπδζίοπθ [αὐία ἀὰ 8] "1 6. αιιθϑῦο οοπιρίδοῖ- 

Ἰηθηΐ0 ΠΟ ριιὸ ἈΒΒΟΓΡΘΙΘ ἃ ΓΆρΡΟη6 46] αἰγιο 6Π6 πᾶβ80θ ἃ ἴδνογθ 46] ἔθγζο. ϑοϊδϑηΐο 

ααδηᾶο 1] ΡΓΟΠἸββαγ]ο αἰαὶ ἰπορὸ δα ἀπ 7μϑέα οαιϑα ργορνἼβϑἱογῖ8, 18. 518, ῬϑΡοΪδι οθϑϑδ. 

ΑΙ Θ55016. οἷρὶ ἦγ ἄν Τίνι σοβργοοϊιοηο8 Ἰγογέ (ΗΠ οὔ ηδ πη). ΠΠ οοπύτανθο ἃ ἔδνογθ α᾽ ΔΙ ἐν], 

ΘΟΠ1Θ 4106 1ὰ ϑ1ἃ βύθϑϑα ἀϑποπιπϑζίοηθ, οοηδίοθπθ 1 Ἰηῤθηαϊπηθηῦο αἱ Ὀθηθῆσαρθ; πηδη- 

οδύδ, 1 σαιϑα ΟἸθγΟ8α ὙΘΙΒΟ 1] ργροχηδοπῦθ, τηᾶπθδ ὩΠΟἾΘ 616110. 

ἘΔ 11 τἰδυϊθαῦο αἱ ὑδ]6 ἀθάιζίοπθ γᾶζίοπα]θ ὃ ρα γ8 416110 461} Ἰπαπισίοπθ οἢ6. ἀθ- 

ΒΠη8 ἀπ ΟΥ Θυΐο ἴῃ Ῥα56 ἃ] απ8}6 5' τϑπᾶθ ν]ᾶδ, 1 Δοοθύθασίοπο αἱ ΘΟ] αὶ ἃ αἱ ἕν ουθ 

ποη ὃ ἐαὐία [ὰ ργομιθδθᾶ: βθηζᾶ πὶ (816. οἰ ουῖο, ἰὰ τϑνοοδθ Πὰν 4161] οἴογῦα, ΡΥΪπιὰ 

(1) Ττδάσν. 10., ραρ. 228, 

(2) Τιοο. οἷν. --- Π Ταυξαξαγὶ (ρᾶρ. 198). οὐ δίοα 11] Βάμν, ἄονϑ αὐδυϊ θυΐβοθ ἃ] ἔθυζο ἀπ’ αοέίο ηνιαηαΐέ, 

Βθησαοηῃὸ τῶ 1αϊ Θα 11] Ῥγοτηϊββαυίο βἷα ἱπύουνθασῦο ἃ]οιπ οοπύγαὐδο; τηᾶ, τἱοοποβοθ ὑαύία 1ὰ Ῥτοϊοπαϊ 

4611 βιὰ ΘΟποθχίομθ ΡῸῚ οἷὸ ὁΠ6 δἰψίθμθ ἃ] ἑοπαδπιθηῦο 46118, Ῥτοπιθββϑα, ἀὰ Υἱοθυοαυϑὶ 6] ταρρονῦο 

(Οαιιβαϊδοφίογιιιν) ὅσω του δθοπίθ ὁ Ῥτομαϊββασῖο (ραρ. 201). Θαοβία ἀουίγϊπα “ ἱπίγοδποθ π611ἃ οοδύγα- 

“ φίομο ραν άϊοα 461 οοπύγαθϊ ἃ ἕδνοτθ αἱ ὑθυχὶ πὰ οοποοῦθο πᾶονο 6 θοομᾶο, 1] 8010 616 ροβϑϑῶ 4716 

“ ἀπ8 ὈΔ56 τἰβροπάθηδο 8116 οϑίσθησο 4611 ταρίοπο 6 46] ἀἰνίδδο, Ῥοϊοῃδ πθβδαπα οοβύσαιχίομθ ὃ ΡΟΒ- 

“ β10116, οΥθ ποη 5] ἐθηρῶ οοπῦο 611 οαπιδα, 6ῃ6 1ὰ Ῥγοτηθϑθῶ ἄθγθ ἄγθσθ ποὶ τῶρρουῦϊ ὑγᾶ Ῥχοναῖύ- 

“ φοηξθ 6 ῬΙΟΙΙἰββαυῖο 6 ποη 8 ργθβοῖπαᾶς ἄπ ἀπθρ}} αἰδυϊ 6ὁΠ6 ΡῸΥ ἀννυθηθαγα Ῥόοββομο ἰπθτοθᾶθγ ἔτα 
“Ἵ] Ῥγοταϊβραγίο δα ἢ ἔθσζο.,. 
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4611 δοοούϊασίοπο δα 11] σϑαυϊβϑιῦο 4811 1ηα]ρῖσσο 4611} οἴοσία βίθθϑϑ πὸ ϑϑΡΘΌΡΘΡΟ ὁ 6 

ΤΙ Ιο016 ἤδβίπηθ ἀούῥν!η8]}1, ρϑρομὸ, σϑυῦθαϊα. ἀπὰ ρυοροβύδ, 51 ροῦθθ!θ ΒΘΠΡΓΘ 8|1058 6 

4811 1πύϑνοϑβαῦο, οἢ6. δίσαπο 11ιἃ δοοοΙύδ μ᾽ αἱ: οπμᾶθ 11 ργοροηθηΐθ, ἄονυυθθθο ὁοπβί- 

ἄθγαῦϑὶ ΟὈΡΠραῦο ποθ ργίπηδ 461] Θϑιϑύθηζε (Π1υ1ὑὉ0 1ὑ8}18.10}, ὁ ἄορο ἰὼ τηϑπόδηζ 

(Ὀιυο ὑθ4θ560) αἱ 4161106 οἰγοοβύδηζθ ἃ οα] βθοραἸηὺ [ἃ σὰ γοϊοηθὰ ἀ᾿ ΟΡ Ό]ΠΡανϑί. 

Οοποϊαᾶθπαο, πὸπ ὃ γθΡῸ ὁΠ6 ἴὰ τϑα]δὰ ΔΌΡΙα ὀϑποθ ]αῦο 1] ρυϊποῖρίο αἰέογὶ εἰΐριι- 

ἰαγὶ ἤθηῖο ροίοϑί, ρϑυομῃὸ δηθοῦῶ ορρὶ θ580 βύδ ἃ βϑποῖρο [ἃ πα]Πὰ 4611, ΘΟμν ΘΠ ΖίοηΘ 

αὐυϑηᾶο 518. βθθηζᾷ οδαϑ (1). Π᾽᾿ αἰύγω ραγύθ, 86 1ὰ ὀϑβδ θϑιϑύθνϑ, β]ὰ 11 Ὀὶριδδο Τοσηδ πὸ 

τἰοοποβοθνῷ ἰὰ. νι! αϊδὰ 4611. αὐλρα]αΖίοημθ ΘΓ ΑἸὑγ]. Τὰ 11 οᾶθο ὑἰρίοο ἅ6118 “ ἀοῃδῦϊο 

ΒᾺΡ τποᾶο,, νϑηΐνα, 600118. ποζίοπθ 468] ὀοπύγαϊίο ἱπποιηϊπαῦο, ϑοοοϊῦο ἀ8114 Ο]οββα (2) 

ΘΟΠ16 ἴα ρῥἰθύτα αἱ ρδιδροηθ ἃ αἱ βϑρρίαγο 1᾿Ἰβυϊψαθο. 

Μὰ Ἰὼ ὀδιθδ, οἷ 11 Οοάϊοθ πϑροϊθοπΐοθο ργθϑαπιθ. οοηθημύδ 6118 5 ρα] Ζίομθ 

ΑἹ ρῈ᾽ 5ὸ, ἄθνθ αα] ρθὺὺ πύρα αἱ δο80 γἰβα! θανθ ἀὰ ρροβίύα ρυθβύδζιοπθ 46] ρτο- 

τηϊβϑαγο. Αρραπύο ρϑγοϊὸ 1] 1θρ᾽ϑ]αύουθ Ῥ0η 0. ΟΟΠη6 ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΌΙ 46] οοπύγαύο ἃ βου 

Αἱ ὑθγχὶ 511 δἰϑιηθηῦ ἀδ οαἱ οϑθϑᾶ ΘΙΏΘΡΡ6 (οοηαϊσίοπθ αἱ ἀπ βὐϊρυϊδχίομθ αδῦα Ρ6Γ 

Βὸ, ὁ ἀϊ ἀπῷ ἀοπᾶχίοπθ ἔαὐθα δ 8]001). Π Οοαΐοθ ὑθᾶθβοο ἴπνϑοθ, δὐδθηθηάοθὶ 4118, 

ἐρθογίθ ἄθ!]ὦ ἀἰϊομίατδζίοπθ, πορῶ οἰοδοῖα 4118. νοϊοηθα ΠΟ Βουὶα 6 τηϑηϊοϑύαθα, ο0118 

Βρούδηζα ὁπ6. αὐθδύδ, τηϑηοδηΖδ, αἱ βουϊθῦδ, ΠῸη νϑηρα οοποβοίϊύα (8 118); οοβὶ ἃ ροτ- 

ἰαὺϑι 46] ὃ 828, ομθ ἴᾷ ἀϊβοοπᾶθιθ 484] οοῃύγαθίο 1] αἰγιὐδο ἃ. ἔβνογθ 46] ἔθῦζο, ὃ π- 

οοββδυδιηθηΐθ οἰγοοβουυὑα, 81 οδδὶ ἴῃ οαἱ 16 βου ϑὑὰ, 6118, 416] ΖίοπΘ (θουτἰϑροπἀθηΐθ, 

ΒΘΟΟΠΑΟ 1] ϑἰβύθπιδ αἱ πη ἰύρῸ 16 ρ] 5] αὔῦορΘ, 811 ϑϑιβύθηζϑδ, 46118, ὁα 88) ὃ ἀϊπποθίγαῦε, 48118 

Ῥγοϑύδχίομθ 46] Ῥγοιηϊβϑαρῖο. [ἢ Ἰύγθ ρᾶγοΙθ, 11 βοβύϊ θα! το 811 δ βύθηζα 4611 οδδδ ἰδ 

βουιϑύδ 4611 ἀμ] τα Ζίοπθ ποη τηαῦε, 1] τἰϑαϊθαῦο, ρογομῃὸ ἰδηΐο 1᾿ππῶ, αἀαδηΐο 1᾿α]ύρϑ 

ἄθνομο ααἱ τἰβαϊθαρο 8118 ργοϑύδζιομθ 4161] φδοοθύξαηΐθ. 

ὙΠ 

ϑθοοπαο 11 83.81611165 (3), ὃ Ἰορίοα ἀθάμζιοπθ 46] ρυποῖρῖο α611᾿ ἀοα αϊδῦο ᾿τη πη θα ϊαῦο, 

ὁ.9 16. παβοῖθα, 461 ἀἰγιὑδο π οβοϊπᾶδ ἃ γθνοοδ!Π1ὐὰ 6, νἱοθνθῦβθ, ὁ 6 ααθϑῦα ἀθρθᾶ 

ΒΘΙΠΙΡΙΘ. διητηθουθὶ ἤπῸ 8] τηοιηθηῦο ἴῃ Οαΐ Θ550 ΒΟΓΡ6. {αἰ πιὰ {Πα Ζίοπο ὃ τη αἱ νᾶ, 

Ῥογοπὸ 5 ρα ΒθιηργΘ ἱπιρθᾶϊνο ἰὼ παβοῖνα αἱ ἀπ αἰτυῦο. 66. πὸ οβίβῦθ ἃποονᾶ ἃ ἴδ- 

γοΓα αἱ δΙοθπο. Μὰ ἀϊνθυβαπιθηῦθ βὔϑῃ 16. φοθθ Ρ61 1] ρυἸποῖρίο 461} ἸργθυοοδΡ Πὰν, 6110 

ποη ρούογα ΠῸΠ Θβ5616 οϑιβδ, 41 ἀπδ]ο 6 οϑίῥαησα. ϑ᾽οοοτηθ 1] αἰρίδῦο 81 δοαυϊβύθ, ἀ8] 

510 ὑϊδοϊθγο, βθῆσα ο᾽ 6. ΘΡ]1 ραγύθοὶρὶ 81] οοπύγαθῦο, ὁοϑὶ πὸπ ραᾳὸ ϑοαυϊβύαγβι 16. 00 

ἀᾳ6 118, οοπαϊίοπο δα ἴῃ ααθὶ {Π{π|10], ἴῃ οαἱ 511 νίθηθ οοηΐουιθο, 6 ααϊπαϊ ποθ 60118 

(1) Τμάμβππι, {ιν σομέγαί ὁη. ζαυθιθ)" 16 ἐἾ6),8, Ῥᾷρ. 9: “ Τι6 Ῥυϊποῖρθ πόθο αἴτογὴὶ δέτρμϊαγὶ ροίοϑὲ οϑῦ 

ἀἴβρδττ ; ταρῖβ αν σϑϑῦθ Θὲ. Ῥγόβθποο 46 οϑὺδθ τὸρ]θ, αα] αὟ ἃ ῬΡᾶ5. Ὧἀθ φοπνθηθίοῃ 588 ΟΔΤ86 59. 

(2) ΤιΑμβμην, ΟΡ. οἷδ., Ῥᾷσ. 8: “ Τ65. οἹοββαύθιγβ οὔ ὑοὰΒ ὁΘὰχ 48 ὯῸ8. ἠαγΒοοηϑυ] 68. ααἱ οπὖ ὁἐό 

“ Ῥ] 8. γο]οπ ογΒ ΟΠΘΙΌΠΘΥ ἸΘαγ8 ἰπιϑρί τα ίομβ ἄσπβ 16 ἄνοϊῦ τουιδῖῃ... οαὐ τθοοηπὰ ἰὰ να] 6 46 ἴα 

“ ρϑϊραϊαίίοπ ροῦν δαύτγαϊ, ὑοαῦθϑ 195 ἔο18. φα᾽61160 ὁὐαϊῦ ᾿πβότόθ ἄδηβ ἀπ οοηὐταῦ Ἰππουηπιό ,. --- Ῥαρ. 7: 

“ον Οπ γοβϑαβοὶθθ 1ὼ αβίοι ορότέθ ρᾶγ Βαγίοϊθ, Ῥαὰὶ 46 Οαβῦγο, Οοναγστνίαβ, θαῦτθ Ἰὼ ὑμόουϊ ἃ Ἰὼ 

“ ρδἰρυϊαύίοη ΡΟὰΡ απύτα! οὺ Ἰὼ ὑπόουϊο ἀὰ οοπύγαῦ ἱπποταιηό 5. 

(8) Ορ. οἶδ., π. 255, ραρ'. 282. 

« 
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οδρα ον ϑύϊοα 48118, σϑνοοθ 1] δὰ, 56. 16 ῬΑ Ϊ Ρ] 1618. ν ]θγῸ αὐέτθαΐνθ. Νὸ ν᾿ ἢδ' δοαπα 
ἱποοιηρα 1 Πὰν ὑτα 11 ἑαὐδο ἀ᾽ απ δοχαϊδῦο οἱὰ τϑα!σΖαῦο 6 [δ ροββι δ᾿ Π ὰ ἄ ἀπᾶ τϑνοοα (). 
Οθ. π6 οὔὔνθ ἴὰ ρῆόνα Ρο μον (2), ἀπιπηθύδοπᾶο 1 ἀοαυϊδύο ἀἰτϑύξο δά δοοοδίαπαοσὶ π6 110 
5ύθβθο ἤβθιηρο 81] Ορίῃϊομθ Αϊ ΘΟ]ΟΓῸ 6Π16 Τἰθοπόβοοπο 18 ἔβοο] δὰ, 46118. τϑνοοα ἤπομὸ 1] 
ἔθυζο ποῃ πᾶ δοοθίαϊξο. 

Οοτη0 581 γϑᾶθ, ἴὰ βύθϑϑδ Ομ 506 5ηηθη ῖβοθ 1] ρυῖπηο ροβύα!αθο 461] 5Ξ381611168, 
616 οοπηθύθθ 1] αἰνιυδο 461 ὕθυζο 4118. βαδ τϑυοοα θὰ. Ερρυτθ ὃ ἢ ῬΓθθαρροβίο αἱ 
ὑαθδαι, Ιὰ παονδ οογγθηῦθ ἀούιϊπ816, οἢθ, βρϑοϊδπηθπῦθ ἴῃ Θϑυπηδηΐδ, βρίπρθηᾶοβὶ οἱ ὑγο 

ἱ οαϑὶ ὀοηβθοῦαῦ 48] ΠΙχιυδο τοιηδηο, ραδιὃ σϑἀθρποβδιηθηῦθ 18. 165] ζίοποθ, 6, ἸΠΡῚ 

ὯΔ] ἐγόναρο ἴῃ οβ88 1᾿Θβργθβϑίοπθ 46118, οοβοίθηζα οἰ αν ἀϊοα, πηοάουπδ, 5᾽ αὐύθοο!ὸ βθηζα 

ΑἸΌΡΟ ἃ ογθαύμοθ αἱ ππιονὶ ρυίποῖρι! (8). Οὐβὶ δἱ ἀϊϑύϊμβουο 16 βϑϊραϊαζίομὶ ἃ ἕδνουθ αἱ 

ἊΠ ὕθυΖο ἰπ θοἠέο (νόν108.0165) θα τριθολέο (δι15565): Π61190 ῥγίπηθ 11 ἀἰγιδδο 51 δοαυϊδία 

ἴῃ ΘΟΠΒΘρΊιθηΖδ, 46] οοπύγαἑίο ἰηὐουνοπαΐο στὰ ργομπηδῥθπθθ 6 ργοιηἰβϑαυῖο (4) ; Π6116 

ΒΘΟΟΠαΘ τηθαϊϑηΐθ 1᾿Ἰπύθυσθηῦο, οομηιπατπθ αυϑ!]ῆσαῦο, 46] ἔθυζο. Μία 86 18 ἀϊβύϊηζίομθ 

γΘηη6. ΘΟ ΠΘΙηΘηὔΘ 8οοο]ύδ, 8ηΖΙοΠὃ ἀθῆμίγθ, πὸη ἔθοθ οὁἢ6 βροβίδγ 16 Θοῃύγου οΒῖ6, 

ῬΘΙΟΠ ὃ ΒΘΙΏΡΓΙΘ τϑρῃηὸ νῖνο ἀἰββίαϊο οἶγοα ἱ οδϑὶ ἄδι ὁοΙηρ ΘΠ ἀουϑὶ ΠΟΘ] πᾶ ὁ Π6]1᾿ ΑΙ ἐγ 

Θδύθρουϊα, 6 βοργδύαϊίο οἰγοῶ [ἃ ῬΓΘΘαηΖίομθ ἄδι ΔΟΟΟρΡΊοΓΒὶ ἴῃ οα50 αἱ ἀσθΌ]ο (6). 1,0 

ϑύουὈθ (6) ποὴὶ ὀγθᾶθ αἱ ροῦθι' ρουτθ ᾧπὰ ἔθου βΘΠΘΓΆΪΘ ἃ ααθϑῦο ργοροβῖίο, ρϑιοῃὸ 

ἰ οαδβὶ ἴῃ οαἱ 16 Θβίβϑηζθ 46] οοιηπηθγοῖο ρἰαϑυϊῆσδηο ἃ να] αἰ δὰ 46] οοπέγαὐίο ἃ ἴἄνοΓο 
ΑἹ ὕθυχὶ βόπὸ Αἱ παῦρα αἴαύθο οὐθγορθῃθδ. 

Ῥνοβαρροβίο 4611 ἀούῥγίπα δοθοία 6 ραμηΐο αἱ ραγύθηζει, 6116 ἀθάπζίοπθ 46] 88- 
1611165 ὃ Τρ] οἶδα, ἸΒΟ]αζίομθ ἀϊ ἀἢ ΑΙ ΓῸ ατιοδίθο: 856. οἷοὃ ἱ σοπύγαθηθὶ ρόββᾶπο ὁ0η- 

ἔθυῖρθ 81 θυ ζο ἢ ἀϊγιυδο ἱπητηθάϊθξο, ἔθσιηο δα ᾿ἰσγθνοοα 116, 56 ἴὰ ἰοῦὸ νοϊοπίὰ ὃ 

ΒΓΠοΙθηῦθ ἃ ἀθύθυ Π] Π81 6. 60 ἦρδο 1᾿ Θϑἰβδύθηζα. ΑποΠ6 ἴὰ ργαύϊοα 46] τϑϑύο, 'π 1ηΘΖΖῸ 

8116 οβίῥαμσθ ἀϑὶ θούψου!, ὁῃ6 τίου ον Π0 81] ΘΒΘ Προ οἴου ίοοὶ 48] ὈΙΡ δῦ Τοπηδ 0 60116 

Βηΐθ οθϑβίομϊ, ποι ϑϑί τὸ αἱ ἔγοπῦθ 8118 υἰβροβύα αὐογιιαύνα. ϑύοθθ6 (7) πθ ὕτονα [ἃ 

ΤΘΡΊΟΠΘ. Π6]]᾿ ΘἐΠοδοίο, αὐὐγιθαϊθα, ἀ811 οταἰπαπιθηΐο ραν ἀϊοο 411 νοϊοηὰ, ἀθὶ σοη γι 1]. 

Οὐτηθ 1] ὑθῦζο ριιὸ ἀϊνθπίαγο ογθάϊδουθ ρον οἴουθο ἅ611ὰ ἀἱομἱιδισίοπθ πηἰ]αθῦουαθ αἱ 
ηδ, ῬΘΡΒΟΠ δ, ΟΟΒῚ 0 ριὸ αἰνθη] 6 ΡῸ᾽ οἰδούϊο 4611 ΟΡ ΌΠΡῸ δβϑαηῦο 48] ργομηϊύθηΐο αἱ 

ἔροηΐθ δᾷ πῇ αἰύγο οοπύγθοηίθ. ΠῚ αἰγιθΐο 46] ἔθυζο ποὴ ἃ 11] ἀἰνθδο 46] ργοιη ββατίο, 

(1) οι οἱἷὸ 881611165 ἀἰβύϊηρτιθ οϑαδίασαθαύθ 1ὰ απθϑύϊοπ οἶσθα 11 ὑγδβίθυϊσαθηῦο 46] αἰσιδῦο ἀ ἃ 

4611, οἶτοδ, 11 810 Βουροτθ, αἱ οἱ οἱὰ ἱπάϊοατασηο 1] οὐἰδουΐο βο]αύϊνο. 

(2) Οδιϊφαί., τι" 18. ᾿ 
(8) ϑτοβμβε, ΠΙ, ρὰρ, 114. 

(4) ὕτισον" ἐρι «Τολγέησϑ «αν ϑιϊοῖον", Χ, ραρ. 04. 56ρ.: “ Ῥοὺ Ὀγχιθθ ουσίνθῦ ἀθπ ἴππὶ συρθαδομίθῃ 

“ ΜΟΥΒΘΙ] βοίοτῦ ἀπ νοι βοιρϑῦ 9; ρᾷρ. 60: “ γετιίγασο σὰ Οπαπβίοπ Ὀνίου. δἰπα ονίγασο ἄστοι 

“  Θ]6Π6, πϑο θυ ΑΡβίομὺ θυ Ῥαοϊβοθπύθμ, οἴποια Ὀσίψθθη ἴῃ βοίπθιι Τηΐθυθαβθ πηταϊδθο ραν δἷπι ΕῸτ- 
“ ἀθγαμρθγθοη Ὀ6506110 οὔδει οἷπο βομα] οἰ γθίαηρ δυσί τὺ πγίτα.,. --- Μὰ, βθοομᾶο ὅτοββε (ΠΠ7, ρᾶρ. 117, 
πού 25), ἄὰ φαθρϑύα ἀθἤηϊσίομθ πὸη οιπᾶπδ ραπῦο 1] δαθοϊδαῦο ῬΥΠοἰρῖο; Ῥϑυομὃ ΠῸΠ 51 υἱομθᾶθ οῃ6 
1 δοχαϊβίο ἱπυτηθαϊαθο (μωρμ ἐοἴθαγ.6)) 5ῖ ἀνυθυὶ ὩΘ6110 βῦθθβο ὕὑθιωρο (βοζογ) ἅ61185, οοποϊυβδίομθ ἅ6] 
οοηὐχεξο. 

(5) ὅλπειβ, ρᾷσ. 86, πα. 1: “ον Βὔοκύνθθ. γοπὶ οἰπτλαὶ Ῥουΐοκὺ ρσουγοτάθπθη γοτίταρθ ἰδὺ ἃσβρθ- 

“ ΒΟΉΪΟΒΒΘα 9; ρᾶρ. 245: “ σὰ ρυβδαταῖγθη ἰϑὺ αἴθ ὙΙἀΘΥγἨΙΟΕΙκοῖΡ ἄϊοβοβ Πθομύθβ πἰομῦ,,; Ρᾶρ. 246: 
“ ἄδ5. Βϑομῦ ἄο8 Ὀυϊθύθι θοϑίοαὐ ἴπι ἄθμιβθ σθαι ΑἙρΡΘΗΌΊΙΟΚ, ἴῃ ΘΙ οἤθτα οἷα Βθομὺ ὡὰ8 ἄθμι  ουύγαρθ 

τ ἀρουμασρὺ οαὐθίθμῦ.,. 

(6) ΠΙ, ρᾶρ. 116. 
(7) ΠΙ, ραρρ. 195. 6 128. 

-------- τον 
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6 ἰαμΐο τηθπὸ ὃ οοπέγα θα, πὰ ὃ ἀϊτιθο ὁ. βοαύισίβοθ ἀ8118, νοϊοπὐὰ Δ] ἢ] ργο- 

τηϑῦδθ, βϑησα ὁΠ6 ὁ0η οἷὸ 5] τίδηποάϊ, υἰβρθῦθο 81 {{001818, 4116 ὁοποϊαβίοπθ ἀϊ ὑπ 

οοπίγαίίο. Τὐαπὸ ἀϊνοηΐο ἀορίύογο, Τ᾿ αἰῦγο ογοαϊθοιθ, πα] ρθη ἀθηὐθηιθηῦθ 48118. γοϊοηὐὰ, 

461 οὐϑάϊδογθ βίθθβο, 8. οαἱ ἀϊροπᾶθ ποῃ οἱὰ [ἃ πϑβοῖῦα, τηὰ βοϊὑαηΐο 18 γα] χει η9 

461 ἀἰνίθίο;; ρουοπὸ θρ]ῖ, ρυοροπθπάο 1᾿ Ζίομθ, ποὸη ἔθ 6116 τιρϑῦθιο οἱὸ οἶιθ, βθηζᾶ δίῃ 

ΘΘΉΠ0 ἄπ ρατίθ βιδ, »]1 ὃ ἀογίγαθο ἀὰ ἀπ οοπύγαθίο Ἰηὐουνθηθΐο ὑρα ΔΙ ΡΪ. 

ΤΠ 381611165 (1) τϑϑρίπρθ 18. ὑβουῖα ομ6 βρίορα 11 αἰγιθῦο 46] ὕθυζο ὁοπὶθ οἤοίξο 

4611 ΟὈΌΙρο ἀπ! ]Παὔθγα!θ 46] ργοπηἔθηξο 6 σ᾽ αβυ θα 18. ππονα ΘΟΠΟΘΖίοηΘ. ἴῃ 886 8118 

ποζίοπθ 6Π6 ἴὰ ἀοῤίτίπα ὁ ἃ ργαύϊοα ἄδππο ἀ6] οοπύγαϊδο, ποζίομθ, ὁ ἃ αἰαθίο α1- 

ξογοηΐθ ἄδ 406118 ἀοὶ Ποπηδηΐ. Θαθϑῦϊ 8 Θύᾶπο δὐθθηαθ 41114θα αἰ ἀη δὐῦο ὑαύῦο ρϑῦβο- 

πϑῖ6, ἀπ αὐΐο, οἷοὸ, 616. πο ραὸ ργοάαγγο οἰἴοιίο ὁμ6 γ᾽βρϑῦζο 8116 ραγθ!. Νὰ ρϑγομῃὸ 

ψίϑίατθ ἀπ ϑοοογο αἰγούθο ἃ ῬΟΙ͂ΡΘ ἴῃ ΘΒΒ6Γ6. ὯΠῸ βύδθο βαρ αοο νϑηΐαρρίοβο δα τη 

ἔοῦζο, αὐδηᾶο αᾳαρϑυϊ 5ἷα οοιηρ]οθαμηθηῦθ ΠΠΡΘΡῸ ΑἹ τϑϑρίηρϑιθ 611 θοῦ! 46] οοπύταῦθο 

ἴῃ οἷὸ ὁπ 1ο τίρτιανᾶδ ρουβοπδτηθηῦθ ὃ [πη τηαθογία ἀ᾽ ΔΙ] Θπαζίοπθ αἱ ργοριϊθύὰ βἱὰ 1] 

Τιριθθο τοπιθηο 6011 θα; ρον υἱριαϊοαϊίοποηι οἱ οὔθ 1 ϑβθιηρίο 461] δοαυδύο ἃννϑπαΐο, 

ΔΙτηθπο βϑοοπᾶο 1᾿αννίβο ἅ6116. βόιοϊο δ ϊπίδηδ, 811 Ἰηθαραῦα 6 βθηζϑι [ἃ γοϊοηϊὰ 416] 

Ἰοραίανῖο: 6 ἴο βῦθββο ϑβϑιηρῖο οἱ οὔἵο ἀπ᾿ αἰαὶ νοὶῦδ 601] δοααϊδῦο 46] Ῥοββθβθβθο 6 ἅ6]]8 

Ῥγοργιϑίὰ 8] τηδπάδηΐθ, βθηζα δΙοαῃ δὐῦο αἱ νοϊοηθὰ ἀἃ Ῥᾶιθ 8118, ῬῸ᾽ 5010 οβοιϊο 

611 ὑτϑάϊσίομθ 46118 οοβῶ ἔαὐνα ἃ] τηδηάαίδγιο. [πὶ τηαύθρια αἱ ὑγαβίθυσηθηΐο αἱ ογο- 

ἀἰ01, 1 ἰοα ρθν ἀαγηηαίἑοηοην ὁοη ον Ι509. ἃ] Ἰϑραύδυϊο ἃ βιὰ βύθϑϑδ ἰηϑδραῦα π᾿ ἃ Ζίοη 6 

οομῦτο 1 ουθάθ 48] βίου πὸ 4611 Δ 1Ζ101Π6. 

ΝΟ6110 ϑύθϑϑο τηοᾶο νὰ ααἱ πῇ ἱπαϊν! ἄπο ὁΠ6 5 ΟΡὈ]Πρα γοῦβοὸ πη δ] Ερο, νἱ πὶ ἀπϑ 

Θομγθηζίοπμθ οἢ6. οομύϊθπο ὑπ ϊ οἹΪ οἰθηιθηὐ Πθοθϑβαυῖ 4116 νϑ]αϊδὰ 46] οοηύγαῦθο 6 

Ῥυΐππα αἱ ὑαδῦο 1] Θοποοῦθο 4611 ψοϊοηύα ; οὔ Ῥθη6 11 ἔδύθο Ῥγόιηθθβο σοηβίδῦθ Π6] σ0η- 

βἰάθυαμθὶ ΟὈΡΙΠσαῦο αἱ ἐνοπῦθ 4] ὕθυζο: ἰπ 106. Ῥ8ΓῸ]6, 1᾿ ΟΡ] ΡΖ 0η6. γΘῖ50 αἱ ἰὰ] ὃ 

Τ᾿ ορσϑίθο 461 οοπύνανθο. Α τηθη0 αἱ σοπβί ἀθυαγθ ααθϑῦο ορρϑίθο ΘΟ1η0 ἱπΡΟ5510118 οὐ 

ΠΙΘοῖθο, Ὀίδορσπα ἀἰομίανανο 11 οοπύγανίο οἰῆοαςθ, 48] πηοπηθηῦο ὁΠ6 ἴῃ δὸ 6 ῬῸΡ δὸ ὃ 

γα ]4ο: ἀἰοΠίατανϊο οἰποαθθ θααίνα!θ ἃ Τἰσοποβοοτο 1 ΟΡὈ]ραχίοπθ 461] ἀθθίΐογθ, Ο}]1- 

ϑδιχίομθ, 6Π6 Ποη οβίϑύθ ρἱὰ ἴῃ ἴογζα αἱ ἢ αὐδο ἀπ᾽ ]αὔθνα]θ, πηδὶ Ρ61 οἰθυθο ἀ᾽ ἢ γθΓῸ 

6. Ῥγοργῖο ἱποοηΐνο Αἱ νοἱϑυΐ. ΕΒ 1 ΟΡ Πρ σίοπθ βόυϑα ἃ. 8110 ογ]00 ἀθνθ ΘΒΒΘΓΘ ἀϑϑαηῦδ 

ἃ ἴδνουθ αἱ ααϑίοιηο, Δ]ΠΊΘπὸ απᾶπᾶο απθϑῦο ἀπ] θη ὃ ἀθίθγπηηθῦο. ΕἸΡῚΪ ποη Ῥαὸ 

ΘΒ56ΓΘ ἴο βυϊρυϊαηύθ, ὁ᾽9 ποῃ ἰπῦθϑθ ραμύο ἀϊνθηύαιθ ογθαϊθορθ ρθύβοπα]θ 461 ἔαύίο 

Ῥιοιηθθδο: ἄθνθ αυϊ πα] πΘοθββδυδιηθηῦθ ΘΒ5ΘΡΘ 601] 0118 16. ῬΑΓΟΪ ψΟ]Π]ΘΓῸ οοβύϊα! ΓΘ 

οὐϑάϊθουθ ἀ611α φυοοθασίομθ. Εββοπᾶο 1᾿ ΟΡ] ραζίοπο 11 νίποοῖο σ᾽ αν! αϊοο ἀἰ απ ᾿παϊνία πο 

ΨΘΙΒΟ ὉΠ ΑἸ ΤῸ, οβϑα ραὺ Ὁ ΠΟΘ ΟΟΠΟΘΡΙΓΒὶ Θ0π16 ἀθϑαηῦα 811 1πβαραύα αἱ απθϑῦ ἉΠ πιο 

8. δοῖηθ οοπϑδοιαῦδ, 6 βϑησίοηδύα ἀ411ἃ. Ιθσρθ, αἀπδϑπᾶο ποὴ ὃ ἃ] 00 ὁ 1 ορρϑύϊο ἀ᾽ ἀπ 

ΘΟμ θη Ζίοη6 σὰ ἐογπηαύδ, 6 ᾿θοῖίδ. 

Μὰ πὸ 5[οΌΡθ, πὸ 88161165 ρ᾽ πρόπο ἃ σ᾽ αβυϊῆοδνθ ὰ ππονα οοπαυϊδύο, 46118 ΡΓἃ- 

τϊοδ σ᾽αγιῖοδ. 

Νοι ϑ[οθΡο, ρϑγοῃὸ 601 δοπιοᾶο βἰβύθιηα αἱ οοηβδύαθαιθ ὑπ ἴαὐθο, 418]0 ΘΟ0η86- 

σαθησα 461] ον" αἰπδιηθηΐο Ἰθρίβαῦνο, δὶ ουϊθα ἰὼ αἰ Ποο! θὰ ἀἱ Βρίθρϑγθ 6 1 Ἴπο 6 ᾽ ΔΙύτο. 

Νοη 8816 1165, ρουομὸ πηδῖρτδᾶο 1ὰ ἤποσζα ἄα 1α] ἀϊπηοδύγαθα, ποὶ Το ηδ] ὁ 616 

(1) Ορ. οἱν,, 8. 249, ραρ. 275. 
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ΘηΔ]ΟΡΊΘ, τηϑ]συϑᾶο 1116. 6 σϑοοπῃᾶϊξο ϑἴογζο 4611 ϑδ ϑΥΒΟΙΠΘη 8 ΖΙΟη6, ΠΟῊ ὃ ροβδὶ- 
ὈΠῸ ἔν σἰθπίγανθ {Π βορρϑῦθο π0118 ποχίοπθ 461 ορροῦδο: 6, ἀϊθθπᾶο ὁμ6 ααθβίο ὃ (δ]6 
ἀδ δι βουθϑιθ αῃ ἀἰνιυδο ἃ ἴανονθ αἱ αἰθτὶ, ποῃ δἱ βρίθρϑ, οοῖηθ οἠΐἱ ὃ βορρϑϑῦθο αἱ 
αἰνῖδῦο, ἀρραπῦο ρϑυοΠπὸ θβρ! θα, Ἰὰς 5πὲ, νοϊοπθὰ τίβρούδο 8118 οοβᾶ, ὀθϑϑὶ οοηθθιηρογα- 
ΠθϑΙηΘηΐΘ ἀ᾽ θ55616. [816 ρθν οῇοιθο 4611ἃ οοβᾶ ϑύθθβϑδ, 6 60 πθ 1] ἀἰγιδο 46] {Ἰο]δ 6 5᾽α 
οοηδθηαθο Π6118. πηϑποδηζε, αἰ αἰτιυδο 46110 5ἐϊρα]δηΐο. 

Νοη ὃ απθδίϊομθ αἱ {]Θοϊ ὰ 4611 ορροῦνο, πιὰ αἱ ροββι ΠΠ δὰ ἀ] ΘΟΠΟΓΆΓΓΘ ἃ ἤν ουθ 
αἱ σμ] ποὴ ὃ βορροίθο, ροββί 1Πὰ, οπ6. 11 58161165, αἱ ἐγοηῦθ 8Π᾿ ΟΡὈΠρχίοπθ ἱποοπξο- 
ΒΔ ὈΠΠπιθηΐθ βόα ἃ οανῖοο αἱ δσαπο, βρίθρα οι οἤοιθο πϑοθϑβϑαγίο 4611, νοϊοπίδ 
491160 ραν ῖ. Νὰ 811 δμυϊπθηΐθ Ῥυοΐθββορο ἔγϑποθθθ ρίονα σΟπΕγΡΡΟΡΙΘ 1] οα50. οἰδαίο ὅδ 
Βἅμν ἀ6 118 ρυοπιθβϑα ἰαυθα 8Π᾿ διηΐθο, [ὰ οαΐ δοοούψασίοπμθ, δηΖοὸ ῬΙΟΔΌΡΓΘ 60η86- 
ΒΆΘΗΖΘ Ρ61 11 ὕθυζο, ὃ ἀθῆηπιία ἀὰ ὙΠ ἀβομθί ἃ ἀπ ἀἴβοοῦθο σαν ἀ]οαπηθηΐθ ἰπα1{6- 
φϑηΐθ (1). 

10 βίθββο ϑ6οθθθ (2), ἄορο ἄνϑι' ργοριρπαῖο [ὰ ἐθδὶ τηοάθι πα (161]᾿ δοατίδίο ἰτη- 

πηθάϊαίο 46] αἰνιδδο ἃ ἕδνονθ 46] ἔθιζο, τἱοουᾶδ ὁοπθ ϑϑϑᾶ ΠῸῚ δἷδ ϑύαία δοοοϊία ἄδ 
Δ]Οαη0 ἀοϑὶ 16ρ5]αὔου! οοπίοπηροι ποῖ. βϑϑοοπᾶο [πἰ, οίονδ ἤθῃπθι β8140 απθβίο ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ, 
686 1] οοπύγαμίο ἴῃ δὸ ργοᾶποθ οἤουίο βοϊδαμπύο ὑγὰ ἱ οοπύγαθηθ 64 ΔΟθίβορπα αἱ απ 
ΤΠΟΙ ΘΟ ΒΡΘοΐα] Ρ6᾽' ὍΣ ΒΟΥΡΌΓΘ πῇ αἰγίθδο ἃ νου 46] ἰθῦζΖο. 

ΤΑ]0 πιοπηοηῦο ρ61" 11 αϊριδο. οοιηππο ὃ 1᾿ ἀοοοίξαχίοπθ 46] [6120 βϑύθββο ὁ δ τποσύθ 
αἱ ππηὰ 6116 ραγιϊ οοπύνϑοηθί. [8 ταρίοπο 46] ἔαθῦο οἱ ὃ ἄαία 48] Ξ16561 (8) π61}᾽1ν- 
ῬΘνΟΟΑΡΠΙὰ 4611. σον ϑηζίομο ({7]ηαϑαρη ον οι εοῖξ 65. Ὑ γένασοθ). Ὅπδ 5ουῖθ αἱ οἱ παϊοαθ 

δῇροηΐα, ἴὰ ααθδύϊοπθ θθϑιηϊηϑηο, φιαηάο ποὸπ ροβδα Ρἱὶι ΕἸ θἰταγϑὶ 11 οοπύγαϊξο ἃ ἴὰ- 

ἽσΟΡΘ ΑἹ [θυ ὶ (4). Νὸ Βίοθθθ ὃ τηοϑβϑὸ ἄὰ ἢ οὐ θυ ἀΐνθυβο Π6118 οδβίβύϊοα. ΘΠ Π16- 

ῬΆΖΙΟΠΘ ἀϑὶ τηοιηθηθὶ! ο᾽ι6 ἴδῃ ΒΟΡΡΟΤΘ 11 ἀἰριθο ὁ ἔγα οαΐ, οἸὑγΘ 4611 ἀθϑίσπδθ 48] 

αἰτηυθο. οοτηαπθ, ἤρπνα 1᾿ δοσούξασίοπο ὑδοῖδα (δ). 

Μὰ 18 παονᾷ ἰθϑὶ 461] δοαυῖδῦο ἱπηπηθαϊαθο, ὁπ 6. 6511 Ἰαπηθπίανα πο δοοοϊία, 4816 

Β[ῃΡῸ]6. 6,8] αχίοπΐ, θηδγανα ὑΡ] ΟΠ ΑΙ πηθηΐθ η6] ἤπονγο Οὐαΐοο ἀϊνθηξαπμᾶο ἀἰβροβίχίομθ 

αἱ Ἰορρθ ρο} δαῤα Ιὰ Θϑυιηδηΐδ, 6ἢ9 Ῥοπθνὰ ἃ ᾿ᾶ86 51]6υγ ἀ6118. ῬΓΟΡΓΙΘ ἀπ] ΠΟΘ ΖΙΟΠΘ 

ῬοΙ] δῖοι, Τ᾿ απ] Ποαζίομθ 46] αἰ ρυδο ρυῖναῖο. 

α816 βαγὰ [ἃ ρογῦαθα. 4611 ππονᾶ οοποθζίοηθῦ οπᾶμποθ θϑϑθὰ 8118 ἔβα οοηβθ- 

ϑάθηζδ, οἷ16 11 ΓΘ Δ] Π δὰ 46] αἰτδο ἀθθθα πθοθϑβδυϑιηθηΐθ 6 Ρ61 παύατα αἹ 0080 

ΘΟἸ ΠΟΙ 4θ᾽6. 60118, 518 παβοϊῥαϑ Εἰ 86. οἷὸ πὸη ὃ, ρουομὸ πο δὶ ροὐτὰ δῆθυιπδυθ 1] ρυϊη- 

ΟΙΡίο βΘηΘΡΆ16. 6 αἶγθ βθιηρυθ ϑίβοδοθ [ἃ βυϊρυϊασίοπθ γἰνοιθα 8118 παβοῖξα ἀϊ πη αἰτ δύο 
Ἰπηπηθαϊαὐο θα ἰυγθνοοα 116. ἃ ἔθνουθ 46] ἔθυζοῦ [π ΑἸδγΘ ρᾶγοϊθ, ρουομὸ 1ὰ ὑθογίϑ θοη- 

βδοῦαία 48] πόνο Οὐαΐοθ οἶν]]6. Ρ ΥΙη η]60, 56. π0η Θοπὑραβύδ οΟἱ ΡΓΙΠΟΙΡΙ] 46118 Ἰορῖοδ, 

Βιαριἀϊοα, ἀονγὰ ἀποορα ππραρ δ δὶ ΘΟ Πι6 ἰρ 8 ΖΙΟ Πα 16 

ἃ αἀποβύϊοπθ 5] ργθβθηΐα 588 σου ρ]θσϑα: πὸ Ραὃ ΘΒΒΘΙΘ ΤΡΊΒΟΙ ύα, 0011 ΔΙ Θ᾽ ΖΙΟΠΘ 

ς (1) Ψεάϊ τοίγο, ρᾶρ. 2, τ. 4. 

Ὁ πΠ  ορ. ΕἸη: 

(8) Ῥαρ. 158. 
(4) Τ. βιπαμι, ραρ. 158, ποία 20. Οοπίοπαοπαᾶο 11 ἀϊριδῦο 60118 8 ἱγγθυοομ! δὰ, 51 ἔα, αἱ οἱὸ 986 

ἀριουτηῖπα απδϑύα ἀπ Ῥτδθαρροβῦο 46] βουρθῦθ αἱ απ6110, 11] ὁ6 βρίθρα οοῃβ τἱαρρϑίδπο απὶ οουθὶ 

ΘΟμοουδ ὁΠ6 οἱὰ ἕπγομο ορρούδο αἱ πα] δὶ 6 αἱ οὐϊθοα. 

(5) ΤΠ, ραρ. 118. 6 865.; ῬῸῚ Τ᾿ δοοούθασίοπο ὑδοῖδα πα. Ὁ. 

ὅϑβπικ Π. Τομ. 11]. τὸ 
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αἱ ἀπ απίθο ρῥτϊποῖρίο, θοπηθ 486118. οἢ6 τίβυϊία 4] αἱ δρουθα Ὁ] β'ΠΡῸ 1] αποβι] ἀϊ παύαρα 

αἴνουβϑ. 

ΑἸΐτο ὃ ἀϊτο ομο 11] ἀἰγιθθο βοῦβθθ 5010 'π σομβθριιθηζξ, 4611᾿ δοατϊδύο ᾿πηπιθαϊαΐο θᾶ 

ἸΤΤΘΥ ΘΟ Ό116, αἰῦρο ὃ ἀἶτθ ὁπ6 16 ραυῦϊ ρόββόπο βϑηοῖν 1᾿δοαυϊδῦο. ἱπητηθαϊαῦο 8ύθ8850. ᾿ 
[ 
᾿ Τὰ ρτίπια Αἰουτηδζίοπθ, βὰ ουἱ ρορρία ἴὰ ἀουθτϊπα ὑθάθβοαῦ Π6] ἀϊβύϊηριιθρθ ὑγᾶ 

Ϊ φοίε οα πρθοϊίο Τογγἄσο ὃ, ὁογη6 νϑάθιηπιο, οουθο 41 οοπίαβίοπθ ὑγα 1ἃ Ῥοβϑι 1 ὰ 

ἀϊ οοπέγανγο οᾶ 1] τηοᾶο αἱ ἰογιπδζίοπθ 46] οοπύγαδο. ΟΙὸ ἀννογῦννα 581611195, δά ατ- 

οθπᾶο Τ᾽ ορίπΐοπο ἀϊ Ῥούμίου (1), τηϑηΐτο ΒύοΡΡΘ, ροπθπᾶο ἃ Ῥᾶβθ 46] αϊτγιΐο 1ὰ δυδ 

Ἰττονοοα θὰ, ἀονίανα 5θηζ᾽ αἸτο ἅ8118 πηθύδ, οἷ ὑγονᾶνα Ῥοὶ ἱπῃηροββῖθ 116 ἃ ταρϑίαπ- 

σοῦ (2). ΝΟ] οοπύγαϊίο ἃ ἴδνογθ αἱ [θυ ἴπ 50η80. ἱπἸρΡΓΟΡΙΪΟ (ἐμηθολίθ᾽ ἸΟγέγα Ὁ ιν 

ἣ Οιμηϑίογ, Τνέέον} 11 ἀἰτὶυδο ὃ ἑαύίο ἀϊροπᾶάογο ἄβ οἷὸ οἢθ πθ ἀϑίθυπηϊπϑ 1 Ἰργθνο δ ὈΠ] ὰ, 

οἷοὸ 4811 ϑοοούασίοπο: πιᾶ, ο 11 ἀἰγιυδο, βία ρα τϑνο δ 116, οβίϑῦθ ἃποΠ 6. ρυῖπηδ, θα 

ἡ 8ΠΟΥα 51 πὰ ἢ ΨΟΙῸ 6 ῥΓΟρΙο οοπύγαῤθο ἃ. ἕδγουθ ΑἹ] 8101]; Ο ΠΟῚ οδίβῦθ 6 856 ΠΘ 81- 

Ῥογάϊπα 11 βοῦρϑγθ 81 1πύουνθηΐο 461] Ῥοποῆοϊαυῖο, θα 8]ΠΠΟτα πη 5ἱ ροὐγτὰ μὰ δἤανθο 

ῬδΡΪαρο 41 ἀπ ὑδ]9 οοπύγαθίο, ρογομὸ 1] ὅθ γΖ0 δοαυϊΐδῦα τῇ γϑηύαρρῖο 5010 αὐϑη 0. ΟΘΒ581 

ἄ᾽θββϑῦὸ ἰα]θ, αυδπᾶο οἱοὺ ἀϊνϑηθί ραγῦθ. Τὰ οὐἸθϊοα δάππαμο ἀϊπιοβῦγδι θο1ὴ9 ἃ ΠΟΖΙΟΠΘ ) 

61] οοπίταθίο ἃ ἴανογ Αἱ ὕθι δὶ ἰῃ 50η80 ΠΏΡΓΟΡΙΟ (ιωιθοϊέον Γογίγα 5) δῖ8, συοΐα αἱ | 

) οοηΐθηαίο. 

᾿ ΑἹ πποᾶο ἀϊ ογιπδσίοπθ 46] οοηὐιαῦθο, 6 οἷοὸ 811 τϑνοοδ θὰ 46] αἰρ υδο, αὐθιθηθ 

ἴηνϑοθ ϑϑοὶ δ σϑιηθηύθ 1ἃ βθοοπᾶδ, 8 ΡΤ δ ΖΙΟΠΘ. 

Ῥόγπιο ααἰπαϊ! απ816 ἰπαϊοα 46118. ροβϑι δ Π1θὰ αἱ σοπύλαυτϑ 11 οὐἰὔθυῖο οἹὰ θβϑιηϊηδίο, ' 

ὲ ἔογιηδ, ἰὰ ροββί ΠΠ δὰ ἀϊ ἀδι: Ιὰορο ἃ ἀπ ἀϊτιυθο ἃ ὑθρπιΐπο οὐ ἃ Θοπαϊσίομθ, ὑαύθο 5] 

τἰάποθ 84 ϑβϑιηίπαγθ 1] τποᾶο ἀϊ [ουπϑίοπθ 46] οοπέγα ίο. ΕΔ ἃ απθϑῦο ῬΙΌΡοΟΒΙο 

βοϑπᾶθ ἰπ οδπηρο ἴὰ βίου 461 Πιρθθο βϑυιηδηΐοο, ὁΠ6. οἱ δάάῖθα 1 παονο Ῥυϊποῖρῖο 

σ᾽ἰατϊάϊοο 4611 οἴΠοδοῖα νἱποοϊαῦϊνα 4618. νοϊοηὰ ἀ]ο γαῖα, ῬεΪποῖρίο, ὁΠ6 9 ηπῸ ἃβδϑὶ 

οβδροραῦο 6 616 δΙσαπο γ0116 8ρίπρθιθ ἤπο ἃ; Θοπβθρίιθηζθ δβϑαγάθ (5196). 

Μί8, ὁοπιθ ἴᾳ νἱποοϊαθιν δὲν 4911 οἴου θα ποι βροβύα ὅδ] οοπίγαὐθο 1] οδγαϊπθ ἀ9]- 

ΤΟ Πρ ὐον!οὐδ, οοϑὶ 1᾽ οἴθυθο ἱπιτηϑάϊαῦο 46] οοηὐγαθίο ἃ ἴϑνοιθ αἱ ὑθ1 2] πο ὩΘΟΡΘΒΟΘ 

ἢ πυϊηθῖο ἀοὶ οδβὶ ἴῃ οαἱ ααθϑύο ριιὸ ἀνθι Ιπορο, πὸπ πιαΐδ, ἴῃ 8016 ῬΆΓΟ]6, 18 Γϑ- 

δίοπθ 461 ἀϊτιυδο οἢ6 πθ ἀθιῖνδ. 

1 ἀἰδονγθησα ὑγα 11 Πιριδῦο σονιηδηΐοο δᾶ 11 Προ ᾿α] απὸ ποι τἱριδγᾶθ ἃ πᾶ- 

ξατα ἰπξίπηα, 4611 ϑυϊδαίο. Εἰ ον! θη οἢθ, ἀϊοοπᾶο, οἷθ 601] οοπύγαθθο ραὸ ἦρβ8ο ζαοίο 

δοηξοῦίτϑὶ 81 ἔϑεζο 11 ἀϊγιθνο, πο δὶ δβθγιηδ, οἷ10 ΒΘΙΠΡΓΘ 51 ροββδ βῦ ρα] ΡΥ ΔΙ 1] 

᾿ 6. 686 60118 5611ρ1160 δοοθύψαζίοπθ αἱ ἀπᾶ Ῥγοπιθδβα ἔαὑύε 84 ΔΙ 0Γ] 51 Ῥοηρὰ ἴῃ ΘΒ56ΓΘ 

' πᾶ 5ὐϊραϊδείοποθ να]ῖᾶ8, ἃ ἔδνοτθ ἀϊ τὰ ἴθυσο. ΠῚ Ἰἰπηϊθο ἱπιρ!!οἷδο οἱ ὃ οἴογίο ἀ8118 

βογιοιὰ 6118 ἀἰομίαταζίοπθ, οοη οαἱ 11 Οὐα 66 βϑυπηϑηΐοο τηΐβιρδ 1᾿ οἰ βοδοῖα, 46118. νοϊοπ ὰ 

οοπέγαθίαδϊο (8. 118). Τι5θδ, ὁοπιθ νϑάθηημηο, γἰβα!ῦα, 4818. ργθϑύδζίομθ 46] Ῥγο πη ββαΡο. 

᾿ Α αυθδύα ργοϑύίοπο 81 εἰ ουῖβοθ ρατο 1] Οοαΐοο πδρο]θοπΐοο, οοπηθ δι ππᾶ ἡεϑέα ὁατιϑα 

γοηι!βϑιογιῖδ, ἀϊοϊαραπᾶο 1ὰ. να] αἰ ὰ 491 οοπύναθθο ἃ ἕανονο αἱ [6 Ζὶ, οβῃϊααδ)νο δ | 

(1) γ7͵οαϊ δ] ρυϊποῖρίο ἀϊ απθβῦο παμηθ ΤΟ. 

(2) ΠΙ, ραρ. 114: “Τὰ ἄον Τμαῦ Ἰᾶθϑυ 5ϊομ, ταθίμθυ Μοίπυμρ πϑορ, Κοῖπθ Ἰ]σθυαθῖπθ ΤΆΘΟΥΘ 

« φαΒ 6116, νγ6 1} ἀϊο ἘᾺ116, ἴπὶ ἄθπϑη ἀ16 Ὑ οΥ ΚΘ υβθθἀ ἄγη 1888 οἴπιθπ Ὑ ουύσαρ᾽ σὰ Οπμδίθη Ὀγίζδου Κοηπθ ἢ. 

“ πηᾷ ἰοτάογη, μούΘΥΟΡΌΠΟΥ Αὐὖ βΒιπα 9. 



21 1, “ ΟΟΝΤΕΑΤΤΟ ΡΕῈ ΑΙΤῈΙ , ΝΕΙΙΑ 504 ΒΟΒΜΑΖΊΟΝΕ ΒΤΟΒΙΟΑ, ἘΟΟ, 248 

ἔοστηϊ “ οοπάϊσίοπο ἀπὸ δὐϊρυ]αζίοπθ ομ8. δἱ ἕξι ρΡῈ ϑὸ, ο αἱ ὑπᾶ ἀοπδζίομθ ξαϊίδ, 
ΘΒ. ἰθνῦν, 

Μὰ Ιὰ ἀϊνογβρϑθηζδ γᾷ 1 ἅπθ 1θρ᾽βιαὔουὶ, οἢθ ἃ απθϑύο Ῥγοροβίθο ποη ὃ οῃθ δρΡε- 
Ῥϑηΐθ, ϑϑίβῦθ βούδο ὑπ Αἰύτο ἀϑροῦθο ὁ πηθρ]ϊο ἴῃ ἀπ ΑἸ ΠῸ 56180. 

ΒΟΡθ6, τπονϑηάο 8118. τίοθροα αἀϑἱ τποιηθη δὶ ὁΠ86. Ργοάποοπο 1᾿ἸΤΡΘυοο  Πὰ, π6]- 
Τϊηθηύο ἀϊ ἀθύθγπηΐπανθ ἃ [816 βύγθριδ 1] βοῦρθυθ 461 ἀἰγίδῥο, ροπθ ὑγὰ αἱ θϑϑὶ 11π- 
ὑθπαϊπηθηΐο 46119 ρᾶγρθϊ αἱ τϑημᾶθρθ 1] ὅθυζο δοααίρθηῦθ, 806. ϑθηζδοηὸ ΘρΡ]] δοοοίὶ 
Ἰ᾿οἴϊοτία, (1). Ιῃ (α16. ὁᾶβοὸ ὃ ἴογο νἱϑίαψο αἱ ὑϑοθᾶθν 48] οοπύγαθξο, ἤποηὸ, ἃ πορπιδ 
461160. οἰροοβύδηζθ, Π0Π ροββᾶ ῬΓΘΒΙΠΠΘΓΒὶ ΟΠ6 1] ἔθῦζο Πὰν υἱπαίαίο Τ᾽ δοααϊδύο. Εθοο ἢ 
ῬΡΙΠΟΙΡΙο 616 ἰηάσδβθ 1 Νϑαμπιοπᾶ ἃ ἀἰβύϊηραθνθ τϑοϊβαιηθηΐθ 18, ργοπιθϑϑαᾶ ἃ ρΘυβοηᾶ 
ἱποορία 8118 ργοροβύα. ἃ] ραθὈ] 160 (2): ΠΕ οοπύγανίο πᾶ ρ61 11 ἰθγΖο 10 βέθβϑο Ὑϑ]ουθ 
Βανι αἴοο 6116. ἀϊο αν ἃσίοπθ ππ]]ΐθυα]6 ἀϊ νοϊοηῥὰ, ἃ Τα] τίνοϊία. 

Μὰ 5΄ο"!θ, οἱδββϑιποδπᾶο 1 οθ Πρ αιονιθυὰ ἀ 611 οἵουθα ὑσα 1 τποιηθηθὶ οὁμ6 ἀδίου- 
τηΐπᾶπο 1᾿ οἴ ἤοδοῖα, 460118, βὑ ρα!ασίομθ Ρον δ] τ, πὰ ἔα δο αἱ οἷὸ ὁΠ6. ὃ ΤΘρΌΪα βϑπθΓα]6 
ἀπ ὁ880 Βρθοίῆοο: 1 Ἰη θηἀϊπηθηΐο 4911 ραγύθ αἱ νἱποοϊαγθὶ 600118 ργοροδία ὃ ργθϑιιη- 
Ζἴοπθ οοπβδοῦαῦα ὁ 8116. βίοιία 6 4811ἃ 16ρ,β]αχίομθ βϑυηδηΐοα, ορπαπδὶνοὶα πο 
ΤΙΒα] 0] ἀπᾶὶ γοϊοηὐὰ οοπύτανία (Β. ΘΟ. Β., 8 145: “Ὑ7ον οἴποιι Απάθυθη ἀϊθ ΟΠ ΒΒαηρ; 
“ ρἷποβ γογίγαρθα δηὐνρῦ, ἰδὺ πὶ ἄθῃ Απέραρ σϑραπᾶθῃ, 68 βοὶ ἄθπη 16 Θθραπάθηποῖς 
“ΔΒ ΘΒΟΒ]ΟΒΒΘη 80) ». 

16 Ἰθρ᾽β]αχίομί Ἰαὐΐπθ ἴνθοθ βϑρίιοπο ἴὰ ὑγδάϊζίοπθ τοιπϑηδ, 6Π6. ἴδ αἸΡΘπάθ ΓΘ 
ΤΟΡΟΙΠ ρα ζίομθ, βἷα Θπο ἢ Ῥθιηρουϑηθϑιηθηΐθ, πο 418] οἴον[α, πιὰ 48] οοπύγαδο, οἱοὺὸ 
ΠΟη 8118, νοϊοη δὰ ππ]]αὔθνα]θ, τπὰ 481 ἱποοπίρο 46116 νοϊοπίὰ. 

Μϑηῦρο Π61 Πρ δῦ ὑθάθβοο 1] οοηύναῤίο 8ἱ τϑπᾶθ ρουξϑυθο 9011, ἀἰομϊαγασίοπθ ἀἱ 
ϑοσθῦξαιο 1᾿ οἴου ύδ, 18. α8]6 ἃρραπίο ρϑγοϊὸ νίποοϊα ἢπομὸ, ἀαύθ 16. οἰγοοβίδῃζθ, ποῃ 
51 Ροββα δύξθῃπαθιθ Θ0Π18 ΠΟΙΤΉΔ]Θ 1 ΡΕΪνο 4611 τἰβροβύα, ποὸὶ ἀἰγίδδο ποδῦγο 1 ΟΡΌΠρῸ 
Θοηδνα θαδ]6. Ποῃ ΒΟΡΒΘ 0110 4ιϑη60 1] ργοροπθηΐο δῖα αυαΐο πούϊχία 611 φοοούψαίομο, 
9. 5010 16 ῬΡΟΙΏΘ55Θ. ὉΠΙΠΔΙΘΓΠ βόπὸ ΟΡ ραὐουῖθ, ἀρρθπα βἰππροπο ἃ πούϊχία. 6118 
Ῥαγίθ δα 80πὸ ἔαύψθ (αν. 86. Ο04. οοιηπι., αἰ ίπηο οομημηα). Νὸ ἴῃ οἷὸ ν΄ "δ πηδ ἀθτορσα 
8] ϑἰβύῦθιηδ ΒΘΠΘΡΆ]Θ. ΟΠ6. ρὌγΘΡΠδ, ἰὰ ΟΡ ΖίοηΘ 46] οοπύγαὐίο, ΡῬϑΓομὸ 51 ὑγαύθα πηϊοδ- 

Ἰηθηΐθ ἀππϑ ρ Θβιιησίοηθ αἱ δοοούξαζίοπο ἱπάούξα ἀ811ἃ βίθϑβα παύανα ἅ611ἃ ρτοροδβία (8). 
ΔΡρ!οαπᾶο ααθδία ἀϊνογθα οοποοζίοπο 8] αἰρισθο αὐῤεϊραϊδο οοπύγαὐξαππθηΐθ ἃ] [6 γΖο, 
ὯΘ νίθῃθ, 6110 6580, Βθοοπᾶο 1] ΠΙγίθδο ὑθᾶθβοο, ποη ροὐγὰ γθνοθαγδὶ, ἤποηὃ 51 ροββϑδ 

ἴῃ 416110 ἀαΐθ οἰτοοβίϑηζθ ΤΑΡΊΟΠΘγοηθηΐθ δὐΐθπαᾶθυθ 1᾿Αυῖνο 4161] δοοούαζιομθ. ΠῚ 

αὶ 1] νίποο!ο ἀθϑαπῦο ἔρϑο γεγο 48118, οοπύρα ῥαζίομθ ο6. ποὸη 1οῸ θϑοίπᾶα, απ8]6 ὃ 58η- 
οἷἕο 484] 8 828 46] Οοᾶϊοθ ἐθάθβοο. 

ΝΟῚ αἰριθθο ποβῦγο ἴηνϑοθ, ὑγαύναπαοβὶ αἰ ἀπ ΟΡΡ]ΡῸ ἀθϑαπῦο ἀη]] δου ππθηΐθ ἃ 

ἕδνουθ αἱ ππὶ ὑθυζο, 1ἸΡγονοοα  Πἰ ὰ ἀονγθθ 6 5ουροιΘ ἐοβίοομὸ ααθϑῦϊ πθ ρα ἀναΐο 
πούϊχία. Μὰ, 856, ἄονϑ Ἰ᾿ οἤδρυξα ϑβίβίθ οοπηθ ἐαύξο ἃ δϑὸ, 1 ογἀϊπαυηθηΐο θα β]αῦνο ΠΘ 

ῬΡθβυπμηθ 1᾿ δοοούϊαζίομθ, ἄονθ ὃ οοηύθηθία ἴῃ ἀπ ΑἸύρο ἕαύδο, αἱ οαϊ ὃ 5010 ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗΖϑ, 

᾿πηρ]τοἶδα, 18 Ἰδρρθ οβϑίσθ ὑπᾶ πιδηϊ θδθαχίοπθ αἱ νοὶθυθ ἴῃ (816 βθηθο: τηϑποδίὶ ἱ [θΓ- 

(1) ΠῚ, ναρ. 119, τ. 8. 
(2) “ Αγομιῖν ἐὰν ἀΐο οἷν. Ῥγαχίβ 9, γο]. 89 (39 πιονδ 86116), δῃπο 1899, ραρ. 106 6 866. 
(8) Βτσοι- ΒΑΆΒΕΕΙΒ, Το οἤεγέα, 6αο., 1οο. οἷξ,, π. 8. 
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τη 46118 ῬγΘβαηΖίοηθ, 51 τἱομ1θ49 1 οἤθυυ να ργθβθηζα 46] ἔαύθο ργθϑαηΐο. ΠῚ αἱ 

ΤἸποῖθο 4611 ατῦ,. 1128 Οοά. οἷν., ὁμ6. νἱϑύα 18. ἤὑθνοοῶῦ 41611ἃ βὺρα]δίοηθ ἃ, ἔνθ 46] 

ἰθγζο, ἀαϑηᾶο αἀπθϑῦ] ΔΌΡΙα αἀἸομαραῦο αἱ νο]θῦηθ ργοβύναγο. 

ἴΣ ααἱπα! ον ἀθηῦθ, οοπιθ 48] οοπύναθδο ἃ ἵϑνογθ αἱ [δυσὶ πᾶβοδπο οἰουθ ἀββαὶ ρὶὰ 

ΘΎαΥὶ ἃ πουτηὰ 461] Πινιυῦο ρϑυιηθηῖοο. ὑοῦ θ0. ϑϑδηηῖηα ϑηθογα 856. ἰὼ γοϊοηδὰ 416110 

Ῥδυθ ροϑθᾶ Ὑἱ ΠΟ] 81 ΑἹ ἐροπῦθ ἃ] ὕογζο, ἤποῃὸ ποῃ ΔΌΡἷα ἰὰορῸ 1] δι τἱῆαΐο. 

[ὦ τἰβροβῦδ δθυπηαῦννα ἤθη ὃ 6η6 ἀπ ἀΐνθιβο αὐὐθρϑιδηιθηῦο ἀ6118 πουπηὰ 60 

οοπβϑονδ, 1᾿ ΟΠ ραὐουουὰ ἀ6118 ρᾶγοΪα σἰνοϊῦα 8116 οοβυϊθαχσίοηθ ἀ9] οοπύναύίο, ἱπαυδη- 

ἰοομὸ ρθῖ οἰουύθο ἀἱ ϑϑϑῶ πο 81 τηαΐα [ἃ παύαγα 46] ρυϊποῖρίο, πιὰ 586. πθ θβϑύθπαοπο 

16. ΘΟΠΒΘΡΊΊΘΗΖΘ 6 5] 8ΔΙΠΙαῦρα 11 ὕθιηρο ἴπ οαἱ Ἰ᾿ οἴου νἱηοοὶα, ἰδίου ἤπο 411ὰ 168}12- 

Ζϑοχίοπθ 46] ἀν υδο, Π6] απ] πιομηθηῦο ἰὼ οοπηὐΓιῖδ, νοϊοηὐὰ 46] ὕθγΖο ἄθυθ πθοθββδιϊᾶ- 

τηθηῦθ ὩΡΡΆΓΙΓΟ. 

Οοποϊαδοηᾶο, Ιὰ ἀϊνουβθιθὰ 416116 ἀἸβροβίΖίοπὶ, οοπ οαἱ 1] ἸοΘριϑιαύουθ 1ὑϑ]ᾶποὸ δα 1] 

ἰθάθβοο ἀἰβοὶ ρ!πηο 1] οοηύγαῦθο ἃ ἴάνογθ αἱ ὑθν 2], ποι γτἰἤθῦῦθ ραπίο ἀπ ὑγανὶϑηιθηῦο 

6116 ἀούυνῖπα. 86. ααθϑύα ἔποῦνὶὸ Π6110 βρίθραγο 1᾿1δὑϊδαῦο, α816 ἈΡΡᾶσνΘ π6 118 ὁ0Π- 

βαθύπαϊηθ 6. π6116. 1ΘρΊΒ] ασίοηθ συ η]68, οἷ ΠῸῚ ὕορ]16, ΟΠ6. Θ5θ80. 8; βϑύθίο ϑοθοϊύο 

Π6] 50 βομιθῦῦθο 6 σϑῃῦίηο αὐθθρϑιδηηθηύο 48] πόνο Οὐαϊοθ ὑθᾶάθβοο. 

Νοη 51 ὑγαῦνα αὐϊπηα] ἀϊ ἀπ ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ τ ΖΙ ΟΠ ]6. πθοθβϑδυδιηθηῦθ Δ απαοηδίο ἀδ 

ὯΠῸ οὶ ἄπο 1655] δθουὶ, ὁΠ6. ρᾶγθ βίπηρθπο ἃ 50] 201 οα ἃ 58 ηΖΙ ΟΠ] οοπ γ αἰ ουῖθ: 

16 ἀἰβουθηζε, πο οομηβίϑῦθ η6] τηοᾶο 0 οἷ] ὃ ἀθίθυτηϊηδύδ, ὃ ῬΟΒΒΙ Ὀ1Π10ὰν αἱ ΘΟΠύΓαΡ ΓΘ 

ὃ ἴθνοῦθ 41 ὑθυχὶ (πιοᾶο οἰθ ἴῃ τα] δὰ σῖθϑοθ 1ἀθηῦ100), πιὰ Π6] ΟΥΙ ΟΣ ]0 οἢ0 τϑροὶα 8 

Τοριπδζίοηθ 6] οοηύγαθο. Π| αἰγιθῦο ὁοηύθηίο π6118. βὐϊρα]αίοπμθ ἃ ἴϑνονθ αἱ πῃ ἴθ 20 

βίαπρο ἃ ααθϑῦ ]δπηο βούνο 18 νϑϑύθ αἱ ἀπὸ ρτοροβύα; αἱ θβϑ8ὰ ἄθνθ αὐϊπαϊ 5.119 1 

Βουίθ, αα819 16 ὃ αβϑϑϑπαύε 8118. Ιθρρθ. 

ὙΠ 

Ουϊ βοῦρθ βροπίδποα τπᾶ ἀοπιᾶπᾶδ: ὅ6. 11] οοπίγαύνο ἃ ἴδνογθ αἱ ὕθγσὶ, ἢποπὸ 

οϑἰβὺθ οοπιθ (816, ἤπομπὸ, οἱοὸ, 11 ὕϑγῦζο ποὸῃ ἀϊνϑηύα, ραῦῦθ 60118. σα δοοοίἑαζίοηθ, Πᾶ 

Ῥοι Ταἱ 1ὰ αὐγαύνατα, ἀϊ πᾶ ργοροβύδ, ἀδ ὁ] ἀοντὰν απθϑύα ῬΔΡ ΓΘ, οββίδ, οἱ ϑαγὰ 1] 

Ῥιοροποηῦθϑ (1). ϑαγὰ 816. οἰ, ἀνϑπᾶο ῬΤΌΠΊΘ880, ΠῸῚ. δι ῬΓΟΠΊΘΕΒΟ 8] [6γΖΟ, ὁ οἰ] [8 

Βϑι ΡΠ οομηθηΐθ ϑοοούψαῦο 1ὰ ργοιηθαϑαρ Α οἷ ἀονγὰ αἰγΊΒοΥΒῚ 1᾿ δοσούψαζίοπθῦ [8 

τίϑροθύα βροσρα πϑῦαγα!ο θα ϑβϑαγίθηῦθ, ὑοβίύοομιὸ δὶ ρϑποὺγὶ π6118. ααθϑύϊομθ. 1 000]1- 

ϑαχίοπο 46] ρχοιηϊβοηῦθ μὰ ἃ 518 θ886 Π6] ΘΟΡἸβρϑυθνο ἀδῦο ἃ 4116110 500ρο: 6611 

ὃ αυἰπᾶϊ πϑοθϑϑδυϊιηθηΐθ ΟὈΌΠραΐο; πὸ 51 ρούγθοθθ αἴγθ 816, αυϑπᾶο ἴοββθ ΠΡΘΡῸ 

αἱ βουγαιβὶ 811 ϑ88 ΟὈὈ]Πσδσίοπθ 601 ργθύθϑθο αἱ τϑνοοδνο 11 ἀἰτιυδο 6110 81 ν 0116 ὁοπ- 

Τουῖῦο 81] [θγζο. 

Βἰδρϑῦθο ἃ 1αἱ [ΟΡ] ρῸ οβίβῦθ ἃποῖθ ρυΐπιδ, 4911 δοοούψαίοπο 46] ογθαϊθζονθ, ρθυομὸ 

ἀοὐογπηίπαῦο πὸ 48] ργορυῖίο " δηΐπηυβ ἀοπδπαϊ ,, πιὰ ἀδι. ἀπ Ῥγθϑιδζίομθ ρἱὰ δυαΐῶ 

(() ϑιμϊα ἐοογία ἀοϊ οἤογέα οοἰρέέίνα Ὑ. Τλατύναμι, 8. 110, Ῥαρ΄. 802. -- ϑατβιτιπβ, ῥα δ. 914... 95. 

ὙΥΙνρβομειν, ὃ 810, α-1, ποία ὅ. 
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ἴῃ Θομήρθηθο. Πὶ Δ] γῸ ρᾶτῸ]6, δησίομὸ ἀϊ ἀπᾶὶ ῥγτοροβίδ, 5ὶ ὑγαδία ααὶ ἀϊ π᾿ ΥΘΙῸ ὁ 
ῬΙΌΡΓΙΟ νίπθο]ο οἱ αρ  ἀϊοο βοῦῦο ΡΘ᾽ ΘβΒΘΒ6η6. οοβύϊαϊα, [ἃ οδαδδ. 

1 ὁοδθ 5] ρυθβϑηΐα ἀἰγθυβδιηθηῦθ ΡΘῚ 1] ῬΙΟΙΉΪΒΒΔΤΙΟ, 616, ΠΊΟΒ5Β0 ἀα, βρίγΐο αἱ 
ἸΠρθρα  ὰ, ἀθθθυμηῖπα, 1] Βοῦρογο ἀϊ ἀπ αἰγίοο πιοάϊαμΐο ἅπᾶ 5ὰὰ ρυϊνασίοπθ ραέσίπιο- 
ΪΔ16: 667], συϊρυ]απμᾶο ρθι π΄ [ἴθ Ζο, 511 οὔ"θ ρὸν οἷὸ βδύβθββο αυϑηΐο ργονίθῃμθ ἅ81]8 
ΒυΠρα]αΖίομθ. 

ΠῚ σϑρροῦίο ὁἢ8 σοῦρθ ὑγᾶ αἱ [αἱ δὰ Π Ῥθπθῆοίανίο ὃ 4116110. ργορυΐϊο 461 ρογίβ- 

Ζἰοηδιδὶ ἀρ δὐύο ἃ {ἰδο010 Ιπολϑξῖνο. 1 Ἰπξϑυνθηΐο 91] ρτγομηϊῥθηΐθ ποῦ μὰ αἰΐτο 

οἰϊουθο 9116 αἱ βροβύδιθ πηδύθυ δ! πηϑηύθ 1᾿ αὐδιδισίοπθ 49118, ΠΡΟ ΑΙ δὰ, 6. 5ἱ σίβοϊγϑ ἴῃ τππ 
ΠΟ0 5ρθοίϑ!6 αἱ οὐθανηθ 1᾿ορϑϑῦθο. Νὸ οοπ βιρογῆοία! δα, Αἰ στρ! οπαπιθηΐο δὶ δά δαοα, 
ΟΠ16. 16} δοοούψαχίομθ 46] Ῥγομββασῖο πὸπ ὃ οοηὐθπαύα, αΙοαπα οὔονία, ρϑυομὸ 11 50 

γΪΟΡο νὰ (αἱ ἀθβαηῦο ἴῃ ΘΟ ΤΟΙ ΖίοηΘ. 4] ἔαὐίο ὁΠ6 18 Γ656 βαρ! ἀϊοδιηθηΐθ ροββίρ]9 (1). 

Ε Θν]ἀθηῦθ, ὁΠ6. 61 ἀούθνπηΐηδ 1] ΒΟΓΡΘΓΘ (6] αἰτιδίο ἃ ἕδνοτθ αἱ αἱθρὶ ἰο ραὸ Π|Όθγα- 

Τηθηὐθ Τονοθαγθ, ἤπομὸ 11] Ροηθῆοίαιῖο πη 1 ϑοοοίναϊο. Τι᾿ Δοσούθαζίοπθ 46] ἰθιΖο 
απ] ποη νίπθο]α 1] ῥτομη ὑθηΐθ, 81 οαΐ σρᾶνα β᾽ὰ ἀπ᾿ ΟΡΡΠραζίοπθ, Ὀθηθὶ 1] ργὸ- 
τη ϊβθδγίο. 

5ῖθ991 ϑγοηΐα ἰὼ ααθϑύϊομθ 46118, τϑυοοαθ δὲν, ΔΡΡΙΠοα πο 18 ἀἰδυϊησίομθ δὰ ουΐ 
51 Ἰποδράϊπδ, ἐαῤία 18. 58 ὑθογίδ, ὑγα 1 ΟΡΌ]Ιρο αἱ βύδιθ 8411 ρᾶγοϊα ἀαία (Πίο Κεν- 
ῬηοἸμη, ἀα8. Ὑ ον βρυθολιθη οῖι Παϊέοη; αὐ (ἰοϑιιι ον ]νοὶξ αν’ 5. ΤΟΥ) 6. ἀ6110 ἀϊ ργθβύδγθ 

1Π ρρόσηθββο (116 ΤΥ Πϊοϊιένιι, α8 Ῥ ον ΡΥ οἤνθγ.6 σι ἰοβέθ).). Τι ΠΟ Θϑἰβύβθγθ6 αἱ ἔγοπύθ 

8] ῬΓΟΙἰββδρῖο, 1] έγρο αἱ ἔγοηΐθ 41 θυζο. ϑοϊξαμΐο ἢ] ῬΕΠῚΟ ΒΟΓΡΘΙΡΘΌΡ6, ορηϊαπδ] νοΙία 
Ὦ οομύναδο ἃ ἴανουθ 46] ἰθιζο πὸῃ ἷϑ [810 ἀξ ΘΟΠΙΘΓΙΡΡῚΪ ἔρδο ζαοίο ἀπ αἰντ ΐο. 

υδηᾶο οἷὸ ἀννθηρα 9. 856 Π6 οἰδύψυί 1᾿δοχυίδίο ἴῃ Θομβθριιθηζα 4611, ῬΓΟΙΠΘβδᾶ ΠΟῚ 

Τθνοοδύα, ὃ (δ, ἀθύθυτη Π8}81 ὁ8.80. Ρ6} 880 (2). 
ϑγθπο ΡἴΘΟΥΒΟ αἱ Ῥθηβίθυὶ, 616. δοπβδονα δηποοτα πη γοὶύα ἰὼ νου ὰ 46] τηοῦδο 

“ ὨΪΠ1] πονΐ 58} 50168.,,, Γἰβιιβοϊθαπαο Π6118 οοποθχίοπθ 46] Ρυϊποῖρθ 4611. βόα ρ61- 
τηϑηϊδῦα, 1 Δ ὑπο πλΐαι ὀγθαύα 4811 Θ]οσβα ἐγ ΠΠ “ νϑυραπι ΟΡ] ραὐναπι., οα ΠΠ “ νϑυθαπ 

ΘΧΘΟοαδ να 9! (8). 

Μδ, ργιθβοϊπαθηᾶο 484] υϑαιίϑίίο 461 βοοουψασίοπο, 11 Ῥγοΐθββορο 4611 1] νου βιὰ αἱ 

γ᾽θπηδ 8ΘΘΟρ]16 ]᾿ορίπίομθ, ὁμ6 Προπθ Θτοσίο, ἱππορρίδηδο ἃ] αἰγιἐίο παύατα!θ, δά α- 
ὅθνδ 601Π16 ΘΟΠΙΟΡΙΩΘ ἃ ΤἈΡΙΟΠΘ: “ 81 τὴῖῃὶ ἔβοία ϑϑὺ ῬγΟσΉ5510 (46 τ ἀδηᾶδ 8061), 

“ παρα ἰδϑν νἱ ἀθύπι τῊ1Π| ἀοοθρύμηθὶ ἰπ5. ἀανὶ οἰβοϊθπαϊ, αὖ δι Δ] ῥθνιπη ἴὰ8 ρουνθηϊαῦ, 

ΚΓ 81 οὐ 15. δοοθρίθῦ, ἴδ αὖ πηθᾶϊο [ΘΠΊΡΟΙΘ ἃ ῬΓΟΠΆΪΒΒΟΓΡΟ. ῬΓΟΠΊΒΒΙΟ ΓΘ ΟΘΔΙῚ ΠΟῸῚ ΡοΒδιῦ, 

“ 5604 ΘρῸ ουἱ ποίει, οϑῦ Ῥγουηἰβϑίο ΘᾺ ΠῚ ΡΟΒΒΙΠῚ ΤΟΙ ύθθ. ΝᾺΠῚ 18. ΒΘΠ5185 0] πᾶδαραθ 

“πο. τθραρπαῦ, οὐ γϑυρὶβ [8115 ῬΡΟμ. βίο β ΠΠΧΙη9. Θοπρτα., (4). 

Γ 

(1) Ῥρνεοβέασίομο αἱ ργορείἐομέο. Ν Θαϊ τ. 5. 

(2) ὼς γογδρυθοϊιοη αἷ8 ΚονγΡῇϊοπέιοισοφγιοια, Ῥαρ. 158. 

(8) Ανυε. αβ ἔἴχεα, 126 ραοίΐβ, τι. 109. --- 70η. αὐτεμιι Ηιβρακι, 126 σοπέγαοέ. ἐμγαΐ., οαρ. ΧΧΧΥ͂Ι, 
ἢ, ὅ; Βεύννεα, Πα8 [γα αὔδίδο]ιο Πιϊαθογραρῖον" 685 ΜΠ οΙαἸέογ 8, Ῥὰρ. 49: “ Βαϊάτπ5, Βαγίοϊαβ ὑπ ἃπᾶθυθ 
“ πηβουβομοίάθη θα γουνύτάσοι ἄρϑυ Πιοϊβύαπρθη ἂῃ Ὀγϊθῦθ ἀὰ5 γθυθατη οὈ] σα ί σατη 56ὰ ΟὈ] σα! ο 5, 

“ ῬγοΙαἰΒ81 8, βυϊρα]α τοι 5 οἰ μθυβοὶῦβ πα ἀἃ8 γθυθατη Θχθοαύινιηι 568 χοῦ ομΐβ ἀπἀουθυβϑὶίβ. ᾿ϑαὐθὺθ 
“ αἴθ Βείρυϊαθίοι: ῥγουα δεῖ ΠῚ απο ἀδθῖβ 111 50. σὰν ἀδ8. γϑυρυπι ΟὈ]ραὐϊομῖβ δὰ ἅδη Ὀτιθέθῃ 

“ Β6566110 ἀπᾶ ἀϊθ Βεϊραυϊαύίοι σαὶ ἐὰν πἰομύϊρ. ἩΪΘ85 65. ἀδρθρθη: Ῥχοτη 5 ταὶ αὖ ἀα018. ΤΊΡΟ 80 

τ Ῥθχορ᾽ 5ῖον ἄδβ γϑυθυμη ΟὈ]σαὐύϊναπι «α θα ϑυϊρυϊαηύθη 86] 080, ἀὰ5. σουθαπα Θχθοαθ νατη δ ἄθη 

“ Ῥυϊέοη ἀπὰ ἀθν γοχύγσαρ ττᾶν βΊ ΠΡ, ». ᾿ 
(4) 6 7ιιν ϑοῖϊ αο ραοῖδ, 110. Π|, οᾶἂρ. 11, 8 18. 

Ϊ 
Ἷ 

ἱ 
.] 
ἱ 
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ΞΊΘ56], ἔϑυτηο 811᾿1468. 4611 ἀϊο !γζίοηθ πη]] ῦθγα]θ, ϑρίθοὸ οοτηθ ἀπο απδΠὰ, 

ἀἰβύϊηθθ 46118 ργοηηθβϑα οἱὸ ο.6 αὐψίθηθ 8118 ἑουιηδζίομθ θα 81] ΘβθοιΖίοηθ 46] οοηύγαίο: 

6000 1] ἑοπάδιχθηῦο ἅ611ὰ αἰθγθηζα ἐσ 1᾿ΟΡΌ]Ρο αἱ βύδγο 8118 ρῬᾶ ΓΟ 6 46110 αἱ 656- 

δαῖτα 1ὰ ργϑϑύδζιομθ! (1). 

ΝΟ] οοπύγαθίο ἃ ἴδιον 41 ὑθιζὶ, 11 Ῥγουη ὑϑηΐθ ὃ νἱποοαῦο νΌῦ8Β0ὺ ᾧπἃ ΡΘΙΒΟΠδ, 

τηδ, δἀθπιρῖθ 1] σὰ0 ΟὈΡΙΙΡῸ ἃ ἴδνονθ ἀϊ πη αἸῦσα. 1 ΔΠοΙ 118, 461] βορρϑῦυῦ βοῖπάθ αὶ 

16 ἀἴνθυβθ ἴἈ51 Ἃ6] σδρροῦίο: 6 οἱἷὸ οὴθ Ῥ61 ἰἴὸ ρὶὴμ δὶ βνοῖθσθ αὐΐγδυϑγβο [8 τη θ 65 116 

ῬΘΙΒΟΠΘ. δϑϑατηθ αὐὐθορ θη θη] οῇαὐνο ἀἰβθϊηὐ! ρϑγοϊὸ βὔθθϑθο ἢ 6 16. ρϑύβοῃθ ὑγῶ οαἱ 1] 

οοπύγεαθθο 91 ἔουπῖδ 6 α4116116 ὑγὰ οαϊ 51] Θβθρι 506. 50Πη0 αἴνθγ56. 

Τρϊηγιυο Ὑιμάϊοθ ἀ611 ὑγδαϊσίοπθ βϑυπηδηΐοδ, ρ]ϑηηδηο 1] 510 ῬΘΠΒΙΘΓΟ 511 α16110 

461] ατοζῖο, ἤθμᾶθ 411 ἰϑυαύο ὑαὐΐα 1ὰ σὰ ρογίαθα Ἰορίοα 6 τϑΖίομδ]θ; τὴϑ ἃ ἰογΐο 

ῬΟΠΘ Θϑρυθϑϑϑηιθηῦθ ἀὰ ραυύθ 1᾿ δοοούθαζίοπθ. ΟἸὰ ρσυίτηδ 6611 νον ἀθύθο οῃ6 1ὰ ρτο- 

τηθϑϑδ ΠΟῸῚ ρΡαὸ δοοούαγϑδὶ 48] ὅθι Ζο ρ6᾽ τὴ τηοῦϊνο [ὈΡμ]816, ρου μὸ, 56. 8ΠῸ 06 1] 510 

οοπύθπαϊο 5 τῇ θυῖβοθ ἃ [π|, πο ὃ ἃ ἰὰ] ἱπαϊτισζαίο: ἀρρίπηρθνα οπθ 1᾿ ϑοοούϊψαζίομθ 

ΤΘ ΠΟ ΠΘΓΘΌΡΘ ρατ6 ΑἹ βοορο, ρϑιοπὸ ἃ ρδυϑηθτθ ἰἴὰ Ῥυομηθϑϑα ΟἹ ἔγοπῦθ δα τπ νο]οη- 

ζατγίο τἰδίγο 46] ργοτηϊθθθπίθ βὕδ βἱὰ 11] σποοϊο ὁΠ6. 6611] πᾶ 5θηχ᾽ ΑΙ Γο οοηἰγαύδο 60118 

5ιδ ῬΆΓΟΪα 6 84 ϑϑϑἃ ΠῸῚ 51] υἱδηποᾶδ ραπίο 1᾿ οἴ οδοῖα 461} ΟὈΡ]ΡῸ, ἀ8] τηοτηθηΐο οἢ}6 

ΠῸΠ γΘηΠ6 ροϑύα ΘΟΙὴ9. ΘΟΠΑΙΖΙΟΠΘ. 

8, 856 ὃ ψ6ῦῸ ὁ16 1] γίποοϊο 46] ργομηϊ ϑηῦθ 6 ἴὰ οοηβθριθηῦθ βὰ8᾽ ΘΒΘΟΙΖΊΟΠΘ 

Β0ΠῸ οἴὔοῦνο 4611, Θοπο πβϑίοπθ 46] οοπύγαῦθο, πῸη ὃ ρϑγοϊὸ ἰοϊύα ἴὰ γϑρίομθ ἅ᾽ θβ5560 16 

461} φοοούθψαζιομθ 46] ὅβθυζο, Θ0π6. 4116118. 66. ΟὈΡΙΡα ποη 1] ργοτηϊ ὑθηθθ, τὴὰ 1] ῥγο- 

τηϊβϑαγῖο. ἃ 51θθθὶ ὃ βέαρριῦδο 1[᾿1πΠα]Ὑ1ΖΖ0 6 ααἰπαϊ 11 νϑ]ο 6 αἱ απθϑύδ πηϑηϊ θϑύθζίομθ 

41 νοῖθγθ. 

18. ὑθοῦῖα ἀοἱ Τθούθουϊ 461 αἰ υδο πϑύπγα]6. 5 τηροπθ δάππαιθ ἰη ὀαϊία 1ἃ 58 ρὶ6- 

πθΖΖϑ. Εἰθϑῶ ὃ ϑοοοϊύα 81 53'816111ὁ5 (2), οὔθ τίϊονα. ’Ιὰ σύγαπθζα απ οἵουία [αὐδα 8] 

ΦθῦΖο, ποῃ ἄδ οἱ ἄονο ἀϊνθηῖνθ βδιι0 ἀθ ίδουθ, τπὰ Ὀοπϑὶ ἀ8110 βὐϊρυϊαπίθ. Τὶ ἀποϑὺϊ 

686, ἴπνθ00 αϊ ργθύθπαθιθ ΡῬοῦ βδὸ [ἃ ργθϑύβζιοπθ, νὶ ἢ ἀθβίρπδϊο ἃ] ροβῦο ἃ ρϑυβοπδ 

461] Ῥοποβοίαρίο: Ὧα οἰὸ ἀϊβοθηᾶθ ὁ[6 1᾿ οἴϊουθα. ποῖ δποογα δοοούϊαϊα ὃ, ΘΟΠΟΓΙ ΘΠ] θη θ 

81ὰ 58 πϑύανδ, ΤΟ ΟΟΔθ116 ἃ ΡΙϑοίμηθηῦο 6110 βυϊραϊδηῦθ βθηζϑ 1᾿᾿πύϑυνθηθο 4611 1010 

οοηὐΡθθηΐθ, ἃ οἱ 81] οοηὐγαυϊο ποὴ βρούνα ραηΐο 11] αἰριυδο 4] γϑνοοϑ. 

Νοη ἃ ἰοτίο ἴο βου ΐουθ ἔγϑηθθθθ οοποῖαθ τἰ]οναηᾶο 1᾿ ον ἀθηῦθ θίχζαννῖα αἱ δα ] 

αὐθϑῦϊ τἰϑαϊ δι. 

ὙΠ]. 

ΘΙ θ8 Ὁ] 1 ργθϑαρροϑῦ 6 νἰβύω ἰὰ ρογύαϊα 461] οοπύγαϊζο ἃ ἴδνουθ αἱ ὑπ ᾧθγΖο, 

οἱ δῖ ργθϑθηύα ππὰ ααθβύϊοπθ Π πηϑηηθηῦθ οΟηπθβϑδ ἃ ααθϑὺ Πα] ]1η8. 

ΤΆ] Θβᾶπηθ ἃ6118, βυϊραϊασίοπθ ρϑὶ δ] τὶ τίβαϊθα ὁπ, απδηΐο 8] οοπέθπαθο, 6558 8] 

Τίβοιν αἱ ἐγοπῦθ ἃ] ἔθυζο ἴῃ ἀπ ΠΡΟΡα ὰ, ααϑηῦο 8118 ἴογιηδ, θβϑᾶ ἃ Ρ9 1πἰ 1ἃ 

σὐγαύθατα, αἱ ὑπαὶ ρτοροβία. ΠῚ ααἱ 18 ἀοιηαπᾶδ, οἷο σ᾽ αϑύαπηθηΐθ 5ὶ ἔθοθρο ρ]] βου! ὑὐου, 

(4) Ῥαρρ. 7-19, 20-26, 41-45. 

(2) Ορ. οἷὐ., ἃ. 248, ρᾶβ. 218. 
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56. [816 ργοροδβίδ 5΄8, ἀαίδ 8] οοπίγαῤίο ἴῃ βὸ 6 ρθι" 8ὸ, ἱρπογαίο ἅπο}8 ἅ8] ἴθγζο, ορ- 
ῬὰΡθ ἀδ π᾿ οἴδοτία, ἃ Τὶ Του ] τη θηΐθ τἰνοὶδ. 

ΤῸ Βῥου 6 ποῃ βίδα δ δὐύθμουβὶ ἃ ααθϑὺ Ὁ] ΟΙπιὰ ὕθϑὶ, πῸπ βθηζᾶ ρου ΓΙ ΘΟΠΟΘΟΘΓΘ 
]σαπθ ϑοοθζίοηϊ. ΕἸΠΟΗ ὃ 8] θῦΖὸ ποι ὃ 5ύαίο αὐβοϊα!πηϑηΐθ Ῥαγύθοϊραθο 11] οοηὐγαϊίο 
Βρα]αῦο ἴῃ 50 ἔδνονθ, 6880 ραὸ ΒΘΠΠΡΡῈ γΘΠΐγ6 βονοοαῦο, ἱπαπδηξοομὸ ὃ Ρ6᾽ Ταἱ ἀπᾶ 
γοϊοηθὰ ποη ἀἰοπίαΡαῦα, ἀπ᾿ Τα θηχίομθ πη Θϑριθδϑᾶ. ΠΠ [6120 πὸ δοαείδύν, απ αἰτι ίο 
8] ραγὶ 611 ουθᾶθ ἰβϑυϊαϊξο Π6] [οϑύαμηιθηξο, ἤπομὸ γίνθ 11] ἰθϑύδψουθ, 81] ρᾶὺὶ 468] ροβ- 
ΞΘΒ55016 αἱ πῃ {0010 81] ρογύδθοιθ πῸῃ 8 ΠΟΟΡἃ ΘΙΊΘ580, 8] ΔΙῚ 46] σοποογγθηΐθ δ πη 
ῬΥΘΙΙΪΟ, 56. 1] ΘΟΠΘΟΙΒΟ ρἱὰ γϑηπηθ 46] θογαΐο, πη ποὴ ἔπ ἃποοῦα Ραπμαᾶϊξο. [ἃ ἀΙοΠΐα- 
ΤΆ ΖΙΟΠΘ. ἀΠΙ]αὕΘΡ 816. 46] θθηθβοίδνίο, ἃ οἱ ποπ ὃ 5ῥαία ἰαὐδα ἴοαπα οἴοιία, ἃ ραῖνϑ αἱ 
]ΟΡΘ. 6. ΠΟῚ ἱπηρθαϊβοθ 8110 ρᾶγεϊ 4ἱ ἈππΌ]Π το 11 οοπύγαὐο. Οὐΐπαϊ ἴπ σΘΠΘΓΔ16 1] (θυ Ζο 
Ὥοη δοααϊδῦα 1] αἰγιυνο ρον οἤοιθο 46] οοπύγαῤίο, πᾶ ἴῃ οοπβθριθηζα αΪ ἀπὰς τηδη16- 
βύαζίομο ἀϊ γοϊθῦθ ἃ 1αΐ τἴνοιία. Τυύῥανία δἰ υἰβοοπύγαπο π611α τα! θὰ, Ὁ] Ομ οαδὶ ΒΡ6- 
ΟἾΔ], ἴῃ οἱ 41 ἴθυζο ἄογῖίνα ὑπ᾿ αζίομθ βθηζθ Θββ6 ΓΘ ῬΡαπίο νϑπιΐο ἃ Γϑρροῦῖο οοἱ 
ὁοηξΡαθηθί. Θαθϑῦϊ βἰηρῸ]} οαθὶ πο 50πὸ [811 ἦα οοπδβϑηθίτο 1᾿ Δ δυτηδζίομθ ἀϊ ἀπ ρυΐα- 

Οἷρίο βιϑῃθιαϊθ, 6186. δοηβδουῦὶ 1 οἔβοδβοία 461 οοπίταϊἑο ῬΟΡ ΟἿ πο νἱ ρϑιίθοϊρϑ, 6 
Τ᾿ ἀρνϊου βύϊοα ἀθἀπσίοπθ ἀϊ πουτηθ ὁπ 1] ῬΘρΡΌΠπο (1). 

Μὰ ἰὰ ἐθογία αἱ βύουθθ οὔ ἐβοπηθηξθ 11 ἤδποο 811 οὐἰθἰοα: 86 51 ἀπιπούξθ οΠ6 
Ὦ οοπθναύθο ἃ ἕανονο αἱ δ]ΟΡῚ οοπέΐομθ. ἀπ᾿ οδουία βοϊ δηΐο αυϑηᾶο νϑηρδ βούδο [δ8]6 
ἔουτηδ, ποὐύϊῆοείο 8] Ὀθηθἤοίανίο, 5] διηημηθὺΐθ ρῸ' οἷὸ ϑύθβϑϑο οῃ8 αἀπθϑίο οοποϑύῦθο ποη 
ἸῃθΡῖβοθ 8118 πδύασα ἰηῤίπηα 4611 15υϊδαΐο Θοπμβιἀθυαῦο αἱ Ρ91 5ὸ 6 Π6] γθΓῸ 68 ῬΓΟΡΙΙΟ 5110 
δἰ ορο᾽απιθηῦο σἱαγίαἴοο, ΝῸ νγ]6 1᾿ Ἀπδ]ορία 01] δυθᾶδ ἰδϑϊδυϊδο μ61 ἐοϑύαμπηθηΐο, 6 0] 
ΘΟΠΘΟΥΡΘηΐΘ 8 ὯΠ ῬΓΘΠΊΪΟ ΠῸΠ ἃποοια Ραπαϊίο, ρϑγομὸ ἰπ ἐ8}} οδδὶ 11 αἰγιδο ποη ὃ 
ΘΠΟΘΟΡδ, Βόγίο, ΠἸΘΠΟΡΘ Π6]18, βὑ ρυ]αΖίοηθ θοὸν αἰθρὶ ἢ ἀἰγιδο οϑίϑῦθ ὁ ᾿ορϑγα 461 ἐθγΖο 
᾿ιὰ πη οαπιθηΐθ ρθῖ οϑϑιθο 4] βαποίγπο 1 ἱρυθυοοδ Πἰὰ. 

Π οοπύγαϊο 8. ἴανονθ αἱ ἔθυζὶ οοῃθθηο αὐϊπηα! ᾿πηρ]]οἰδδιηθηΐθ ἀπ᾿ οἴου, ορη- 
«υδΊνοΙθα 19 ΡανΟΪ ποη 1ο βοὐῤἐσαρ βᾷπο θβρυθδϑδιηθηῦθ 6 ὑδοίἐδιηθηῦο ἈΠ8 αδ, ἀοοοἑῥαζίομο, 
αἰομδνδπο αἱ πὸπ γοουϑὶ νίπθοατθ σοῦβοὸ αἱ [αἱ ὁ ἀϊπποδίγϑπαο ἀἱ ψΟΪΟΓΡῚΪ ὕθηου ἢδ- 
βοοϑύο 1 ΙοτῸ ορθϑναῦο, 16] απ8]0 ὁᾶ80 ἴὰ ὁοποβοθηζᾶ 9Π6 πθ ΟΡ δοααίδιθο 1] ἴθ 0 Ζο, 
ΘθΒΘΠ60. ἴῃ αρίο 6011. γοϊοηὐὰ οοπέραθῥιια]6, ποι ἀὰ ΙπορῸ 8118 ροββι δ Πὰν αἱ τοπάθγθ 
ἸΡΥΘΥΟΟΆΡΙ]6 11 αἰ ἴο. 

Φαθηύο 8] πηομηθηῦο ἴῃ οἱΐ 5οῦρθ 1] ἀἰνιοδο, 4166 Β'οθὈ9 (2), ὃ ἀθοϊβίνα [ἃ νοϊουΐὰ 

46116 ραν θὰ ὃ 5010 ῬΟΒΒΙ116. ΡΟΥΘ δ᾽ οαπθ. ῬΓΘΘαηΖΙοηΪ. ΝΟῚ οοηὐναῦ 66 ἄθνομο 

ϑΥΘΡΘ ἴὰ ΙΟΓῸ ΘβθοΖίοπμθ ἄορο ἃ πιοῦΐθ 6] Ῥγουη ΒΒ }10, δὶ ἰδ 6 6616 1] [6"Ζο, βθῆηζϑ 
ΔΌΪΘΙ]Ο πὸ Β8ϑρθυῖο, ϑοχυίβοϊ απ ἀἰτίδθο δαθοποιηο ἴῃ ΘΟμβοριθηζει αἱ οβϑϑ 6 669 1] ῥτο- 
ταϊ θη θ ποὸη ροβϑᾶ Θβ8616 ΠΠΡϑγαῦο 8] διὸ ΟὈΡ]ΠΡῸ ΠΘΠΙΠΊΘη0 8 Ρᾶιΐθ ἀ6611 θγϑαϊ 
46] Ῥγομπηβϑανίο. 56. Ὁποῖιθ {Π ργομπηϊ ύθηθο ἀἰϊνθηύθ βθθθββοῦθ ἃ. ἐἰδο]0 πηίνουβαϊθ 46] 
ῬΡΟΙΊΒΘΑΡΙΟ, 11 80 ΟὈΌΠΡῸ ποι ρχὸ ΘΟΠΒ᾽ ἀθγαγϑὶ ϑϑυϊηίο ἴῃ σοηβθριθηζδ 461] αννϑπαΐα 
ΘΟΠ ΒίοπΘ. 

Μὰ ὃ βγδπο απθβῦο, ὁΠ6 1] ὁᾶ80. ὁΠ6 Ρθ1 5 οθ}0)6 ὃ Θοοθζίοπθ 8118 σϑροῖϊα, ὃ Ρ6Γ 
1] Κ81611185 ΤϑΡΊοπ 46118. Τθροὶϑ βύθββϑα (8). Π οοπύγαθθο ἀ᾿ δββ σα γα Ζίοηθ ἴδ ΒΟυρΌγΘ 0011 

(Δ) 1ΠΠ, ραρρ. 119. 6 120, ἃ. 
(2) ΠῚ, ρᾷρ. 121. 
(8) Ορ. οἷδ., ραφ. 218. 
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τηουτίθ 46] ργοπηβϑατίο απ ἀἰγι δύο δαθοπομηο ἃ ἔνουθ 46] ὑθυζο 616 πὸ νἱ ἢ8 ριιηΐο 

Ῥαγἐθοϊραίο. Ἐἢ, ἄονϑθ ἴο βου θθουθ ὑθᾶάθβοο ταννυΐβα 1] αἰριμῦο βουΐο ἃ ἔδνουθ 46] ὕβγζο 

οἶνγιο 5οἷην Ἡίϑ8οη, μα ΤΙ ον, 11 εἰν! ΠἸδῦα ἔραποθϑθ τἱονα ο᾽αθιίαπιοηῦθ 1᾿ πη ρΟΒΒ! ὈΠΠ 

ἅα ρᾶγίθ δᾶ, 59 8πῸΠ6 ΘΡ6 βθηΐορ 46] οοῃύγαθθο, Αἱ ν᾽πο δ 6 1ο βυϊρυϊαπίο Ὁ] 

Τ᾽ δοοούασίοπθ. Π ἀϊνθιβο ἀϑρούὺθο βούδο σαΐ ὃ οοπϑίἀθναύα ἰὼ ἤρατε ραν αϊοα ἀ6]]᾽ 5- 

βἰσαγαζίοπθ οοπάποθ ἱ ἀϊιθ βου ον! δά ἃρργθζζΖαιηθην ἀ᾽ ον αΐπο αἴνθυβο. 

Ἐδβθα δὶ ργθβθηθα θοτη6. πη ΘΟΟΘΖΙΟΠ6, ἴῃ αυϑηΐο 5] δοαπῖδθδ, τη αἰριθθο οοηῦγο ἰὰ 

ΤΘΡΌΪα, ροπθΡαΐθ ὁ6 οϑῖρθ 1᾿ οἴου νο ἱπα τ σζαυδὶ ἀ᾽απᾶ πιδη  οβίδσίομο αἱ ψοΐογθ (οἵ- 

ἔογία); δ᾽ ρυθβθηῦα οοτη6. π᾿ ΡΡΙΙοα Ζίοπθ 4611 γΘρο]8 βίθϑβα, ἴπ απϑηῦο, ΠΟῚ Θββθη ον! 

ἀἰομίατασίοπο αἱ γοὶθτο οϑργθϑϑϑιηθηΐθ ἀἰγθῦνα, ποπ ὃ ῬΟΒ51 0110 ἤββανΡθ 601] δοοθυθασίο 6 

11 ἀἰνιθῦο οἢθ οἱ γαοὶθ [Ὁ Θουρθῦθ ἃ ἔδνονθ 46] ἴθυζο. 

Τα παίαγα ρίαν ἀῖοα, 461] οοπύγαθθο ἅ᾽ Ἀββὶ συ" ζίοπθ 8.118 νἱδα ἃ ἔδνοσθ αἱ ἐθυσὶ ἐπ 

οσϑοῦδο ἅϊ παπιθροβθ ἀἰβουββίοηϊ : 8ησὶ 18. ΘΟπβΙ ἀθυ ἃζίομο αἱ απιθϑῦο ὁ8 850 ΒΡΘΟΙ]6 ποὴ 

βοϊξαπίο ἱπδυὶ πούονοϊμηθηΐθ 51 Βοῦρογο ἅ6110 ππονθ ὑθουίθ, πᾶ ἔπ ἰὰ ταρίοη ἀθίογ- 

τηϊπαπΐο ἄθ!]α οοποοσίοπθ ο᾽6 γαννίβα Π61 Πρ δῦο πιοᾶθνπο ππᾶ ἄθτορδ 8116 ὑγδά] ζίοη] 

οἰ Β5 1 66. 

Π’ αἴέρα ρᾶγίο 1θ αἰ οο! θὰ ἴῃ οαἱ 51 ὃ ἱπηθαῦθαθα ἃ ἀοὐύντϊπα ποῖ ῬΟύΘΓΟΠΟ ἃ ἸΏΘΠ0 

ἂϊ τἰουύθουϑι π61}18 ἀϊνουθι θὰ αἱ οομδθρίθηζθ οαἱ νη πθ ΠΘΟΘΒΒΒΡϑηηθηΐο ὑγαβοίηδύα ἰδ 

Ῥγδύϊοδ. 

ῬΑρρυΐπηδ δἰ ν 116 [Ὧ τἱοδᾶθυο 1ὰ ἀθδὶσηδχίοπθ 46] Ὀθποἤοίαυῖο οοη θη ἴῃ ἀπϑ 

ῬοΙΖσα ἅ᾽ αϑϑί σαν ασίομθ 51118. υἱθα βούδο 16 ἀἰβροβίζίοπθ 461] Οοάϊοθ οἷν]. οἷο τϑροΐϑ 

16. 5υϊρυϊαζίομο ἃ ἕαγονο 461] ὕθυζο 6 ἴὰ ἀϊοηίανα ᾿Ρυθνο δ 116. ΡῈ ϑῇουϊο 491]᾿ δΔοοοίία- 

χίοπθ. Οαθϑύα ὑθοῦία ΘΌΡ6 ἴἰη ΕΤδποῖα θα πα ἈΠΟΟΓα Π6]1ἃ δύθϑϑδ Π08118. πυπμηθιοβὶ ἴδα- 

τοῦ. Οἷὸ ποι ῥορ]θ ὁπ6 1ὰ ἀου τίμα ὁ [8 οἰ ατβργιἄθηζδ, Π6] βθρυ]α, βίαπο βῦαθθ 

τηϑ] αὐ μα Ππιθηΐο ὑγαβοίπαίθ ἴπ ἀπ πηᾶῦο αἰ Ἰποθυίοσζθ, ἄονθ, οοπηθ. Β500511 αἰ νούναηϊο 

Ῥουϊοο]οβὶ, ααδηῦο ἢ 611 δα ονϊθατο, βύανδηο ἀὰ ἀπ Ῥϑυΐθ Τ᾽ αβϑαγαι δὰ 46110 ὁοη56- 

σάθησθ ργδύίομθ, ἀ811᾿ αἱ ὕτα 18. Τασίοηδ]6 ἱποοηβίβύθηζα 46118, ἐθοτῖδ. 

Τιὰ 50 1Π1α 6 σαν] οἱ αἰραΐθονα Τ᾿ 1πἰταπῦα πᾶν 46118, οοβύγαΖίοη6 σ᾽ αν αἴθδ, 6110, 

ἰὼ ἅ611ὦ Ἰορίοω ὑγαύθα ὁ νἱοίθη- Ῥθι ονυίθα θ᾽ 1ΠῸ 5005710, ΘΓὰ 818. ΠΉΡΘΓΙΟΒΘ. ΠΘΟΘΕ 

φοιηθηῦθ βοϑρίηῦα θοπὐτο 1᾿ Αἰ ὕγο. 

Ὁ Ἰ᾽δοοοῤίασίοπο 49] Ῥοποβοίατίο νἱποοίανα ἴο βυϊραϊαπύθ ρυΐπηδ 491] ἀν νοραΓΒὶ 

6118 οοπαϊχίοπο ἄα [αἱ ροβύα 8] βοῦβϑιθ 46] ἀἰγιυδο, ο Τ᾿ οἴουθα ἄνονὰ ἴπορο απδηᾶο 

ἀνονῶ οθϑϑαῦο ἀ᾽ ϑϑϊβδῦθυθ 1᾿οογθηΐ (1). 

51 οοπηποίὸ 4810 5οοιηροῦΡ 1| οοηύγαὐθο ἀ᾽ 85: 

φοΡχὶ ἴπ ἅπθ ἀἰδύϊηθο ορουδζίοηϊ, ἴθ ἄπθ οοπύναθθ!: Ππὸ ἃ 0010. ΟΠΘΓΌΒ0, ὁ 512 818 ρ- 

τηϑίϊοο, 686. 5ἱ ἀϊοονα ἰηδθυνοπαῦο ὕγα δββι σι υδηῦθ Θα ββί σα ραύοΘ, ὁ πηθρ110, ὑγ8 Ιο 

ἙαΡΘΖίοΠΘ. 5.118, νἱδα ἃ ἕαγογ αἱ 

(1) ΠΑμβμαν, 1. οοπέγας δα ζαυοιι" ἄ ἐϊ6)5. Ῥαγὶβ, 1898, 8 18, ρᾶρ. 25: “πη πθ΄ φομρυθ μα ΡᾶΒ 

“ απ οοηὐταῦ 856. ΘΟΠοα6. δαΐσθ απ σἰνϑηῦ οὗ απ ἀόξαμῦ. ΕΠ ρουγίαμῦ Τὰ 7υτιβρυᾶθηθθ 5008 Τὰ Ῥουβδβόθ 

« 6 Ἰὰ νἷθ, ἃ δάτηῖβ 1 οἰβοιοῖξό 46 1 δοοορθαθίοπ ροβϑότίθατο ὧὰ ἀόοὸβ ἀὰ βεϊραϊαπῦ 5. --- ΤὐΓποοουθηῶ, 

γϑππὸ βορπαϊαύα ἄἀὰ ΟοἸταθὶ ἄθ ϑαπίουγο (νοὶ. Υ͂, ατῦ. 1191) 6 ἅἄα ὙΠΆ]]οΣ (ΠΑτιος, 1888, 2, Ρ. ΠΝ 

γοαὶ ααδϑϑ᾽ αἸδίπαο φαύοτοθ, 1οο. οἷδ., ραρ. 8: " Τήϑαντθ 46 Ἰὼ ἠατίδργιάθηοθ οϑὺ ἄπο ἀδη8 06 66γ016 οἷι 

«16 Ἰαοοηίθπιθ 46 ἴὰ Ἰοὶ Ἰαϊ Ἰαΐβθθ ἀπ ὑτὸβ συαπᾶ τπᾶτρθ, 46 ΘΠΘΥΟΒ Θ᾽ ἢ ΘΟΠΟΙΠΘΥ 665 ἄθαχ 1Δόθ8, ααἱ 

«δὰ ῬΥΘΙΙΪΟΙ ἀϑρθοῦ 58 Θχοϊαθηῦ Ἰ᾿πηο 1 δαῦτο : τϑῦσαϊν ῬΟβΒ1 810 ἀὰ Ὀέπόβοο οοηΐόντό ἅτ ὑΐουβ οὐ 8066" 

“ φαὐϊοι ἀρτὸβ ἀόοδβ. ΠῚ ἔλαῦ ἀπ᾽ 61160 ἱπιασίηθ ἂπ ποαγθδὰ Ῥυϊποῖρθ ααἱ τϑϑρθοῦῖο ἃ 1ὰ ἔοἱ5 168 Θχ ΘΠ 068 

κι ἀα ζαϊν οὐ 165 Ῥυϊποῖροβ ρόπέναιχ ἀὰ ἀτοῖῦ,,. 
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Βυρα]δηῦθ 6 1ὰ Θομρδρηία Ὡββ θα ΌΓΙ66, Ρ6Ρ οαἱΐ 1] ρῥτίπιο, βέϊραϊαπᾶο, πιράϊαπξο πῃ 
Ῥαρδηηθηΐο ρϑυϊοαϊοο αἱ ΡγΘΠ11, τὴ ἀθίθι πηϊηαΐο ὀρ α]6 ἀα τἰβοπούθυβϑί 8118 βιὰ τηουίθ, 
ϑοσαϊδύανεαι, ὁομ"Ὸ 1ὰ οοιηραρπία ἀἢ αἰρ᾽ υὔο αὐέμαϊο [αοϊθηῦο ραρύθ 46] 50 ραὑυϊπιοπῖο: 

Τ᾽ αΙῦτο ἴπνθοο, οοπβίβύθηθο Π61]} οὔογῥα ὁῃ6 ἀϊ ἂπ (816 αἰτίδῦο δἰ ἕδοθνα 8] θοποβοίδυϊο 
τηθἀϊδηῦθ 1 58 ἀθβὶρ δ Ζίοπθ Π6118. Ρο]Ζζα (1). Θαθϑῦϊ ον δρθῦγο αἱ δοοθίίαθ ὁ πο; 
Ἰὴ8 ῬΥΪπηδ, 46]1 ἀοοούξαζίομθ ἤοὴ ἀϊνθηΐγα ογθαϊορθ, Ομ θ᾽ ΒΘΠΊΡΙΘ 1᾿ αββί σαισϑηΐθ ροΐθνα 
Αἰ θίσαρθ Τ᾿ οἵουῦα, ἑαῦδα, Τι᾿ Δοσούξαζίοπθ βϑρπᾶνα 1 Οὐ Ἰσῖπθ 46] ἀἰγιθδο 46] Ῥοποβοίδνίο 
(ὕδββαζ. Ῥαυὶρί, 156. ἀϊοοιηῦτο 1878; ΒΊΒΕΥ, 1874,1, 199; 2 τηᾶ2Ζ0 1881; δίπευ, 1881, 

Ι, 146; οἵν. ΝΑνλππινι, Γ)αϑοιοιγαφίοηο δια υἱία α ἤανονο αἱ ἐογαὶ, 'ΤογΊηο, 1896, πο 5). 

Ροβίδ ἴὰ ααθβύϊομθ 881 ἐθιυθπο 461] οἵϊουία 6 βρίθραίο [Π ΒΟ τΘ 46] ἀἰγ ἐδο οοπιθ 
οἰξοθθο 4611 Ἱποοηΐγρο Αἱ ἅχθ νοϊομῃξα, δὶ 656. ρ᾽ αἱ ἀϊοαπηθηῦο 1πΠΡΟΒΒΙ 116 Τ᾿ ἀοοούαζίομθ 

ἄορο ἴδ. πιουίθ 6110 βυραϊδηΐθ, ἐϑηθοο!!δ ῬΆΓΘΟΟΙ βου! ὑουἹ ϑοβύθπμορο, ΟΠ. θββϑδ ἄο- 
ΔΈΒΒΘ. ΦΙΥ͂ΘΙ' ΟΡῸ ἀπγδηύθ 1ὰ νἱδα 46] πηθάθβίτηο. Εὰ Φ]Π]ΟΥα ὁ 51] στἰΐθηονα 5θηζ᾽ ἈΠ ἐΓῸ 
Βοτίο 1] αἰνιυΐο 6 δὶ οοπύνἀάϊοογα 81] Ἰη θη πηθηῦο 461160 ΡΥ Ϊ ΔΠΟΠ 6 ΘΒΡΓΘΒ80, Ὁ ΠΟῚ 
Ἰο δἰ υἰύθπονα βουῦίο 6 1᾿ δοοθύψαζίοπθ διὰ δἰαὐδο Ῥτῖνα αἱ νδ]ορθ, ϑϑρ!]οδπᾶοβὶ τἰβρϑύθο 
84 πῇ ἀϊνιθδο σοπάϊσίοπαῦο ποι οἷὰ δ ἀπ ἰαὐίο ορρούξϊνο, πιὰ 811 αὐ ἰὑεῖο ἱ ΘΟ] αἱ οι 
Νἱ ἄογονα ἄδι νἱδα ; οβρ!]οδπᾶοβὶ, οἱοὸ, ποι τἰβροῦθο δᾶ- ὑπὰ ϑρθύδηζε, τὴηᾶ 84 ὑπ8 
τηϑηοϑηζε, 4Ἰ αἰνιΐο. 

Τὰ σ᾽ ανβργαάθηζδ, τη816 5᾽ δἀδρίανγα π6] σοποθύδο 461] οἴονία, Ῥογομὸ ἰηθαῖνα 616 
ἴὰ ῬοββίΠὲν 461 ἀοοούασίομθ νϑηΐνα ΠΊΘΠῸ ῬΘΡ 1 Ῥοπϑβἤοίδαυϊο ἃρριαΐο ααϑπᾶο 60118 
Ἰηοτθ 461} ἀβϑθσασαπῦθ νὰ αἀϊνοηαύα ΘϑὶρῚ 0116 1ὰ ϑοτητηδ, αϑϑίοασαία 6 θ8 αὐ] 4] βουΐα 
ἃ σαρίομ ἀ᾽ ἀροθύξαγο. : 

18. Οὐ ἔλδησθϑὶ (2), ἑαδία ἀβύγαίοπθ 481] ἱἹποοηένο οουξ νο 46116 ἄτι νοϊοηξὰ, 
51 σοῃ θη αΌΠο αἱ ἀπ ἱποοηῦρο ξἐϊχίο οα ἰ46816, διππιθύίθπαο ὁπ 1| Βοποβοίανίο Ρο- 
ἴθ5509 δοσθύξαγθ ἅποΠ6 ἄορο ἰὰ πιοτίθ 6110 βἐϊραϊαπίθ, ὁ οθ (α]6 δοοοίξαιίομο ῬΘΓ ὰπ 
ἔϑποπιθπο ππονο ἀϊ γουγοα εἰν θὰ, τἰβα 556. ποὶ Βποὶ οἱϑυθὶ ἃ] ΒΊΟΡΠΟ ἴῃ οἱ 1] οοπύταῦθο 
Γδ δύδύο βυϊρα]αθο, ὁομη0 568 5ἱ ὑγαύψαββθ αἱ πᾶ οοπἀϊσίοπθ βοβρϑηβῖνϑ, (8). Νὰ οἱὰ 1] 
Τιαρθό (4) τἰϊονανὰ 1᾿αβϑαγαϊ δὰ 4611 ἀρ Ιβοῖο οοπ οἱ 5ἱ δρᾷ ἐθηΐαίο 1] βαΙνα αρρίο 6118 
ἰθογίοα. ΑἸύγὶ βου θρονὶ (5) οββθῦνϑηο, οἶιθ, 58. 11 οοπύγαθθο ἃ ἔϑνογθ ἀϊ βυζὶ ρούθϑϑϑθ 

(1) Ἐ. Βιάνοηι, “" ΕΌΤΟ 1δ.,, 1897, 1, 00]. 488 6 484. 
(2) δ 5982., 8 Ἰυρ]ϊο 1884, δίκευ, 1885, 1, ὅ; 8 ξϑὈ γαΐῖο 1888, ϑῖπευ, 1888,1, 129. -- ῬΕΜΌΙΟΜΒΕ, 

Οοπέγαίς, 1, 248, 257. -- Αὐπεὺ οὐ Βαυ, ἤγοίξ 7»... 8 8486» 6 ποίω 81. 

(8) Τιάμββαν, ορ. οἷδι, Ραρ. 26: “ ΟὨ δββαΐθ 46 7αβύϊῆθν οθὐδθ βοϊαύίου θα ἀἰδαπῦ απο 1᾿ Δοοορίαδίοπ 
οϑὺ ἀπ οομαϊδίοπ; 4 ἀδβ Ἰουβ, θοπασαθ ὑοαΐο οομπαϊ ἴοη, 6116 τόϊγοαρηῦ ἀπ6 [018 γοταρ]16. {πὸ {6118 

᾿ ΘΧρ]]οαὐΐου τ βασγαῖῃ γόβι βου ἃ ἀπ ΘΧΆΙΊΘΙ ΤηδΙ]6 Ῥθὰ βθυΐθυχ. 
“ΤῸ8. ἃτυδίβ ποῖιβ ἀἰβοηὺ ἀπ 1᾿ δοσθρίαθίοπι οδὺ ἀπ Ομ  ΐοη οέμο 4ια ποη ἀ6 1᾽ Θχϊβύθποθ ἄὰ ἀτοῖί. 

Οὗ 1ὰ 7αχιβρυπάθιιοθ 6116-ταδι ἃ Ὀΐθη βοανθηῦ βίσπα]ό 18, ἀἰβυμπιούϊοι ααὶ 5 ΠΏΡΟΒΘ Θηὐγθ ἴὰ ΘΟΠ ΕἸ θη, 
“ φοπβίἀότός. σοταπιθ τηοαα!δό ἀπ ἀτοὶν οὐ ἴὰ ΘΟ] οη οοπδι ἀὄτόθ οοϊητηθ ὁ] έτη θηῦ θββθηθῖθὶ ἃ 1ὰ ἔου- 

« 

“ χῃρξίοι ἄὰ οοπέγαξ. [Γατῦ. 1179 πθ νἱἶβθ 46 165 τηοαα]έβ; 1] π6 5 ΔΡΡΙ]α 0 Ρρᾶ8 ἃυχ ἐ]όμηθηΐβ τηδιηθ5 
“ ἀὰ οοπέγαῦ...... Αὐεϑὶ Ν. Οτόρου τόβαμηδηῦ 186 βγϑύδιπθ 46 1 7ασίβρυαάθποο, ἃ θΐθῃ βοῖμι 4θ πθ Ῥοϊπῦ 
Ξ ἈΒΒΙΤΉ116. οοΙηρ] δὐθιαοεὺ 1᾿ ἀοοο ρα οι ἃ ἀπ6 βἴπαρ]θ το! δέ. Τρδοοθρύανίοι τόῤτοαρι᾽ ἀὰ ἰοὰνῦ ἀὰ 

οομηύγαῦ ἃ 1ὰ τηδηϊδτθ 465. οοπαϊ ομβ.,. 
(4) Υ. «ὰ δβθιιρίο ποίῳ 8118. βϑηΐθησα, 6118, Οουίθ ΑΆΡΡΘΙ]Ο αἱ Πουαὶ, 6 πονθιιῦτο 1886 (ϑππου, 

1888, 2, 91): “ὕπο νοϊουῦό, ἀδβύϊπόθ ἃ, ἔουτηοΥ 16 οοπβοηὐοιηθηῦ, Ῥᾶβ8 Θβ5θ}6161186, βοῦσοθ ἰπἰ 1816 α ὯπΠ6 
Ἕ ἀοπαίοη, πὸ τέῤεοαρ!υ Ρὰβ 9. Υ. Ῥᾳτθ πούα Οδββαζ. 2 Ἰρ]10 1884 (ϑτπεν, 1885, 1, ὅ): “ Ὅπο οοπαϊ οι 
Ά ϑΟΘΟΙΆΡ]18 σϑηα γόῤγοδοὐϊνοιαθαῦ ϑέβοιθοθ 16. οοπύταῦ ἀηδόνια αἱ οϑὺ Θὴ βοὶ απ δοῖθ Ἰυτἀΐααα 
Θομαρ]οῦ.,. 

(5) Βαζενεν, [6 Τ᾿ ἀαϑϑιύγαγοθ 5ιι)" ἴᾳ υἷο, Ῥᾶρ. 29. --- Οουτελυ, Τραϊξό 68 αϑϑιγαηοθ8 817) ἴα υἷο, 606. 
Βμεπο Π. Τόν. ΓΗ]. ὃ2 

Ἶ 
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] 



200 ΜΆΒΙΟ ΒΙΟΟΑ-ΒΑΉΒΕΕΙΒ 28 

ΒΟΙΠ ΘΙ] ἰπ ἄἀπθ ποροχὶ ρ᾽ανίαϊοὶ ἀϊδύϊηθι, ἤῸη 51 β᾽ αβυβοπθΡθθΘ ἀπ αἰ ΒροβίΖίομθ 

ΒρΘοΙΆ]6; 6 ἀ᾽ αἰύτα ραγίύθ ὑπᾶ [816 50 ββίοπθ ὀοηὑγαβύθγθ 06. 8118, γϑα] δὰ 416110. 0059, 

Ῥορομὸ 1ο βὐϊραϊαπῦθ πα118. δὶ ἔα ργουηθύθοιθ ρϑὺ 8ὸ, πι}]8 οὔἔνθ 8118 ρϑυβοπᾶ ἀθβίρπδία, 

τὴᾶ; ραὐίαϊδοθ ἰηνθοθ ο16 ἴα βομπηηηδ, ἀβϑίοαγαῦα, 16 58. βαρύ αἰϊγϑύϊδιηθηθθ ἀ8118 

ΘοΟΙΠρδρΡΠϑ. 

ΠᾺ16. οοποθζίομθ ἀἰβοοποβοθ 18 πϑύπγα ἰηδίηα Θὰ 1] τηοᾶο αἱ [ΟΠ 81 46] οοῃ- 

ἐγαύίο ἃ ἴδνογθ αἱ ὑθυχὶ 6 υονα ἰὼ βίγϑηθζζα 4811 1Ἰη θγργθίδζιοπθ ἀδύα ἀ811᾿ αρῦ. 1121 

461 Οοάϊοθ ἔγδμοθθο, 1128 461 Οοᾶϊοθ ποβίγο, 8118 βύσθρυδ αἱ ἀπ ὁ880 616. πὸῃ νἱ 

γτἱθηίγα. Ταηΐδο νυ Όθ9. αὐἰϊπαϊ δοοούϊαιθ ἃ βρίθρδζΖίοθθ 4611 δυύ!θο]ο, σοηΒι ἀθυϑηο 

ΘΟΙΏΘ ΠΟῚ ΘΟΙΠΊΡΓΘΒΟ Π6] 5110 ἀϊδβροϑῦο 11 οοπύγαϊο ἀ᾽ Δββί σα Ζίοηθ 5.118, υἱΐα ἃ ἵϑινουθ 

ἃΪ ἀπ ἰοισο. Ν8 ἃ αὐθϑύο τἰβυϊθαῦο ποὸη οἰαηρθνδπο 8ποογδ 1 Πούθου!. ΕΒΒῚ ῬΓΘ θυ ν 8 ΠῸ 

᾿πατδρ Πα ΓΘ. πᾶ Κ πορούίοσιπη ρϑϑύϊο, (1), τἰβροῦθο ἃ αἱ ποη ἰπίονσθηῖνα ἀπ ὙΘΓ8 

6 ῬηΡορτῖα δοοούναχίομθ, βθοοπᾶο 1 ἤριρδ οἰ αββίοθ, 49118. βθ Πρ] Ζίοπθ ἃ ἔθνουθ 46] ἴθγΖο, 

τη8, ἀπ, ΡιΓδ, 6 ΒΘΠΊΡ]100. ταὐϊῆοδ, ῬοββΙθ116. ὑδηῦο ἀυγαπΐο ἰὰ νἱῦα, 46110 5 !ρυ]δηΐο, 

αὐδηΐο ἄορο ἰδ. 5118 τηουΐθ, 6 βυ!ποίθηθθ ἃ βοβύϊαϊο ἃ [ἴα] 1] Ὀθηθβοίαυο, Θ0Π|0 50 

6611 ποη ἔοβϑθ τηδὶ ᾿ηὐουνθοπαῦο Π6]]} ΔΙΆΓΘ. Οαρθῦα ὑθϑὶ, ὁοπ ἀπὸ βροβύδιηθηξο αἱ ἰθυ- 

τηϊηΐ, ὃ ϑοροῖύα ἴπ Οϑεμηϑηΐα, 8110 ϑόμθτον (2), βθοοπμᾶο οἱ 1] “ ρϑβίου. , ποῃ ὃ ρὶὰ 

10 βὑϊρυϊαηῦθ, τὴᾶ ἴδ, Θοταραρπῖδ, ΒΒ σα γ]06. 

ΟἸὰ ἀἰπηοβύγϑιηηπηο ΘοΙη9 τἰβρθύθο 8] ὑϊροὸ ὀοιηθππθ 46] οοηὐγαύίο ἃ ἴϑνογθ αἱ ὑθγζὶ (8) 

16. ὑθογίϑ, 4611ὁ, γαρργθϑθηύΐδηζσε, πΠοη ἴδοοῖδ, ΟΠ 6 ΘΟΠΊ Πα 6 16 αἰ ΠοοΙ δὰ 1η οα] 5᾽ Ἰπηρθϑ ύθ 

α06116 4611 αοοούϊαχίομθ: ααἱϊ ρογὸ 11 οὔβο ὃ ἀΐνϑυϑο, ρϑυοῃμὸ, 590 ΠῸΠ ὃ ῬΟΒ510116 ἀπ᾽ ἃ- 

ἄοϑίοπθ ἃ] οοπίσαυνο ἀῶ ρᾶῦύθ 46] Ῥομπϑῆοίαγιο, 48] τηοτηθηῦο ὁ πηϑποδ ἀπ᾿ οἴθυθα ἃ 

Τὰῖ τἰνοιία, ὃ ροββί 116 ἅδ᾽ ραγῦθ ϑὰδ 11 οομη θυ πηθηΐο 8110 βυ!ραϊαμῦο αἱ ἀπ τηδηᾶαίο 

8. ΘΟΠὐΓΑΓΓ6, ὁ ἴα ταὐϊῆοι, 461 ορουαύο. Μὰ ἀπὰ [816 ἱρούθϑὶ, 5860. 8π6Πη:6. πηϑίθυ 8] πιθπῦθ 

ΘΟΠΘΘΡΙΡΙ]6, ΠῸη τἰβρομᾶθ 8118, τθαϊ δὰ ἅ9] ταρροιΐο; δηΖὶ νἱ οοηὐγαβύθ, ρϑυομὸ ΟὨ] δὐϊ- 

Ῥυ]α. ἀπ᾿ Δββί σα ζίοπθ ἃ ἴαγουθ αἱ ἀπ ἴθγζο, πὸπ ἰηὐθπᾶθ ρϑῦῖγθ 11 ἑαλίο α᾽ ΑΙσΤΙ, τᾶ ὃ 

ΤΏΟ550 ἅδι 'π ἰπύθγθθϑθθ ῬΓΟΡΙΟ, δᾶ ραγθ αἱ Ὀθηθνοΐθηζα, γΘΓΒ0 1] [θγΖο. 

Οαδηΐο 8116 ναυϊϑηῦθ ἰπὐγοάούνα ἄδι ϑοπθρον, θαβῦα τ]οογάδγθ 1] ἀπ }10 ΠΊο880 ἀδ 

ὙγΙπαβομοια (4) 41 ἐροηύθ 811᾿ δῃδίορα ὕθϑὶ δἀουύανα ἀὰ Οἰδιθ]8β (5) ρον [ἃ 1θρ88 6, 8 2, 

Ὁ. ἄ6 ποῳ. φοϑδί., ὃ, ὅ: “ Οὐτηθ ραὸ 1] ἀθὈϊύοῦθ τϑρργοβθηΐαγθ 1] ογθαϊ ον ῦ , 

ΟὉ]1Ο βὔθϑθο βροβύβπιθηθο αἱ ὑθυμηηΐ αἱ ΔρΡ]]οὺ ἀπ᾿ ΑΙ γα σοὶδα 11] οοποθύνο 46118 

οἴδοτία; οα 11 αἰνιθδο 461] Ῥοποῆοίανίο νίθηθ βρίθρδῦο ὁοπ16 πῇ ΟὈὈ]Ϊρο αἱ οὔν᾽ τ δβϑαηῦο 

ἅ4118. οοπιραρπῖθ, δββιοαγαύσίοθ: “19 νΟΒ ὙΘΥΒΘ (105 ὈΓΪΠΊΘΒ. ΡΟῸΙ 416 γΟυΒ ῬΓΟΡΟΒΙΘΖ 

«ἢ Χ, αὐδηᾷ 16 πΠ6 560 Γ818 ὈΙυ8. 9. νἱθ, ἀ᾽ δοοθρίθι' ὁ08. ὈγΪη65. οδρ  α]18όθθ (ὅ0 τ 

“ Καοῖα8), (ΤΉ ΑΙ, πούδι δ ἀπ Βθηΐθησε 46118, Οονύο αἱ Βοβϑηςοη 4611 ὃ τηᾶγχο 1887; 

Ἰθκύυοζ, ἀνθῦν, 188.. "4. 

Οοποοῦθο δββοϊαὐθιηθηῦθ ΘΡΓΌΠΘΟ, οὐβοῦνϑ, 1] ΒΙΘΠΟΙΪ (6), ρογοὸ 18. ΘΟΙη ΡΒ Πΐ8, ΠΟΙ 

Ῥτοιηθύϊο αἱ οὔθ, τη αἱ ρᾶρϑγθ 8110 ϑὐϊρυϊδηῦθ, ο 811 ρούβοπᾶ ἀὰ [αἱ ἀθβίρπαῦδ, 

(() Π ρἱὰ διάθηθθ ἑδαύονυθ ἀἱ ααθϑία ὑθουίοα ὃ 11 Παρθό. --- Οἴν. Τάμββητ, ΟΡ. οἷδ., Ῥαρ'. 21. 

(2) Τρορτηπαϊίδοϊια «Ταμγθίογιον, ΧΧ, Ῥὰρ. 188. 

(8) Ναμι. 1. 

(4) Ῥαπᾶ., 11, 8 816, πούα 75. 

(δ) Ορ. οἶδ., ραρ. 180. 

(θ) " Τοτὸ ἰδ. .,, 1897, 1, 90]. 485. 
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Ἰὼ αἀπ816 τϑϑῦϑ οομηρ!οδηηθηῦθ ϑϑύγϑηθδ, 81] Ορθυ Ζίομθ 6 ΠῸΠ ριαὸ ἴδ: ψγϑ]θγ6 1] 510 

αἰνιθθο, ροβύο ο6 αποϑὺϊ ἀρ αι ἴῃ ἀπ] βίνοϑ δ, πιοᾶο γϑνοοδύα ἰὼ ἔα θα, ἀθϑιρημα Ζίοηθ. 

Ἐοοο 11 τἰβαϊθαῦο 4661] βίου )λί ἀθὶ β᾽ ασθοοπβα] 1} π6] οοβύυηρθνθ 1] οοπέγαϊίο 4᾽ 88- 

ΒΙΘΌΡΆΖΙΟΠΘ 5.118. γἱύα ἃ ἴθνοτθ αἱ δυσὶ π6118 ἀἰβροβίχίομθ ἀ611᾿ αῦῦ. 1121 Οοά. ἔγδῃηο., 

1128 Οοά. [ἰἰ4].:! 

ὍΙ ἔγοπῦθ 818. Ἰοῦο ϑἱοαιθηζδ, πο ἃ ὑουύο τἰδίθπθ ἀθύθο βου ὑΐοτθ (1), ὁ86 1] βίπ- 

ΒΌΪΘΡΘ οοπύγαὐνο αἰθαύονίο, βοοποβοίαθο δἰαθθο ἃρ]1 δηθοι! β᾽ ασθοοηβα 1} 6 δ᾽ οοπη- 

τηθηὐαον! 46] τοιηδπο αἰ ὑδο, ἰδ βύαθο βουθγπαῦο 00 ΠΟΙΙῚΘ ῬΓΡΟΡΙΘ (ΑἹ ΤΑΡΡΟΓΡΕΙ 

Β᾽ανΊ ἀ1οὶ ἀϊνουθὶ, ἔδ]ϑαπᾶο [ἃ βιιδι ἰπ 016. 6 1] 510 Β00ρο, οοη δα] θη ο 81 ὈΙΒορῊΪ ο 

1 ΒΘ πθηὐὶ ροῖ ἱ α08}1 ὃ τηοἀθγπδηηθηΐθ βοσύο ἴῃ ΤὩρΡΉΠύθυρα θα ἴῃ Απηοτῖοδ αθϑῦο 

Ῥοτγύαθο πιογίβϑτηο 6116. ργον ἄθησχδ, οἢ6 πο ἢ τἸΒοοηῦο ἴῃ δΙσαπα 401160 δη 6Π9 

ἔογιηθ οοπ γαύψαϑ!! (2). Εβθο ὃ ἱπαπὈ ]διηθηῦθ τιπὰ βυρυ]αζίομθ ἃ ἔθγουθ ἅ6] [θΖο, 

δι τηθββϑα, 8116 ρνϑῦϊοα, οοπδθηθα, 4818, ΠΠρουὑὰ οοπύγα θαδ!θ, βαησιοπαῦδ, ορρΊπηαὶ ἀ8]- 

Ταῦ. 458 Οο4. ὀοπιπι., ὁ. 6. Θβργθδϑδιηθηΐθ ἰῷ ὁοη ΘΠ ρ]δ; τη ΠῸῚ ὃ δ. βῦ!ρα] ΖΙ9η9 ἃ 

ἴδνοτο ἀ6] ὕθυζο οοπβί ἀθυαῦα ποΡ] δυϑ 011 1121 461] Οοαΐοθ ἔγϑμοθθθ 6 1128 Ἃ6] Οο- 

α1οθ ποβίτο, ἰὰ αὰ816 ἀϊνθπύδ ἰσρούγαυθα 116. 601] φοοουψαζίομθ 6 ὁμθ ἴῃ ὑδηῦο ὃ ν8]168 

ἴπ φαϑηῦο ὃ οοπάϊχίοπθ αἱ ἀπὸ βὐϊρυϊαζίομθ, ο.6 1ο βυϊρυϊδηΐθ ἔδ Ρ61 βὸ βῦθββο, ο αἱ 

ἀπδ ἀοπαζίοηθ ὁῃ6 ἴω δὰ αἱἐσὶ (8); ὃ ἰὼ βυϊρυϊαχίομθ ἃ ἴδνουθ (61 ὑθῦζο οοπβθηθ δ, 

44116 ἸΘρΡῚ ρῥἱϊ τηοᾷθγπθ, 16. ἀὰ8}1 Πδπηο βαραύο βνίποο αι δὶ 4811 ὑτδα! Ζίοπθ τΤοτηϑηϑ 

Θϑρῦθϑϑα 8116 ΡᾶγΟΪΘ: “ βοραϊαῦϊο οϑῦ νϑυθοσαπι οοποθρύϊο, ααϊρθι5 15, αἱ Ἰηὐθροραῦαγ, 

“ ἀαθαγαπι ἐϑούασι μην 56. αὐοα ᾿ἱπὐουτοραῦιβ θϑῦ, Τθϑροηἀουὶῦ,, 6 48116 αἰέρο: “ βῦϊρυ- 

“ Ἰαῦϊο πο ρούθϑὺ οοπῆοὶ, ηἶδὶ αὐγοαὰθ Ἰοααθηΐθ, (1. ὅ, 8 1, Π1ρ. σογό. οὐἱ., ΧΙ, 1; 

1. 1, ρῃ., Ὀῖρ. νον. οὗἱ., ΧΙ, 1) 6 ρον σουΐο ποὺ τἰβροπάθηΐο ἴῃ ααθϑύα ρδυΐθ δὶ 

ῬΙβορηὶ 4618 τηοάθγπϑ γὶ δᾶ ΘοΟΠοΙηΪοδ. 

Οοϑβὶ 11 Βίδπομιὶ, 1 απ816 ἀθβοῦῖνθ οουγϑυθιηθπὺθ ἴθ πϑύπγϑ βαρ αϊοα 46] οοπέγαῦδο 

α᾽ αββι οσυσαζίομθ ἃ ἕαγογ 46] [θυΖο βούγθηοϊα ἃ] ἀοιηίηϊο ἃ 611} τῇ. 1128; απδηῦο ΡοΪ 

110 βρίθρδιϊδ, 6ΡῚ]1: ὑγαύνοβοία ἀπὸ ργθύθϑα ϑυοϊαζίοπθ 46] αἰγιυδο, οἢ6 501 051}16 1] 

“ Ῥϑούιπι ἴῃ ἔϑνόσθηι ὑθυ δ , 48}6}1 δὑλϑυθὶ Ππη οὶ ἕο δ] 1 ϑύ]οὶ αἱ ἀθύθο ἃρύϊθο!ο, ἀθβαηὐι 

ἀΔ116 ὑγδαϊζίομθ τοπιᾶπα 6 ἷο ροῃθ ἰπ [06 ἴῃ τηοᾶο μὰ ΠΌΘΓ8]6. 6 θοπβθπύθηθο 8118 

πδῦπσα, 461] οοπύναθθο ἀ᾽ ἀβϑ σαγαχίοπθ, ἀθϑύϊπαθο ρ6 1. 588 ἴπ4016 ἃ Ῥιοννθᾶθνθ μὰ ἃ] 

ῬΘΠΘΒΒΟΡΘ ΙΓ] 616. 8] ῬΓΟΡΙΙΟ, ἃ ΤἈΡΡΓΘΒθηθαΡΘ. ΠῚ ΠΊΘΖΖῸ Αἱ ΤἼΒΡΘΡΊΩΪο δοογθαϊία- 

ἀἰβδίπηο 6 πιοὶῦο ἀϑαῦο πὶ ρϑϑϑὶ αἱ ρὶϊ ργοργϑάϊα, αἰνὰ (4). 

ΠῚ ἀἰεῖθθο, ὁπ6 11 θοποβοίανίο δοχαϊδύα ἴῃ νἱγυϊι 46118, ἀθβὶ θ᾽ μϑχίοηθ οοπύθπιία 6118, 

ῬΟΙ]ΊσΖδι, Βουρο βαρ ῖδο, ρθὺ 11 ἔαύίο βύθββο ἅ6116 ἀθβίβπδσίοπθ 6 461] ΟΠ] αζίομθ, ο9 

δι. Θομηραρηΐδ, αβϑϑατηθ, αἱ ραραγθ ἃ 1αἱ ἃ. Βοιηπιᾶ δβϑ σα αῦδ, ἄορο [ἃ τπονίθ 46110 5ἐϊ- 

Ῥυϊαηίο; βοῦρο μοῦ υοϊοηίὰ ἀοἴϊ6 ραγέδ, Ῥτοταθυθθηϊθ 6 βυϊρυϊαπηίθ, οοπιραρηΐα, ϑββί οαρδ- 

ἔγῖοθ 6 αϑϑίσαγαίο, ἱπαϊροπαθηθοπιθηΐθ ἅδ, ααϑίππαιθ δοσθυςαζίοηθ ἀα ραγίθ 46] [βιζο; 

ΒΟΓΡῸ ἴῃ απ6] Ργθοῖβὶ ἐθυτη]ηὶ,. ἴῃ (161 Τη0 6] Οἢ6. 50η0 Ῥογύαϊο 49] γϑρρογίῇο βρθο]8115- 

ΒΙπη0 48] χι816. θιηδηθ, 5ΟΓΡῸ οἷοὸ οοσηθ αἰγιδο ἑαύαρο δὰ ϑνυθηΐιδῖθ, οὔθ ργϑπάοιὰ 

(1) Του. οἷδ., 901. 488. 
(2) 60]. 486 ες 487. 
(8) 6]. 485. 

(4) 60]. 487. 
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οοπμδβίϑύθηζε, 8118 τηοσύθ ἅ6110 βύϊρυϊαηῦθ, βθιηρρθομὸ ααθϑῦϊ ποη ΔΌΡῖα, ἀπ απΐθ ἰὰ βὰδ 

σία, οοβϑαῦο αἱ ρᾶρδγθ 1 ργϑῃ, γἰβοαύψαῦο, οθάαύο ὁ ρίβπογαύο 1ἃ ροϊϊσΖζα (1). 

Ῥον 11 Βίδπμομι 11 οοηὐταύϊο α᾽ ἀδββι σα ΓΖΙΟπΘ. Θ0η. ἀθβι σ ϑΖΙΟΠΘ ΑἹ θγΖὸ ὈΘΠΘΗΟΙΔΡΊΟ 

ἃ 1᾽᾿ Δουυτηδχίοπθ αἱ ἀπ ἤσονο ῬγΙποὶρίο, οἤθ βιηθηζίϑοθ ἰὰ ἀϊβροβίσίομθ 461} ᾿ αὐῦ. 1128 

ΟΥη81 δηθαπδαῦα. Νῶ 8]]ογὰ ΒοΓρΘ πύρα] 11] ἀοϊηδηᾶδυθὶ ἀπ8}6 βαρὲν αποϑῦο ρυϊη- 

οἷρίο. ΟἸὰ νϑάθημσηο οοσηθ ἕω νοϊομηέὰ πὸρ Ῥαβύδ, αἱ ΡῈ. ϑὸ 6 βθηζξ 1] ΘΟΠΘΟΥΒΟ ΑἹ οἷ1- 

οοβύδηζθο οΠ6 ἴὰ οἱ αϑυ Ποῃϊηο, ἃ ἀθίοιτμηΐπαρο ἰὼ να]Παϊνὰ 461] οοηὐγαύνο ἃ ἴδγοιο αἱ 

Φ6ΥΖὶ. 586 δίοα πο δοοοῦθα [ὰ ἀοπδχίομθ οἢ6 νίθῃ ἰαὐα δ ἢ ] ΓῸ, ΠῸΠ Ρ61 απθβίο ϑδγὰ, 

γἰποοϊαῦΐο 11 ἀοπδηΐθ ργΐπηθ 4611 δοοθύψασίοπθ 46] ἀοπδύδγιο. [6] ΠΘϑηΠ1ο. ΡαΓΘ 16 πΘοθ8- 

ΒΘ16. ΘΟΠΒΘρΊΘηΖΟ αἱ ἀπ ἀϊνγοῦθα, ΘΟποθΖίοηθ. ΑἹ αἱ βοργὰ 4611 γοϊοηθὰ 46110 ρϑυὺϊ 

βύδϑηπο ἱ Ππη1 Ὁ] 46116 ροσϑι ἢ ὰ οἸανΙἀἸοῆθ, ὑρϑοοϊαῦϊ ἀ811ἃ ϑὔθθθα πδύυσα ἅ6116. οο56. 

Αποῖθ ἴα ἀϊθροβίχίομπθ 46] Οοαϊοθ οἶν1]θ ρϑυτηϑηῖοο, 6116 11 ΒΙΆΠΟΗΙ οοπϑί θᾶ Θ0Π16 

Τ᾿ Θβρστθββίοπθ 6118 παονὰ ἔθου, ὃ ὈΘη ᾿πΠΡῚ 48] γἼβοΙνθῦο 16 αἰ οο!θὰ 616. ρεθβθηΐδ 

11 τϑρροῦῦο ὑγῶ δββ αγαηῦθ 6 ὈΘηΘἤΘΙ ΓΟ Π6] οοηύναύθο ἀ᾽ ΔΒΒ᾽ ΘΓ ΖΙΟΠΘ: 8 ΠΖὶ 5: ΘΟ] 6 

ἴῃ αὐθϑῦο ποη Υἱ ριὺ 655616 οἴονία, ὁπ6 ἀαδϑηᾶο οϑϑᾶ ὃ ρ6} πδίιτα αἱ ὁ0856. ἴγρθνο- 

ΟΒΌ16, ὃ ἰοϊῦο αἱ τηθΖζοὸ 11 ὑγαῦθο οἷο ἀϊβύϊπριιθ ἃ απθϑῦο ργοροβιύο 11 Ὀιριθῦο ρϑυτηδ- 

πῖοο 4841] Ὀιγιύθο ποβῖστο, 6 16 ἅμθ Ἰθρ᾽β᾽ Δ ΖΊΟΩΪ ὙΘΗΡΌΠΟ ἃ ὑγονδῦϑὶ Π611ἃ πιθαθβίτηϑ, 

οοπαϊσίοπθ αἱ ἔγροηύθ ἃ] πᾶονοὸ ἰβυϊαίο. 

ἘΣ φαϊπαϊ πθοθββαγ!ο ΒΟΟΓΡΘΡΘ ἴῃ 6580. ἅπ8 ἤρτιρδ διύῥα 5ρθοῖδ]6, ποῃ οοπἰγαρροθῥδ, 

τη, Θϑύσϑηθα, 811 ᾿ αὐῦ. 1128, ρϑγομὸ ἀ Ἰη016 αἴαϊίο αἰ θυ θηῦθ ἀδ] ὁδϑὶ ἱνὶ οοη θη] αὐ ; 

1ὰ τἰβοϊασίοπθ 46118. ἀπθϑύϊομθ ϑαγὰ, ἀρραμῦο Π6] ΡΟΓΓΘ ἴῃ [106 6 Π6110 βρίθρβιθ ααθϑύδ 

ἀΠΠ θυ θᾶ. 

Τῃ ορῃὶ οᾶ80 ν᾽ δ πηδι βῦραϊαζίοπο αἰτοῦθα ἃ ἴδ ΒΟῦΡΘΡΘ ἀπ᾿ ΝΠ ὰ οοπογούα, ἰὰ 

αα816, βϑθοοπᾶο 11] ὕἤθπον: 49] ραύδο, ποῃ ὃ ἀθϑύϊμπαία ἃ ΟΠ] 56 1ἃ ἴϑοθ ργομιθύθθιθ, ὈΘΠΒῚ 

δι ἀπ᾽ τα, ρούβοπδ. Μίδα, τηϑηΐτο 11 αἰριυῦο ἀ6] ὕθιζο θϑιβϑῦύθ βιϑῃθγδίμηθηΐθ ἴῃ ὁ0η56- 

δάθηζα αἱ ἀπ᾿ οἴου, δι 1π| τἰγοϊ να 6 ἀϊνθηΐα ᾿Ργθν ο 8 0110 ρ6 Γ᾽ οἴουίο 4611 δοοούψαζίομθ, 

π61 οοπύναῦϊο ἀ᾽ ἈΒΒΙ ΟΆΖΙΟΠΘ. Θ580. ΒΟΡΡΘ οοτὴθ αἰγιὑδο δαϊοποιηο ἱπαϊροηἀθηθθιηθηῦθ 

4411 γοϊοπίὰ 46] ὑϊδο!ανθ. [ἃ τὰρίου αἱ ἰδ16 ἔαύθο, ὁοπϑιἀοιαῦο βούνο δβϑρϑῦθ ἀϊνθυβὶ 

ἀἃ. δίοθθο 6 ἀδ 38161165 (2), οὕδ π611ὰ ρου παρὰ ἀ6118,. τηδη] οβϑύθζιομθ, οἢ 6 πῸῚ ὁ0Π- 

Φῖθηθ ἰὼ νοϊοηὐὰ α᾿ ΟΡΌΠΙΡΑΙΒΙ σ ῦθ0Ὸ 11 ὕθυζο, Ῥθηθὶ συ γ850 11] ργοχηϊ ύθηὐθ. Αρραηύο 6 ̓  

οἷὸ. 11 Ὀθμθἤοίασίο ποῖ ραὸ δοοθύψαγθ οἷὸ ομθ 19 βϑυϊρυϊδηΐθ νϑῦβὸ Αἱ [αἱ πον ἤα αηοογα 

7αίίο Ῥοὸ αὐδηΐο ΔΌΡΙα ἴῃ δηΐπιο οα ἈΡΌΪα ἀβϑϑαμύο [ΌΡπιδ]Θ ἱπηρορηο αἱ ἴδγ6. 18 ργθ- 

βύδζίομθ Π6118. 58, Ἰηὐθρυ δὰ, ποπ ἴὰ ΡΓοιηθϑθᾶ δοοοιηρδρηδῦδ, ΘΠ0Π6. ὅδ πιΠ᾿ ΘΘΘΟΙΖΙΟΠΘ 

ῬδΡΖία]6, ὃ [ἃ δα 46] αἰγιῦο 46] ὕθυζο. Θαθϑύο ὃ βυθογάϊηδίο 81] οϊθυθψαδσίοπθ αἱ 

ἀπ ραύδο, τἰθρϑὺδο ἃ ουἱϊ Θρ]] ποῃ Ππδ δίοαπ αἰτιτδο ἀ] ᾿πύουνθηῖσθ. ἃ [αἱ ὃ ἀδίο τὶρθ- 

ὕθυθ αὶ αἰσδῦο, ααδηο 56 πὸ βἷα ἀννϑγαῦύδ ἃ οοπάϊσίομθ, ποπ ἀθίθγιηΐηδνθ 1 ΔΥν ΓΘ ΒΪ 

ΑἹ αὐθϑύδ. 

ῬῚη ααὶ πὰ}1ἃ6 ροσὸ αἱ ἰηὐΡΙπϑϑοθηηθηΐθ ἀΐνθυβο Π6]}᾿ θόϑθηῆζε 461] οοηὐγαθο:: τηᾶ, 

ΒΙΘΟΟΠῚΘ. ῬΘ. ἰὼ πϑύαγα 46] ραῦδψο ἰπύθγνθπιθο 1᾿ ϑαἀθιηρίπηθηῦο πῸπ 51 ρᾳὸ ἃ 916. σ[0 

αὔϑηαο ἰο βθϊρυϊαηῦθ Δ δ, οοϑϑαῦο αἱ νίνϑγο, δοβὶ π6] τηοιηθηῦο βύθϑϑο ἴῃ οαἱ 1] αἰγ 0 

ὃ βογΐο, ὃ ὑο! δα αἱ τηθΖσο ἴὰ Ῥοββι δ: Πὰ ἀϊ τϑνοοδυῖο. 

(1) Οο]. 481. 

(2) Υ. ἃ] ρυϊποῖϊρίο 461] πύμηθτο. 
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ΤΡγγθνοοα δὰ ὃ χαϊ οοογαϊπαύα ἃ] Βοῦρθρο 461 αἰγίδίο, ρϑυομὸ ααθδύο ἢ Ρ6᾽ ἱ 
ΘΟ αϊχίοπθ οἷὸ 616 τϑπᾶθ ἱπιροββί 1190. 1 Θβϑγοϊσίο ἅ6118. γθυοθα Ρ61 1] νηΐ" ΠθπῸ 6110 
βύδθο ἀϊ αδῦο ἃ οἷὸ πϑοθββαγίο. 

ΟΥθθπθ, 19 ῬϑΓΟΪΘ ὁ0η οἱ ἀοβοῦίνίδιμο 11 οᾶδ8ο βρθϑοίαίθ υἱδϑύξοπο ἀπὸ ἀοὶ πιοάϊ 
Δ᾽ δοααϊδίο ἀο!πϑϑϊοὶ 44] ἀἰτ ἐίο Ῥεϊναίο. Θυϊηαϊ, ϑοοδηῦο ἃ] ραύδψο οῃθ ἔβι βοῦβρϑγ 1] 
αἰριδῦο, ὃ οὐπιδὶ Οἰίατο απ816 5ἷδ 11 πιοᾶο ἄ6] βὰο ὑγαβίουι πιϑηΐο: 1᾿ αὐδο ηιογέϊβ δαϊίδα. 
Οἷὰ Βύουθο ἱπύγαωννθᾶονα απθϑύο οοποϑίδο, υ]θναπᾶο οοπιθ ἴα νοϊοηξὰ 40] ῬΓΟΙΉΪΒΘΘΙΪΟ 
ὁοηἰθηπιῦδ, Π6] οοηύταὐίο 4 αβϑίσαστδζίοπθ ἃ ἔΆνουο ἅ6] ἔθυΖο ἀϊνθηΐαββθ, 60118 βϑ τηοῦΐθ, 
Τ᾿ Ὁ] ίτηδ, σα, γοϊοηζὰ 6 ῬδΙδροπδη4ο 1] αἰ ῦο ὁοπΐθυύο ἃ] Ἰθραύδυϊο 8] ὑθϑίδπιθηζο, ; ᾿ 
ἃ 610110 οοηΐθυ!θο 8] Ὀθηθῆοίανῖο 4811 α] τη νοϊοπίὰ οοπύοπαΐα, π61 οοπύρανίο (1). ἢ 

Τῃ δα ιϊ ἱ οοπέγαθι! ἃ ἔδψοιο αἱ θυ σὶ δὶ ἀθίθγιηϊμα ἢ] βουρθγ αἰ τἀπὶ αἰ ἐίο ; πιϑ 
Τ᾿ δοχαϊδῦο, 6) φϑποιατηθηΐθ ὃ σοπέναὀῥιδ]ο, 5ἱ οουθαδ, Π6] οοπξναίξο ἀ᾽ ἀβϑίουταζίομο Ὶ 
ῬΘΙ ἴὰ παύπγα 4911 νοϊοπύὰ, 4611 ἀβϑοσασαηύθ, ηιογἐϊβ οαιίδα, οἷοὸ ἴῃ ἴογζα αἰ ἀπ αὐίο 
ὈΠΙ]δἴθΡ8]6. 

Ἐοοο 1ὰ αἰ βθυθηζα οἢ16. οἱ βρίθρβ ἰὰ παῦανα βρϑοίϑ]θ ἅ611᾽ 1ϑυϊσαίο! ] 
Μοπίγθ 11] {ἰρὸ ὀοιηαπθ ἀΪ οοηὐγαὐύϊο 8. ἕανονο αἱ [βθιζο 5ἱ ριὸ βοίπαθγθ ἴῃ ἅπθ πθ- ᾿ 

ϑοχὶ οἰ αν! ἀ1οἱ ὈΠαὔθνα!, οἱοὸ ἴῃ ἄπ οοπίγαθ, 11 οοπύταὐθο ἃ δϑδιοαταζίοπθ 5.11 νἱδα , 
γΙβυ]δα, αἱ ἀῃ ποροχίο ρἱαυίαϊθο ὉΠ αὔθυα]16. ὁ ἀϊ ἀπ 8] τῸ ππ|]δύθυ]6, οἱοὸ αἱ ἀἢ οοη- 
ὑταύίο 6 αἱ τἀπὶ ἀϊομϊαταζίοπο ἀ᾽ αἰ ίπηα νοϊοηξὰ. 

] ΝΟῚ ργΐπηο οᾶβο ἴο βὐϊραϊαηῦθ οὔ γθ, π6] βθοοπᾶο ἀβροηθ ρ6ὺ 1] ὕθιηρο ἴῃ οαΐ 
ϑιυγὰ οθϑβαῦο αἱ νῖνϑιιθ. ΝῸΙ Ῥυΐτηο οα80 ὃ ροββί 116. ππ᾿ δοσούξαζίοπο, Ῥογοπὰὲ νἱ ὃ ϑβέαίδ 
ἀπ᾿ οἴθρῥα ; Π6] βθοοπᾶο 11 Ὀθπθβοίανϊο 8118, πιοῦῦθ 46110 σὐϊραϊαπίθ γίθπο βϑησ᾽ αΙέγο ἴη- : ᾿ 
νοβύϊθο 46] ἀἰνιὑδο, ἃ] ραῦὶ 4611 Θυθᾶϑ. 

56. 10 δα} 6 ἀπ ἱ οδδὶ ὃ ἃ ΘΟΠΥΘΗΖΙΟΠΘ Ο16 ἴα Βοῦρογθ 1 ἀἰγδδο, ποη ὃ θββᾶ 
6118 ἴῃ δαῤἐϊ 6 ἄπο 1ο ὑγαβίουίβοο. Νὸ 11 ἀἰγίδο βογίο ἀπι]αὐου δ πιθηΐθ 6011᾿ αὐδο γιογέϊα 
ὀαμϑα Ῥὰὸ ΡΑΡΒΘΌΠΒΙΒΙ ὃ. 4116110 ἀθυϊνϑπῦθ 4811 ΟΡ] ρα ἰονι οὐδ, 46118. ργροπιθββα π6] Προ 
ἰθάθβοο, ρϑγοϊιὸ ἱνὶ 1 ϑἐβοδοία, 4611, γοϊοηθὰ, δησίομὸ ἅ8118, 5 τηδηϊοδίαζίοπθ, ἀοεῖνα 
8118. πιονίθ ἀϊ ομὶ 1᾿Πἃ ἀϊομίαγαῦδ, θα ἀρραμῦο ρϑγοϊὸ ποὸὴ ὃ ἰδ] ἅδ᾽ ἱπάσιτθ ἃ]οὰπ 
ΜΙΠΟΟ]0 ἃ. οατίοο αἱ ὁ. 1ὰ πιδηϊῥοβία. ᾿ 

ΝΘΙ ὀοηὐαῦδο 6. π6118, ργοπηθϑϑῶ Υἱ 5010 ἅτ ρϑυβοπδ! δὰ ὁ 6. 5 ΘΟΠὑΡΑΡΡΟΠΡΌΠΟ; 
ὨΘ]18: Βιισοθβδίοπθ ἄπο ρουβοπα δὰ, 4] οαΐ ἀπ ὃ οοπὀϊπαδσίοπο 4611 αἰΐτα. Οαθϑία ἐθοτία, 
610, τἰδπποάδηαο ἃ] οοπέναλίο ἢ] ΒΟΙΡΘΙΘ 46] αἰγιυδο, ποη βρίθρδ οοῃὐγα θαθ!τηθηΐθ 1] 
500. ὑγδβ θυ πηϑηΐο ἃ] Ὀϑηθῆοίατίο, πὸπ βοϊθαπῦο ὃ θβϑϑανίθηῦθ Θ0Π16. οοβὑταζίοπο ρἱατί- 
αἶσα, τηδι Π6116 50 ΘΟΠΒΘΘΊΘΗΖΘ ΤἼΒΡΟΠθ. θϑαύαιηθηΐθ 8110 βϑηΖίοπὶ 4611. ργδίϊοδ. 

Τὰ γοϊοηὰ 46] βοπϑῆοίανίο ποῃ ριιὸ Θ5ρ!οαγϑὶ 6 ἱπ βθραΐθο 818 πποσΐθ ἄρ! ': 
ΒυΠρυ]δηῦο, ρορο ὃ ρυΐπια πο Θαιϑῦθ δίοαῃ αἰγίἐύο ὁ ἃΙθιηδ γϑρᾶ, 6 ῬΓΟΡΓΙα ΒΡθυϑηΖβ, ; 
ΑἹ ἀἰνιθθο ἃ 510 ἔδνογο. Ἵ 

Α τϑρίοπθ ἀἶ88θ 1] Βίδποιὶ (2), ὁ ργϑη ρᾶγίθ ἅ0116 ἀϊβοοϊδὰ βόγίθ ἱπξουπο ἃ] 
ὁοηὐναῦθο ἀ᾽ Δβϑ᾽ οι" ΖίΟΠ6 5.118. νἱδδι ὁ0η ἀθβίσπδζίομθ ἀϊ ὑοῦΖο θοποβοίδυϊο ῬΙΟΥΘΗΡΌΠΟ 
48] γοϊουνὶ ἀρριίοαρο Τ᾽ τύ. 1128. σά. οἷν. : [ὰ ἐθονία οϑροβίδ οἱ βρίθρα [ὰ τϑρίοπθ, 
ΒΘΡ οἱ [816 ἤρανα, σ᾽αρ ἀϊοα βὕαροθ πθοθϑβϑανιδηθηΐθ 8] 50 ἀϊδροβίο. 

τ ΒΕΕ ΩΡ τυ Ἐπ ψμυτ 

Ι (4) ΠῚ, ραρ. 191. 
:] ᾿ (2) Τιοο. οἶδ., 901. 488.485. Ϊ 



ΐ 
ἢ 
ἡ 

204 ΜΑΒΙΟ ΒΙΟΟΑ- ΒΑΒΒΒΕΙΒ 92 

βϑοοπᾶο 1᾿αὐῦ. 1128, 11 ἀϊνιθῦο 51 ὑγαθπιθύῦθ οοπύγα θα! πηθπῦθ ὑγα βυϊραϊαηῦθ 6 θ6- 

ποβοίϊατῖο ; 6] οᾶβο 461] ἀββ᾽ σα Ζίομθ, 51 ὑγαβιηθύὺθθ ὁ0η ἀπ8 ἀ] ΟΠ] ΒΤ ΖΙΟΠΘ ηιογ 8 οατιβα. 

Οομβοραθηζε 4611 παύαγα ἀϊ ααθϑύα ὃ [ἃ 58 γϑνοσθθ ἃ. ΝΟΩ ν᾽ μὰ ἀσθῖο ο19 1ὸ 

βέϊραϊαπῦθ ποι δὶ ΟΡ] ρα πιθποιηϑπιθηΐθ αἱ ἔροηῦθ ἃ] Ὀθπθἤοίδυϊο ἃ ΓᾺΡ ΒΟΥΡΘΙΘ ὑπ 

ἀἰγιθο ἃ 580 ἴανογθ. Ορῃὶ ἀἰβροβίχίοηθ ἀϊρθπᾶθ 48] 50 διθιυσῖο. ΟὐΒῚ 51 βρίθρϑ 9011 

Κανίονγα (1) δορία ἃ ἠοστύο δοουβαῖο Βιθρϑβθθυρϑι 41 ϑββθῦθ δηᾶδίο ὑγορρο οἸ 10, 1δα- 

ἄονο αἴϑγιηδ, οἴ 10 βϑϊρυϊδηῦθ ροβϑϑὰ ΕἰθγαγΘ ΡῸΡ βὸ [6 απούα οοποογτθία, Π6] ὁδ80 

ΑΙ Ἰιααϊδασίοπο ἅ6118. οοτηραρηΐδ δββι σα  ῦγ[686, 56 ηΖ8, Θ55616 ΟὈ]]ραύο δ ἀπᾶ πυονᾶ 

διϑϑοσασαζίοπθ. Μὰ 11 ἀἰγιθδο, ὁπ ζδυίονγα διηπηθῦύϊζθ οοὴ. ἀπ Τοϑυρ Ζίομθ, οοποθάθηο 

8] ῬΙοΙηΙββαγίο αἱ θβϑίρθυθ ἰὼ βοιπιηδ, ἰπ ααδηΐο ἰὼ βαγϑηνίβοα 8] θῦΖο, ὃ 49] ὑαῤίο 

ἀἰβοοποβοίαίο ἀὰ ἰαγοῖβ, ομθ. πϑρῶ 8] ῬΥΟΙΠΙΒΘΆ]Ο ἂς (816 ρούθυθ ΑἹ ργούθζίομθ ὁ αἱ 

δανδησία, οσπὶ ααδ]γοιύα, πο ΑἹ] νϑηρα ΒΡ βϑδιηθηῦθ οΟηΐθυϊθο ἀ8118 οἰϑιβο]α οοη- 

ἐγαύθαθ!θ. ο ἅ811ἃ παύατα 6116 οοθθ, α0816 51 τηϑηϊξοθῦα π6]]}᾿ 180. 

Α αμθοδίο ριοροβῖδο ρογτὸ ρἱὰ γἰβροηᾶθ 1ο βῦθββο δυίονγα, οἷθ [811 αἰ] βροῦ- 

ἴδπο 81] ργοπηββαυῖο, ΘΟΠη0 81 βορρϑὺθο 46] πϑροχίο, ὁοπηθ ἃ ΟΟ]α] οαϊ 9581 γΘΠΏΘΙῸ 

ἱπιρ!]οἰδατηθηῦθ τίβθυναῦὶ ρῸὺ ἀπ8 5 αύνα ονθηθαδ! δε ἀ8110 σῦθϑϑο Ῥγουηὑῤϑπίθ. 

Π'αὐῦο οἷὸ ποη ὕορ]θ ὁπ6. 811ἃ απθϑῦϊοπθ 4618. βθυοο Πὰν, ρυθϑθηύαῦα ἴῃ Ππ 10] 

αϑϑδὶ τἰθυγουυ, νϑπρα ὕαίογα ἀαύα ἀπ᾿ αἰῦγα, βοϊαζίοπο (6110). 

Τι ἀϑϑσασαηῦθ ραὺ, ὁοη παονῶ αἰ ΟΠἸδΡ Ζίοπθ α] γοϊοηὐὰ, ἀἴβρονῦτθ 6118. Βοιητηδ, 8ἃ.85- 

δἰοαναύδ, ἃ ἴϑγοσθ αἱ ρϑιβοηδ ἀΐνουβα ἀὰ 4160118 ἀοβισπαύα π6118. ῬΡΟ]ΖΖᾶ ὃ 

Τὰ ἀούνίημα (2) 6 ἴὰ σ᾽ αὐῦϑργαάθηζα (3) τἰβροόπάοπο αἀπδ8ὶ ΘΟ Ποου ἀθιηθηΐθ 11 56.830 

δἰϊονπηδύίνο, ϑοοούθψαδηο 1] οᾶ80 ἴη οὐ οἷὸ δὰ ϑβργοββδηηθηῦθ νἱθύαῦο Π6118 ΡΟ] 1ΖΖῶ, 

βὔθϑβϑ. ΔΙΠοσα 11 πιοᾶο ὁοη ουἱϊ βοῦρο 1 ορροῦνο, ὁΠ6 δὶ ὑγδϑέθυβοθ ηιογέϊβ οαῖιϑα, ὃ ὕδ]6, 

6.6. 6580 ΠῸΠ Ριὸ ΒΟΡΡΘΙῸ 856 ποη τἰβρθίδο ἃ ἀπ6118 ἀαία, ρϑυβοπδ: 10 βυϊραϊδηῦθ ροὐγὰ 

ααϊπάϊ υἰδίτασο 1] θϑηθῆοίο, πὸ το ρθυ]ο δα 4] 01]. 

ΤΠ ἐαύῦο, ὁπ6 1᾿1πνϑϑυϊπιθηῦο ηϑογ ΐ8 οαιϑα ὃ Βαθογάϊηδίο δα πὰ οοηὐγαύζο, ραὸ ὑδ- 

Ἰοῦᾶὰ ἴπ ἀπ οθρῦο 56η580 ἱπάτπτιθ τῇ Πἰπηϊῦ6. ἃ οἷὸ ὁ᾽6. π ἔοστηα 11] οδγαύθθι 6 Θββϑῃζία]θ. 

Μὰ α«ποβῦο ᾿ἰπηϊδο ἄθνϑ ργθβαμηθιβὶ, ἴῃ τπηϑπόϑησδ, αἰ ἀηδ ΘΒρΓΘϑδᾶ οδιβο 18, 46110 ραν ἢ 

ὍΙϊ ἔγοηῦθ 8] ργίποὶρίο αἴοιπιαῦο 4818. ρυϑπᾶθ πιᾶρρίογδησα ἀθὶ Πούδουὶ 6 ἀ8118 

ῥἱὰ οοπύθηὐθ οἱ αυβρυιάθησα, ὑαθδῦο οἱ τἰάποθ ἃ ἀθοίάθυθ 56 1] ἀϊνίθῦο αἱ ἀθβῦϊμανθ δὰ 

ΑἸυτὶ 1ὼ βοιηπδ, ἃϑδίοαλαύε, ροϑδδ Θ556}0 ὁοηῥφίοηθ ἱρηρίοϊέα 461 οοπίγαύίο ἀ᾽ ἀβϑίοαγα- 

σίομθ. Νὰ ἃ απθϑίο τίβαϊθαίο πο οἱ ρϑγθ ροβϑίθι]9 ρίπηρθνθ, ρϑγοπὸ ἰὼ ρϑγβοπδ θὰ 

(1) Ον. δ1., Ῥὰφ. 72. 

(2) σινανιρ, 11 οοηέγαίίο α᾽ αϑϑϊοιιγαφίοηο. Μίϊαπο 1887, π. 195; Οὐ 166 Θοτητη. (8011 ᾿ τὸ. 458), τι. 484 

8 485. --- Βονιιμ, [6 αϑϑἰοιμ'αφἰοηΐ ϑιϊα υἱέα, 606., “ Τιοσρο.,, 1890, Π| ραρ. 6. -- ΤΑπτύρλπι, ἱπ 

ΚΒΟτο ἴδ..,, 1891, 001. 1181. --- ΝΑναπειῖνι, [6 αϑϑοιγαφιονιὶ δα υἱέα α Καυον αἱ ἐογοὶ. Τουῖηο 1896, 

Ῥᾶρ. 9. 6 865. --- Βιάνοπι, ἱπ " ΕΌχΟ ἴδ..,», 1897, 60]. 482. --- Ηον»Ρμανν, [8 Πϑοῖιέ αἱ ἀἦο ΚΦ 810} 6 7710) 

σι ἰδίου Ὀγίξίον. ϑδανερανν, 1880. --- ψιβμπν, 1.6 ὁοηέναί α᾽ ἀϑϑιυλαηο6 8.47" ἴα οἷο. Ῥανὶβ 1871, ρᾷρ;. 148 

8 868. -τ Αμαν, ορ. οἷὔ., ὃ 258, ραρρ. 218 6 279. 
(8) Δρρ. Εἴγθισθ, 18 σίαρπο 1898, “ Αββισαγαχίομί π6118 σἸ αν βρυπιάθησα,, 1899, Ρδρ'. 6; ΔΡρ. [πιοῦν 

8 τπᾶσσο 1897, “ ΒΌτο 1ἴὑ.,, 1897, 00]. 482, 6 “ Πῖχ. Θοτπτα. 9,5 1897, ραρ΄. 465; ΑΡΡ. ΝΊ]απο, 16 Ἰυρ]1ο 1895, 

“Μοι, Ἃ6ἱ ΤῊ. ,, 1890, ρμαρ. 88. 

ΤΠ ΤΑμβμαι (100. οἶδ.) τἱοογᾶα, 1᾿᾿πβοσπδταθηῦο 611 ϑαρτοιαν Οοτῦο ρατίρίπα, 1ὰ 4π8}6, οομῦτανδ- 

ταϑηΐθ 811α, βαὰ ῥἱὰδ πίοι σ᾽ανθρεθάθησω, δβθυταα ὁπ 1᾽ ἀββιοασαπῦθ “886 τόβουναϊυ παρ] Ἰοἰδοπαθηῦ, 

« γηδῖβ πόοροαβαιτθιαθηῦ, 1ὰ Του 6 ἄθ ἀόδίρπον. αἰδότιδατοταθαῦ ἰὼ ρθύϑοσπθ ἃ Δα 6116 11 οπὐθηᾶαῖν 

Κ αὐἰγϊθαου 16 θόπόβοορ ἀθ 1᾿ἀββασαποο.,, (7 ἀροβϑίο 1888, Τάτιος, 1889, 1, 118). 
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46] Ῥοποβοίαγίο ὃ αὔδίίο ἱπα! θυθηΐθ ῬΘ} 18 δοΙηρδρηΐδ, Ἀ55] αρ Γ]66, αἱ οἷ ποη Τϑη8 
αἴνονβδ, ποῦ ἀρρτανα πὸ ΔΠΘνία 1 ΟΡΡΙρασίοπο. Π᾿ αἰνα ραυίθ, [ἃ ΒΘΡΘΓδΖίομθ (6118 
ΟὈΡ]Ιραζίοπθ ἀ8116. ρουϑοπθ ὑγὰ οαΐ νίθπϑ οοβύϊναϊα ὃ ἀπ. ἅ6116 Θοπααϊδύθ 46] Ὀιρ ἑΐο 
θα ὃ Π6Ι]0 δίθββο ἔθῃιρο ππᾶ βρίοοαύα, ἐοπάθησα 4918 οἰν Πὰ πιοάθυπα, ὑδηΐο ὁΠπ6 δἱ- 
Οαηΐ, ΘθδρΘΡῬΠ40, ΡΓΟΟΙΔΠΙ ΤΌΠΟ 1᾿ ΟΡ] σα σίομθ ἀπ γί ποθ 010 ὑγᾶ ρὐγἰ πποπῖο 6 Ῥδύνηοηΐο. 
Ε ΟΠ ἀιββι 40. ΡΓΘΘΆΠΊΘΓΘ. ΘΟΠ16. ἀοιμηϊπδηῦθ ἃ, οοπδί ἀθιϑζίοπ 4618 Ῥούβοηδ, ἄονθ 
ἀαθούδ ἴηνθοθ νὰ οοηὀ πα θη θπῦθ ΒΘΟΙΠΡΆΓΘΠάο. 

ΤΡΑΡΘ110 ρἴπηρο δὰ ἀπᾶ οοπύγαγ ἃ ΘΟ ΠΟΙ αδίοηθ, ρουο πὸ ποὴ τανγίβα η6118 παίαρα 
βΡΘοῖα]9. 49] δοηύγανξο 4᾽ αβϑί σιιγαχίοπθ Ἀθη πη ρϑαϊπηθηΐο ἃ οἰ αββίβοαΡ]ο Π6118 ρταπᾶθ 
Θαθρονία, ἀθὶ οοηύγαθεϊ ἃ ἕανονθ αἱ ἐθυσὶ (4). Οοπϑθριιθηΐθ ἃ ἐ816 θυ δ Ζίοηθ " ὃ ὰπ 
“ ΔΡΘΊαΠρΘΙΘ. 8118 16556, ἀϊθθ 6611 (9), 11 υἰδθπϑρο οῃ8 1] θοποῆοίαιίο βοῖο Ραὸ δοοθύ- 
“ [ᾶῦθ, ἀαϑηάο ρθι' Ιὰ πιουύθ 4611 αβϑίοαγαθο ὁ ῬΓΟΙΙΒΒΘΤΙΟ [ἃ ἀθβίρηδΖίομθ ὃ ἀϊνθπαΐα 
“ ΠΡΥΘΡΟΟΘΔΘΙ]Ο ,. 

Μα, ρογίαπάο 1᾿ δὐξθηχίοπθ απίοαπηθηΐθ 58] οαβὸ 6] οδμιθἰδιηθηΐο ἀ6118 ῬΘΙΒΟηδ 
Ῥϑηβῆοϊαθα, ποη 65] κἱ. οἴὔρομο ᾿πηϑηχὶ ὑπ 16. Θοηβθριιθηχο αἱ ἀπᾶ [816 ὑθουῖδ, θοη56- 
ξδαθηΖθ, οοπ6 νϑαθηηπιο, οοηὐγαβύδηθι 4118 νοϊοπίὰ, 46116 ΡῬΑΡΟ 6 βομίναίθ 4811 ἀοί- 
ὑγίηδ 6010 βύθαβθο βϑοῦίἢσίο 4911 Ἰορίοδ. Ῥοβίο ομθ ἱ οοπίγδοπίϊ ΘΒΡΡ ββδηηθηΐθ ο0η- 
βΒ8ΟΡηΟ 18 ΤΟΙ] δὰ 6118, ἀθδισπδσίοπθ 6] ἔθυζο (9), ὁοιηθ, οοπ 8} οἴϑυθ οἱ 

Ϊ Ῥούτὰ ᾿πητηαρίπανθ πη᾿ Θοοοϑύψαχίοπθ ἃ ποῦᾶ 4611 τί. 1198. (σά. οἷν. ἢ Ῥυΐηδ ἄ6118 
᾿ Του ῦθ ἀ6110 βὐϊραϊαπῦθ, αυδηο θβθα πῸη ραὸ ΔΥῸ 8] ΘΠ γΆ]ΟΡΘ, ῬϑΡομὸ πὸ οβϑίβίθ 
] Ἁ]οιπ αἰτιἐο Ῥ Ὅορο, αυδπᾶο οἰοὸὃ 6558 ὃ Ἰηα 0116, ΡΘΡοπὸ 11 ἀἰγιύο ὃ βουῦΐο ἴῃ πιοᾶο 

ἰρθθγο δ} 116 ὃ 

ΑἸύσα 6 ρυθοίραδ γαβρίοπθ ἀϊ ἀθοίάθγθ ὃ ἀϑάοῤῥα 4811 ὡπδίοσία 601 οοπέναἰίο ἀ᾽ ἃ8- 
5 σαΡ ισίοπο ἃ. {ϊ0010 ὁποτοϑο (4): “ 86 Τ᾿ ἀοοοασίοπο ἅ6] βοποβοίαιο ἤοβϑο ΘΒΒΟ]αὐϑη θη [6 
“ φοηΡατα 11 Ἰη πη, οββθησα 46] ΘοπὐΡαῦῦο, ὁ π|66110, Δα] ΙὈδαρα, ἱπηροββί 116. π6116 
“ ΒΒΒΙ ΘΓ Ζίομΐ 5.118, γἱδδ, ὁοπι0 5] ῬούγΘθθ ἀἸοπίαραγθ δοοθύθα 116, 60116 ἱπουθηδὶ 6 
“ ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΘ ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗΖΘ αἸΡυθνο δ Πὰν, [ἃ ἀθϑίσπδζίοπο ἑαυθα ἂ' ὑϊδο]ο οπόῦοβο ἢ σδυίο 
“ἀπα [816 πιοδα! δὰ πο πιαξα [ἃ ἤραρα β᾽ανἀϊοα, 46] οοπύγαθνο ἀ᾽ ββί συ Ζίοηθ 6 

Ι “ Ἰθβδιπδ, ταρίοπο αἱ ϑασϊ δὰ ΒΆγοΡθο αἱ ῬΘΙ 5ὃ βυϊβοίθηθ ἃ 1θο᾽ υὐϊτηϑ 6 461] δοοοίξα- 
“ χίοπθ 6 486118. ἱγγονοοα δὰ 66 ἑαῤῥανία 5] ἹΠΠΡΟΠΡΌΠΟ δα ϑνίάθηζε ἴῃ 5 Π}}}1 οδϑὶ 
“9. 0[)6 80ῃ Θοηβοπί 8118, παύιιτα 64 ἃ] πο 461] αβϑί ϑι σα Ζίομθ δὲ 

Μὰ 8] νϑίογτοβο οἰν βία δὶ Ραὸ ΤΙΒροπᾶθυθ, οὁΠ6 1ἃ τϑρίοῃ 4611 ΟΡΌΠΡῸ 6110 5ἐϊ- 
Ραϊδηΐθ ἀϊ πη ἀββί θα σίοπθ ἃ ἐἰδοῖο ὁποῖοβο ἀϊ ἐροπίθ 8] ῬΘπϑἤοίαυο, ποη ὃ 1᾿᾽ βοοϑί- 
 αχίοηθ 4611 δβϑι οσυσαζίομο βύθββϑ, δ ατ] ἀἸσδηηθηΐθ ἱΠΡΟΒ510110, τὴ 1 οοπὐγαὐίο ρυθοθ- 
ἀθηΐθ βεϊρυϊαίο οοη [αἱ. 

ΤῸ βὐϊρυϊαπίθ ὃ ἀχπαιθ Πἰρθγὸ θα ἀβϑοϊαΐο Ῥϑάγομθ 4611 δῆ θ ρον ὑαῤία ἴὰ 508 
ἀαταΐα 6 ρυὸ ΒΘΙΊΡΓΘ ΤΘΥΟΟΔΙΘ ἰὰ ἀθβιρηδζίοπθ ὁη6 ὃ ΠΠΡΘΓᾺ Θηηδπδσίοπθ 46118. βαα 
γοϊοηίὰ.. ΥἹ βοπὸ ἀοὶ οδδὶ ἴπ οαἱϊ [δ ἀθβιρπδζίοπθ ραὸ αἰνθηΐαγθ ἱσσθνυοοα 6. ἀαγαηΐο 
ἴδ γῖθα. 46110 Βύ!ρα] πῦθ, τηδι Β0Π0 ὀδϑὶ ἴῃ οἱ θαθᾶ ΠῸΠ ὃ ΠΌΘΓΕ ΘΙΠΒΠδΖίοπο 4618. νο- 
πον 

(1) Μουοσαθιϊὰ ἀοὶ οοηέν αἰεὶ αἱ’ ἀαϑϑιοιιγαφίοηιο ϑιπα υἱέα ον ἷρ ἱογι6 αἱ ἐογϑο ϑοποβοίαγίο, οα ταῦῦο 
8] ξηβοίοοϊο Χ, 20 οὐὔοθυθ 1900, 46] σίουπαϊθ " Τιθ δββι σασαζίομΐ π6118, δ᾽ανβρυαάθηζα ,, Ρᾶρ. 9. 

(2) Ορ. 6 Ἰοὺ. οἷδ., ραρ. 12. : 
] (8) γοϊοπίὰ υἱοοποβοίαὐα οἴβοδοθ 4811 3. ἃ Ῥαρ. 1. 

(Ὁ Ρᾳρ. 18. 

Ϊ 
' 
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Ἰοηδὰ αἱ «αοοῦ απο, τὰ πὰ οὐἸσίπθ οοπύγαθθαδ!θ; οἷὸ ννίθπθ, αὐδπᾶο ἴα ἀθδίρπᾶ- 

σίομθ ποῃ ὃ ἰαὐία ἃ ὑϊδοῖο σταῦαϊδο, πὰ ἃ ὑϊδοϊο ΟΠθΡοθο, 6 581] ὃ ργθβοϑὶύα απθϑύδ 

ξουτηδ Ρ6᾽ ιββίσασασο 1᾿ Δἀθιηρηθηΐο αἱ ἀπ᾿ ΡΠ ρα ζίοπθ. ΑἸοΡα 1᾿ἸΡΡΘν οΟ1ΠΠ}ὰ ποΠ 

ἄογίνα 4811 δοοουθαίοπο ἱπ βὸ, πὸ 441] ϑιοσούθαζίοπθ ρασα 6 ΒΘ] 106. 461] Ὀθπθβοϊδσγίο, 

τη 48] νίποοϊο οοπύγαθίιιθ!]9 βθραραᾶῦο 6 αἰβυϊπίο ὑγὰ 1ο δυϊρυϊαπίθ οά 11 ὕθυζο ; 6 1Ἴν- 

τϑνοοθ θὰ 46] Ὀοπϑῆχίο ὃ ραγϑηύίνο, 6011. οοϑϑίομθ ἅ6118, ρο Πσζα ὁ 60118. διὰ ορρὶ- 

ΒΠΟΓΘΖΙΟΠΘ. 

ΑἹ σοηὐγατίο 19 βὐϊρυϊαηῦθ οἢθ τϑϑῦα ρϑάγομπθ 469] αἴασο ἤπο 8418 βιὰ βοβάθῃηζδ 

Ῥαὸ ἀΐδρουτ ΠΡουδπιθηῦθ ἅ91] Ῥϑποῆοίο, τονοοαπᾶο 1] Ὀθποῆοίανίο οἱὰ ἀθδίρηαίο ὁ ἀ6- 

βἰρηδηᾶοπθ ἀπ αἰύτο (1). 

ἘΣ ααοθία ἀπὸ ἀϊνούθα. ὁοπβθριθηζα 46] πιοᾶο ὁ0η οιΐ 5] αὐδθρϑία 1᾿1δὑϊδαΐο, οοη- 

ΒΘΡΊΘΗΖϑ,, 616, 856 ῬᾳΓ6 811 ἀθάποθ ναρϑιηθηῦθ 48116 α]ὑ0 ἢπα] δ, 6 4811 παίαρδ 60- 

οοζίομϑ!θ 461] οοηὐγα θο ἀ᾽ ἀβϑι σαγαζίοπθ (2), βοαθασθοθ, βθοοπᾶο 1ὰ ὑθουῖθ ργοροβύδ, 

4411. ἰπ τη, παύατα ροἰανί ἀϊοα, αἱ ααθϑύα ἴον παονίβδίπηδ αἱ ρρθνι ἄθηζϑ. 

(4) σίνακτε, Οὐ. σον. (811 τὸ. 458), ππ. 484 6 485. 

(2) Αββιχιο, ορ. οἷδ,, ραᾶρ. 10. 



ΑΙ ΘΕΡΡΕ ΒΟΕΕΊΙΊΤΟ 

ΤᾺΝ ΟΞ ΤΟ 

ΑΙΑ 

“ὩΠΑΕΒΤΙΟ ΡῈ ΑΩΔ ΕἸ ΤΕΒΒΑ, 
ΑΤΤΒΙΒΌΙΤΑ Α ΌΑΝΤΕ 

ΜΕΜΟΈΦΡΙ.Α ΤΙ 

ΠῚ ΤΒΑΤΤΑΤΟ ΒΑΝΤΕΒΟΘ 

Αρργουαία πο} Αἀιριαηϑα ἀοὶ 99 Οἵμγηο 1902. 

Μρηθ η6116 Μϑηιονία ργθοθάθηθθ γϑηΐνο Θϑροποηᾶο 11] τἰϑαϊθαύο ἅ6116 ᾿πᾶδρηὶ 
ἀδ' τὴὸ ξαῤίο ἱπύουπο 8118. ὁοηἐγονογβῖδ 4611 βοατιδ, 6 46118, ὅουτα ρυίτηδ 6 ἄορο ἀϊ Πδηΐο, 

ΤῊΪ δοοϑ 46. 4] Θοοθηη 6, ΔΙΠΊΘΠ0 Θ᾽ ΘηΘΡΙοδμηθηΐθ, 8116 Γοπύϊ ργϊποῖρα!! 6116. Θημασϑέϊο. 

Ῥαββδηο ονὰ 8110 αὐπᾶϊο ρὴϊ ραν θοΙανορρίαίο αἱ απθβίθ, ΠῸΠ ΤῺΪ ΟΘΘΟΡΓΘ ΡΓΘΙΠΘ ΘΙ Ὁ 

ΑΙΓΓΟ 56. ποὸη 6ὁ᾽6 8] Π8, ἃυνουύθηΖδ, ἱπύουμο 8] τηθύοᾶο ἄδι τ186 βϑριὴθο Π6118. ΤΙ ρα ]1- 

ΘΒ ΖΙΟΩΘ. 46] ἰοϑύο 6118. φμαφϑέϊο, σἰδοομὸ 8πο6. αποδῦο τὴ ὃ βϑιηθταῖο ὁρρογίπιπο αἱ 

τηθξθθ ππονδιηθηΐθ βούδο Τ᾿ οοομο 46] Ἰϑύθογθ. 

ΜΙ γαῖβὶ βονγαύαθθο, οουλ θα θη πϑύαρε]θ ἴῃ τηδπόϑηζε, αἱ οοαϊοὶ ϑαθορονο!, (6118 

οὐἀϊέϊο ργίηοορα αι8}9 ἴο γϑῃμὶ οορίαπᾶο 1᾿ Θϑὐαῦθ βοοῦβᾶ Θ0η 486118,. ἀΠ] ρθη Ζα, πηϑρ᾽ ῬΊΟΓΘ αἱ οαϊ 

ΘΙῸ ὀᾶρϑοθ, π611ὦ. ΒΙ ]]οὔϑου Οομηαπα]θ αἱ Ρογαρία, ἄονθ [ὰ οονύθϑίδ, 46] ὁ}... οοηΐθ γ1η- 

ὍΘῆΖο ΑἸ] 46] ἀρϑνο]ὸ αἱ τηο]θο 18 τηῖδ ἔα ίοδ,. Τὐ Θβθιῃ 8 ΡῸ ῬΘΡΠΡΊΠΟ 491]᾿ ΘἀἸσίοπθ 46] 1608 

(Γϑυϊβϑίτηο οἰπιθ]ο ΠΡΥδΡῖο Ῥοβϑϑάπθο δ ροο 55:10 ῬΙΡΙΠοὔθομο 84] πιοηάο: Μδι ΘΠ] δ, 

αἱ ἘΊσοηχο, Τηϊνγογδινασία αἱ Βοΐορπα, Τυϊναϊχίαπα αἱ ΜΊαπο, Μαβθο Βυϊ αηπῖοο 6 

ΟΟ]]οζίοπθ ἀαπίθθοαυ 6] ΕἾ5Ιτθ 811 1Πηϊ νου θὰ 41 Οὐ π61}) (1) ἴὰ ραγίθ αἱ ὑπ νο]η6 

(1) σέν. Τύσιο- ἤπντπα, 11 ργοϑαθίϊο ΓαϊοϊΠοαίονο ἀοῖϊα “ Φιιαοϑέϊο 6 ἀια οὐ ἐόντα ,,, τ.61 “ (ὃ. βου. 

ας Του. 10.,, ΧΧ, 127, ποία 1". ΑἸότθ ἄπθ οορίθ, πὸὴ δοοθηπδΐθ ἰπ ἀποβῦω ποία, δου ΠΆΤΟΠΟ 8118 [ποθ 

ἄορο ἢ] 1892, ὁ 1'᾽.πὸ ραββανα Π61] ἌΡΥΙ]16 461 1895 48118 τπδπὶ 611 ΟἸβομκὶ αἱ Ὑοποσία,, ὁμ6 1 ϑνθνῶ 

βυϊηηαύα, 500 11γτθ, ἃ] Ναβθο Βυϊναπηΐοο, 1᾽α]ύτα, 8118, ΠΙΡτουῖα 46] ἴα Βοποαρίξο Μδρ]οπο αἱ ΝΆΡΟΙΙ 8118 

ΘΟἸ]θχίοηθ 6] ἘῚΒ]τΘ ὁμ6 1’ανονα, δοααϊδέαθω, ΡῈ. 450. 11τ8. ΑἸομΐ τηθϑὶ ἄορο 1᾿ δοααϊδύο, 11] ΕἾΒΚΘ πΘ 

ἈΥΥΘΌΡΘ. βοορδυῦο ὑπ δ] 70 ΘΒΘΙΏΡΙαΓΘ, 11 ποϑῦγο, π6118, ὈΪΟ]]οὕθοδ, Οοτηπηα]ο αἱ Ῥουιρία, ὁ 88 800- 

Ῥουίο ψϑυδτηθηΐθ ὃ αἷν ἔσορρο, ρουομὸ 11 Οἰδοϊο 4611} ΟρΌΒοοΙο σουηραυνίνα οἱὰ βούδο 11 ποιὰθ 4611 Α1]- 
ΒἸου πϑὶ οαὐα]ορ αὶ ταρποβουῖθθϊ ἅ6116 ὈΙ]Ποὕδοα.,, 19 ἀνυθθ 6 βϑρυιδίαθο ἃ] πιθπο 81] αὐδθησίοπθ α δὶ 

ὈΙΟ]Ιορταβ (Οἔν. Ῥ, Τουνβεπ, ΤῆΘ οαϊἐίο φγίρσορβ Οἱ ἔἶιο ἐγοαίίδο “6 ἀηια οἱ ἐοῦγα, ἴπ " ΤᾺ ΑὔΠδ6- 

ὨΘΌΤΩ 9, ἢ. 8651, 16 οὐδ., ραρ. 5217; 6 π. 8655, 18 πον. 1897, ρᾶρ. 6175). Π).8] συϑβύο πο πθ ἴδ βἔαρ- 

ἰθα ΤἸπυρονέαμησα, ἃ] Οαπα], απύϊοο ὈΪΟ]Ἰοὐθοατῖο 6116. Ῥοσαρσίπα (560. ΧΥΤΙ-ΧΙΧ), ομ6. ἴῃ 8168 8}Π8 

ΜΊβοΘ]]ηθα ὁπ6 1 οοπέϊθμπο, ἌΡΡΟΞβΘ 1ἃ βοριιθηΐο πούδ : " ΟθβΌ Ὄραβο010 αἱ Ῥαμύθ βύαπιραθο ἴῃ οποία 

ϑΕπιπ [Π. Τομ. 11]. Ἂν 
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ΠΉ]Β06]18η60 Υἰ]Θραύῦο ἴῃ ὑαϊίαι ρϑυρϑιηθηδ, 48] ὑϊοϊο, βοῦὑο ἃ πιᾶπο 9] ἄογβο, αἱ 

Μαγίαθ ογαίἑορηθβ, οοηὐαβϑθρηδῦο ποθι πϑηηθηῦθ οοη [6 οἰἦνο Π, 15, 7, δῃθθυϊοσιηθηΐθ 

60η 1] παιηθιο 100 "Ὁ, ΠῚ πη 1η-45 ρίοοοϊο, ἀϊ ροοιὶ ἴῸΡ 1] ποι πυπηθυδῦϊ, ἀοαϊοὶ ἴῃ {πΐο, 

αοἱ αα8}1} Ρ6᾽ ΑἹ ρἷὰ 11 ἀοα] σοβίπιο υ67γ80 Υἱτηδηθ Ὀίϑηοο ; ἰπ οαγαύξουθ ἠοπᾶο; αἱ Πἴη66 38 
Π6110 ρϑρῖπθ ρίθῃθ; 60 βϑρηῃδύανθ πϑὶ απϑάθι πὶ Α-ΟἹ] ; βθηῆζδ στο Ἰϑηηΐ, 5θηΖϑ, τ ρ ΒῦΓῸ 

ἤμα]θ; 6 ὁ0η ἤριιτθ βθομῃιθί"]0}}0 ἴῃ ΙΘΡΏΟ, ἀπ Ρο᾽ ἀϊνθιβθ δι 41160119 4161160 Θαϊζίοπὶ ρο- 

βύθυιουὶ (ν. 18 Τῶνοῖα, ΕἾΡ. 1-8) Π6116 οανίθ: ὅ γ, 1π, 22-85; ὅν, 1ἴη. 21-84; 7, 

Πη. 28-86.. 16 ἀϊπηθπβίομπὶ 461] Θβθηαρ!ανθ ῬΘΙΡΊΠΟ, ΘΠ6. ῬΘΥΘΙ ΓΟ πο ὃ ἰηθοπβο, 50Π0 

4 188 Χί 205 τηπηι.; 4.10110 461] Μδγιοθ απο, ρῥἱὰ τπηΥρίηοβθο, ἀϊ 145 Χζ 192, τηθηΐγθ 

16 ἀϊπηθηβίοηὶ 6118 ϑὔδιηρα ΠῸῚ 50Π0 ἴῃ τηθᾶϊα οἢθ αἱ τηπι. 90 Χίι 150. Α οο. 1υ, 

2υ, ὅν, βοὴ ἰαβοίαθὶ ἴπ Ὀίϑηοο Ρ]1 5ρδΖὶ ρῸὺ 16 τηϑίιιβοοὶθ. ΠῸ ἔγοπίθδριζίο ὑθοδ: 

4 Τρίστγαιτια Μαρὶ [ὑυἱ Τοδπῖθ Βοπράϊοὐϊ ἅθ Οδ {Π’οπθ Ατ- 
τϑῦϊπο οὐἸπ|5 ΕἸγθταϊ ασασα δα ἸΙΡσατα. 

ΓΤ Ρου ] ο | [Ὀ611χ α]ηῖθ. ΔΉ ΡΙΘχθ ραᾶϊοἱβ 

Ἡγρροιϊγίαβ. πᾶῦθϑ οδοιαΐδ τα] ἀδ ϊύ. 
ΠῚΘ οοἵὖ Ῥῃοθθαμι τ βδ5 πον...) ῬΊΓΘΠΘΙΩ 

Οαδὕδ! 6 τηϑίυθ5. σὍτηθα βϑθυΐα ἐθυθηΐ. 

Οαδ[ο ἢοναϊθηύω 80. ρϑυαθ]15. ἄθ ἄποθ οἰθμιθη ὶβ δασδθ 

οὐ ἔθυγϑθ ἰγδοῦδβ [ πιιρθι γϑρογύα, ατις ΟἸπη Μαμύπδθ δπ- 

[ρἰοαία ϑγοδθ πθτὸ αἰ [ραΐαύα ᾧ ἀθοῖδα ἃο ταᾶπα 
Ῥτορτῖα [οὐἱρία 1 ὦ [ Παπίθ ΕἸογθπίϊπο ροϑία 

οἷαυὶ {{1πλὸ 1 ἃ ἀἰΠρδύθι ϑὺ δοοαταῦθ οου- 
τροῦω ἔαϊΐ ΡῈ τϑαθυοπᾶτ Μαρί βία 

Φοδπηδ Βοπθαϊοθαιη Μοποού 
[ἃ 46 Οα [{Π]Π’οπθ Αὐγϑύϊπο 
Ῥορδίδ Ῥαϊδαϊηῦ οτὰϊ 

πῖβ. ΕἰγοιηἸ  ατα α1πι] 
Ααρα[ πὶ 58 0189 (ἃ. 

ΤΠΘο]ορίαθ ἀο 

οὐουθιη ΘΧχοθὶ 

Ἰϑμί {{ππιὰ 

Ἂ 

4 Τούγα 0005 οἰας ἄθι. ΜαρῚ [ὑνἱ Τοῦ πῖβ Βοποάϊου! ἄθ. Οὰ 
[Ποπθ Αυγθίϊπο δᾶ Τ)απίθιη ΕἸουθα ματα ροθύαμῃ (]8- 

τἰ[{᾿πηᾶτη. 

Ναύαγδμι  Ἰορίοδτα [ οορποαῖϊῦ “{ἀτὰ, ὑοπαηύθηα 

ϑγάθυθοβ οασθτβ [ ρἰου!ἄθθατθ ἄθα5 
Οαγτγῖύθ Ῥῃοθθθαθ τηϑύγοϑ [ Ῥ6Υ 1 ύοτα ποβύτα 

Τια]α6 ἀοούδθ. αἰοῖν ἃρ0110 ἄθαβ. 

“161 1508 ὃ ὑαιύο τᾶτο ὁῃ8 π011ὰ για αἱ Παμύθ ἀαία π6] ὕομη. 4 ἃ 611᾽ αἴ. ἑα θα 46116 ορϑῦθ ἀϊ ᾳαθϑύο 
“ γοούα 4] Τ)6- Ββοιηδηῖβ 18. 1817 51 ἀϊοθ 811ὰ ρᾷρ. 16 ὁ6 ἀπ’ αἸέτα, ἀἰθραῦα Β]οβοῆοα βοδύθηπθ Πατίο 

46] 1920 ἴπ ϑογομπᾶ, 588 ῬαγΘ πὸπ ὃ ἱπηροθύσσο τὰ ΠΙργούθο βίατηραΐο ἱπ οποία 461] 1508 ἀϊ ουΐ 
“ φῬυῖα Αγροβύοϊο Ζθημο π6] ἔοιῃ. ΠΠ 6116 58 Ἰϑύθψογ 811 Ῥ. 411 16}}᾿ οαοαβίοπθ αἰ οουύα ππονδ 

“ ραϊζίομθ 666 8ἱ νοϊθνὰ ἴᾳτο 491] Ὀρθυ8 αἱ Ἰθαμύθ; στὰρρογίο 411 αὰ816 ἄορο ἄνϑι δοοθημδῦο γαι]6 6086, 

ἄϊοθ οὔθ ὈΙΒορ θυ Ὀ06. ὑγονασο ἀπ Πργούξο ἱπθϊτοϊαῖο Παρ Τ]ον ον ἑνὶ φικαοδέϊο ἄὸ παίμρα ἀπογιη 

“ ρίονιομέογι ἀημαθ δὲ ἐϑῦγαθ α Μοροοίίο οαϊῦα Ὑοπουῖ5. 1608, Τ᾽] απ] ρᾶβ80 81 υἱ]ονα ὁπ6 1] Ζοπο 

“ἢ ἄγον ἴὰ πούϊχία τὴῶ ὁμ6 11 ΠΙΌΌΓΟΟ]0 ποι θτὰ βύαξο ἅδ 1α] νϑάπύο. 51 οἷα 61 Ὁ6- Ποπιδπῖβ πὶ 
Ἰαορο τϑιητηθηύαϊο αἱ βορὰ ϑθομθ 11 8 14 6 18 αἱ απ οροτα 46] ῬΩ11}} 1ὰ ἀπ8]6 ποπ βἱ ὃ Ρούαία 

ΘΟΠΒΆΪ ΔΥΘ 5. 

- 

ε 

-ἶἷς αἀΗἨῊἫἩἙΦὌΦΦοΕοὮἝἘὋο 'ἕἃ',; 
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ϑθριιθ, ἃ ὁ. 1. 6. 3.».., [6 ἀθάϊοα ἃ] οαγάϊπα!ο Τρρο!δο 4 βίο, 416] πιϑᾶθβίτηο 8, 
οαἱ Τ᾽ Ανοβῦο ἄονονα ἀϑάϊοαλθ ἀϊ ἢ ἃ ἀσΆ]6 016. δππὸ ἢ] 500 ροθπῖδ: 

“ευογογαἰϑϑίριο ἔρ ΟἸ,»"Ἰδέο »αϊγὲ οὐ ἀοηιΐηο γιθὸ 1). Πυρροίἑίο εἰξιῖο 5. Ταιοίαο ἀΐασοηο οαγαϊ- 
μαϊ 8. 1. Ε. Ἐξϑίοριοὶ οοἰορογγίριο, ηἠιασίβέογ «οαηηθ5 οροαϊοίνθ ὧἀο Οὐϑδέϊϊίοηο Αγγοίίγιο 
ογαίηῖδ Εὐγορυϊξαγονν αϊοὶ Αμσιιδέϊηιϊ ϑαοναθ ἐμοοίϊοσίαθ ἀοοίογ' ηυϊγυΐγυμβ ἂς ἔμαθ οοἰβἰξιια γυῖα 
οἰδοη8 ἐγμιαίψημβ 5. Ῥ. Ὁ. 

δ δούθαῦα, ουδθθουτιπι βθηῤθηξίδ, ἔουθαν, θυ θυ θη  Ι5βῖταθ δηἐἰϑύθθ, αππᾶὶ ΤΠ ΟΠΘΠΊαΙ Ὠ81] ἀα]οίαβ 
ααδπηι οπηπΐῶ βοῖγθ. ΤΠπᾶ6 ἀϊούπμι θοῦ 80 Ηοιπθῖο Μαπίπδπο: ΟἸμπίατη τογαμι βαξαγιῥαθ θϑὺ Ῥ͵Γδ6- 
ἐθυααδηη βοῖγθ; ἀθὶπᾶθ βϑηῤθηίία πιθιποσαία αἴσπδ ἃ ΡΥἸποῖρθ ρϑυρανπϑίϊθουτιια ἀἸοϊδασ : ΟἸηπ 65 
Βοχηΐμθ5. παύαγα, 5616. ἀθδίογαπξ. Η αΐτβ ΡοεΙραἐποῦϊοὶ 1) ργαθοθρύα ϑιμα]α 5; 1460. Βα πη ΡΥ86- 
ΘΟΠἾο γοθθατ8 πθοίαγθα πβατιθ δι 8665 “Του 165 65 θχφοΠθπᾶτβ. Οποᾶάδπι νἱτυξβ βρθοίπηθη ἱπϑί- 
{0116 δχ [8 πιαπαὺ απ ἃ [6Π6118 ϑϑύαθθ Ὀοπΐβ ἀἰβοῖρ!πὶβ πλόον θαβατιιθ ΡΟ] 1058. Ἶ 65. δύ ϊξαβ. 
Οαύίοπί Ῥογοῖο, Ἠουύθπβίο 65 ΘΘαΌΙ αι ϑηάπ5, αἱ γϑὶρα  Πθ86 τοτηϑπδθ ἔα] στα ταϊοδηὐία ἐπουιιπύ, 
405 Βἰβύουϊοὶ ἴῃ βϑπαῦα ΤΟΊ ΠΟ ΟΥ̓Ά556 ἀϑδουππί. ΗἸ ὅ) αὐοϊβ ογαύουϊαθ θα] θο 85 ϑὺ ΓΘΥΠῚ ΡΥ ΙΒΟΔΓΊΔΠΙ 
ἰηδαραίογοβ θχϑεϊθθγθ. Εἰπΐπὶ γϑῦὸ σορὶδη5 οὗ θυ οῖρΊθη5. ἃυθατη ΠΠΡΘγα πὶ (6 ὑγα  ποθουθια 6558 
δὕααθ τθ5. ἃπέϊατιαβ. ἀοο]οαπαβαθ ἀοϊθοίανθ Ῥθυβογαύαυ! ὅ), ποὺ Ῥοὐϊβϑίπηατι τη. ρα δα 5ου]- 
Ῥοπάπτια; ἀοϊπᾶθ [8 ΘΡΊΉΟΥΪ ΠΟΙΏΪΠ65. Ρ8]]8ϊοβ. οοΐουθ. ΑἸύθυττα ΜΟΘΟΘπδέθιη Ῥδύγι τη ΤΟΙ ΠΠΠῚ 
ἅᾳθ0 αἸσθγθ, «αὶ ργδθβί ἀϊαγη οὐ ρϑὶδα τασϑαυτιπι γα. Οὐ ἄθ Ἡγρρο δ 5) πιαπὶΠοθηξα ρῥἰθίαθ 
ἔδοαπαϊα, τϑέθυδμη ἢ ΜοΟθοθπαῦ Αὐρί πανὶ 65 ΘοΙλρδ πᾶτιβ. Τπιὰ Πἰτηϊπδ,, ἰδ γθ5. ΒΘΙΊΡΘΙ ἢ ΠΟΒΡ᾿ τι 
Ῥαϊθηΐ. Οδϑύθυτιιη ἴπ γθθτι8 βδουὶβ δῦ ἴπ Ῥυθοθρύϊβ βατατ ροη Ι οἷθ ΤᾺΠῚ ΤΠ 65 αἰΐου Μϑίθιβ οὐ 
ἈΘΒ11165 β γθπτϊββίτηπιβ. [1815 Μδυ 8115 αἰ π115. Πδηηΐη65. αν ηῖ8. 5ΔΟΥ5. ΘΧΌΡΘΓΑΒ. ΟὈΒρΓΟρίοΣ 
ΦΌΠ 05 ΤΠ Ροπί. Μαχ. ἱπροηΐο βοϊϑγίϊα τπδρτιαπίτηϊξαξο ΗΔ 6 ἐπδπι οοἸβιἐαἀϊπθηι τη ο. 8010. Ῥτοΐδοίο 
ϑδποῦαθ ΤΟΤηΔΠΔΘ ΘΘΟ]Θ5͵ 88. 65 ῬΓΟΡΌ ΠΟ] τη. ἀύατιθ ὙΠ Ππιτη ἰπν οὐϊδϑίπυατη. Το ἱπρθηΐο, ὑπὰ ἔου- 
ἀἰὐδααίπθ, Βοποπίαπι {Π]Παπ σε άϊουτιιη τηδέγθμι ἃ} ΠΟΘΟΙΠΠΡ5. τ Πογαβϑῦι. ΡΥ ἀ1| ᾿τητηουία 65! 
Ἐουχασία δἸύθυαπι Οδημ ]Π]απὶ σϑητιῖδ, αὶ ΘΆ]08 βθποπθθ Θχαγία οχ ὉΥΡ6 ἀϑρογίαπίθθ, ΒΘ]]οπα 
ἔαγοπίθ, ργοΐασαγιθ. Ἐπί τηγοτο 1Ππ80ἰϑβτητι Ηθγοι]685 Βθπϊδοσαθ ὅπτι5 ἰηγ οὐ ϑϑίτητιβ [6. 2 7] 
Ῥ. Οονπθ]ῖο ϑοϊρίοπὶ θ5ὺ 7 ἀϑααϊραταπᾶτπα, φαὶ {απατύτι5 Οαγ αρίπθπι ἀρ] ον. Ταπύω ργοθι αύθ ἰπδ]- 
δαϊασθ ποπθβίαξθ ογαΐ Ῥτδθαϊθπβ. Π16 1 Ωααπι 1160 ἴπ ὀαδίγα ϑαϊχιῦ αὖ οπιπῖα 5) ὁΧχ 815 5) απᾶθ8 
γο]αρύας!β οαιθἃ ΘοΙηρδγδίδι θύῃ ὩΒΡΟΥ ΑΘ ηὐα. ἃ ΒΕ ὈΙΠΙΟΥΘΓΘΗ 1, 6 Οαβίγ 5. ἱπβυϊ ΟΥ 65. ΠΧαΒ5 
ἈΡΙΘοΙδ, πθ τα ]Π]ύθ5. ΘΗ Οθμαϊπαῦϊ τη ]Π]θθααθ 10) ἤθγθηξ. Ἡθτοῖο, Ῥαΐθυ. ὑπτι8. θ6]]ΠΠρούθπϑ, δηΐτηϊ ρ6Π6- 
τοβίξαὐθ, δουρουΐβ ΤΌθουθ, Ῥϑθ]αμ ΑΘΙΜ ται, Ματοαπι ΜΆΘΟΙ ατὰ ἀπ θοο!"αϊᾷ. ἩΙ, Πογθηΐθ τϑρα- 
Ὀ]ῖοα τουηδπδ, α]ρτισα Π61} οουτιβοαπύϊα ἐπθυτιηύ. Μιιπίῆοαβ ααοατθ ραύοι 16) ὑπια8, τη ππἰ Ποθη αι 
θα] θηβ, μθυοὰβ οχύθυποβ ΟΧ 5815 564 1065 ΡΓοῆΙσαῦοβ. αποπᾶδηη 1 ΡΘγα! ἢ αῦθ ρἱθύαϊθ ἴπ ἃ] πὸ 
ΒΡΙΘη 148, Θχοϊρίθ αὐ. 51 ραξανίπαμη Π]απὶ διοππαϊατη, Πϑιμοβίμοπὶβ οοραπίϊαπι, ΟἸσογοπὶβ οορίο- 
βιδαύθηι. Πα θθγθηι, ἐπὶ ΒΘΒΙ ΟΥΒ. τηϑρηδηΐηιϊ πθαυγθηη ἰουύϊα Ταούα ΘΧΔΡαΓΘ. ΤΗΒΆ]Β1Π] ΠΏ] οϑβϑῦ 
Ἰδπιᾶθα. ὑπιὰθ {τι γἰββίπηδθ βοσουῖὶβ Ὁ. [5806 1.6. Μαγομοπίβδαθ Μαπύπαπαθ ἀοιηϊπαθαιιθ πηθ88 οί Ϊ- 
ΘΘΒΟ6ΘΓΘ, (88 ΘΧ ργοϑδρία τϑρᾺ]} οὐἱσίποπι ἀπχιξ. Παταθ θυ θ5. ΠΟΘ (θῃρΟΡῈ 17) σομηρθυϊ παν, 
4886 Ἰἰῤύθνῖβ, τπου]ραβ, ποπθδύαθθ, σϑπογοβιναῦθ, τη! Ποθηύϊα,, οοπηϊθαΐθ, μοππᾶϊα, ραα]οἰ ἴα, ἢ 6 

ὕπδθ ΒΟΙΌΥΙ ἀοο Ποιὰ βἰπ σοπιραταπᾶδθ. Οτᾶσοαβ {Π85 ΤΌΠΙδΠα5 οὐ ἩΟυ θη 511 ΗΠ πη ἀθιηα]αύατν. 
Τμπουϑίϊδιη Ῥαα!οϊθίαθ βρθοι]ππι τοτηδπδπι οαβύϊῥαΐθ ϑχοθαϊῦ. Ποῖμαθ ῬαΘΠδτι 1) Θαἰτίπϑιη ᾿πίθρουυ!- 
ἸηΔΘαΊ1Θ 5᾽ ποθυ θα 5 βρθούδοι]ατα ργοθιθαΐθ ἱπίορυιύαύθ Π]Π δ γι ββίπια ΒουῸν ὑπ ρυθο 6 1110. Οδθίθυατη 
«ασπι γΘ0010 οὖ ἴ: τηθηΐθ πηθὰ θυοῖγο {Π|8π| ἔμπα] οορίδιη ατι8}} ΤΠ ΧΙ] ΟρΘγ6 τη Πἰ δοοοιποάαδίι, 
γἱἀθθαῦαν ταϊῃὶ Οαΐοπϑιι ΠΘπηοβἐ ΘΠ ΘΙ {Π᾿ἰχϑιηαὰθ ἔπνοπηάατῃ ἃπαγ6. Οδι ΡΥ πᾶπὸ ἀαθβθοπΘ 
Ῥθηθ ἀϊνγίπδμι ἃ Παπίθ ΕἸουθηἐίπο ροθύδ, οἱ αν βϑίτηο οἹτπι ἄθοίβαμπι, ἀἰθραίαίαμι οὐ τιᾶπα Ῥγορυΐα 
ΘΧδυύδτη ΟΘ]βι ὑπ Ἰπὶ ὑπ ἀθαϊοανὶ, ἴῃ ἀπ ἄπο ο]θηηθπΐα δα πδθ δὺ ἰθυγαθ ἀθβουϊοὶν ααδ]θηποαηατιθ 
ΘΙΙ ΘΗ ΙΟΤΘιη Ἰοσῦτη οὐὐϊποαπὺ 14). Θὰὰ ἄθ τ ταῖῃὶ γίβαμα βαϊξ πθ ἰαχὴ Θυααϊύα, ρϑυ τι 115 δὸ ἕαπηῖ- 
ϑθγαῖα, ααδοϑίϊο ρϑυϊγοὺ. Οὐπαῦτιβ 5ατα τὰ ἴπ Ἰπόθπ ργοᾶθαὺ οὐ πθ 1) ἰρβίπιβ απ 5 ἱπρϑηίπιμη 5Βρθοτ- 
Ἰαϊίοααθ 10) δ ΣΟ Ππομηοδθ αὐὸϊβ ἀρ! δϑοαῦ. Τοϊύαν ὃ 
ΘΥρα ΟΘ]βι πα] πθη ὑπιϑηι ΒΟΓΌΓΘΙΠΟαΤΙΘ. ὑπδηη 1] πιϑύτ' 

ΠΟΒΟΘΙ Ῥούθυβ θη γοϊ θη μι ἃτηϊοἰ υΐδηα αι 

Β' πη πα θθο. Ηδθο απδοϑίϊο ααἷὶρρο Μαπύαδθ 
ἔα δαβρίοαία ἀαδ1η. τη ρῚ5. ἄθδηηο α181 ῬΔΟΥΔ1η τηθαμη [ᾶθο ἐπδτη οοἰϑι πἀϊποιθ ἀπδθβοὸ απο 
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βθύθ πᾶ, [θο16. τη 6] 1Πποατιθ Θ] το Θαμὶ ΡΘΕ ]θρθυθ γ6110 Οποπίδηι ἰθιηροῦθ ρχοχίπιο τηδίοσα οὐΐϑῃι 
Ορθιᾷ ὕπδθ ἀοιηϊπαύϊοπί ἀθᾶϊοαθο, οἱ Ὀ]υυἸπυστη οἸ1θπ5. ὑπ8. 86 Θομητηθπᾶαἑ 17). Ὑα16 [ο. 1 υ- 27]. 

1) ρογέραι)θοὶ τι6118, δίδιηρα. ὃ) ροϊηοῖΘ. ὃ) Ὠὐΐ. Τὸ οοβὶ βθῖαρχσθ Ὁ) ρογβοιμίαγί. ὃ) Ἡνρροϊψί. 
5) ΝΕ] ἐθβέο 8, 6Π6 ὃ ΔΡΡΥθυϊζίομθ ἰσυθροϊαγθ αἱ βοηηρογ. Τὴ) 68. δ),οἷα Βθη Ζῶ ΒΘΡΤΟ Φ᾽ΔΡὈτονΐδσ. 
5) λὐϊθ, 19) οῇοονιϊγαὐέψιο ηιοῖ]ο5. 1) ΑἸύτω ορτθνυϊαζίοπο ἸΥΥΘΡΌΪΑΓΘ: 9; τηθηΐγο ἄονυθθθθ Θββθῖθ ἢ». 
13). ἐ2)η6, οΥ̓Τουιθαιπθηῦθ. 1). Βιδιέανι ρον Ῥιηθίίαρι; Ομ], ταδᾶτθ ἀοὶ τοι, ἢρ]α, αἱ Ῥὶ ότι. 
ΒΟΙρίομθ ὁ ῥυΐπηο Αὐοαπο. 1). φομεϊνιοωρηέ. 1) Αποπθ ρθυομὸ ποη, 538 Ῥατ8 ποη οὃ ὑταβροβίσίοπο 
αἱ Ῥγοροβίφιοηῖ. 5) ϑρθοιϊαίονοημιο, ΘΟ ταδηἸοβῦο ΘΥΤῸΣ ΑἹ στατητηθίίοα. 7) δοηιμοναί βοισα 1] 56. 

Π Μοποθίδ! ὃ βα!1δο θυ ἀθηοιμθηΐθ 5] ὑγδηηρο 11, πὸ ΒΘΙΊΡΓΘ Τἴ6506 8 ΤΘΡΘΘΡΥΙΒΙ ἃ 
ἄονθῦθ; 0 ΘΟΒῚ ΔΙΠΠΘΠΟ ἃ, 116 ΒΘΠΙΌΓΔ: ἴοὸ γϑᾶο ααἱ 0 50ΓΖ0 6 ἴο βύθηΐο αἱ ὑπὸ οἷ 
ὃ ίδιδθο ἃ ΒΟ νΘΡΘ 8118. 50Π1011686. Εἶτα Ῥθη πϑύμιιγ8]6 66 (οο116 ἴϑοθ ἃποἢΘ Ῥὶὰ ὕδραϊ 
Ἠ611ὰ ἀθάϊοα, 46] πούο 7)γαοίαξιι5. αἱ ἘϊοἸἄϊο ΟὈἸοππε, δᾷ Ἐϊητῖοο ὙἼΠ ὁ π6118 (ὐπβοϊαξονία 
818 τϑρίηδ αἱ ΕΊδποΙα) (1) ἀονθπᾶο Ῥδυ]ΑΡΘ ὁοπ ρεϊποῖρὶ, ἀβοῖθθθ 48116,. νἱβ ΒΘΠΊΡΙΠ1ΟΘ 
8 Ρίδηδ 6 ἱπρτόβθαβθθ 8] ΘΟ] πηθπΐο 1ἃ γοοθ. Μὰ ὃ μοὶ ἄδινυϑιο ϑαΐογο αἱ απθϑίδ 
ἀθαϊοα 11 Μοποϑῦθ ὁ ἀπ Ἰῦτο ρ]] τϑρρονα ἴὰ τη8ηο Π6110 αἰθπᾶρυϊα Πῖοο οοσὶ ῬΘΡ 
τη, πούθνοἱθ οοϊποίάθηζδ, αἱ ἔγαβί, αἱ βθ116, αἱ ρουίοᾶο ὁομ αἰύγα ἀθάϊοα αἱ ἀπ δἰξτο 
ΟΡΌΒΟΟΪΟ [16 τη] γΘΠΠΘ ἔαῤῥο ἀϊ τἱπύνϑοοίδιθ ἴῃ α 0118. τηθἀθδίπηδ ὈΙ]]οὔθοα 4ἱ Ῥονγαρία, 
ΠΟῊ ἴβι0116 Δ᾽ ὑπ] θη Ὁ] ὃ᾽ ΘΡΙΘρ 51, απδηο ΠΟῚ 51 νοΐθθθ6 αἸγ6 ὁΠ6 1] τηϑϑοίγο πὰ ἱπηϊ- 
ἰδῖο ἴπ ἀπθαῦο οθ80 1] ἀἰβοθροῖο! Θπ8] 0610. πηθ56. ῬΥΪπηθ, 606. ἀβοῖθθθ 8118 ἴὰο6 ἃ οὔτ 
Ὧ61] Μοπορύθ 1ὰ φιιαθϑέϊο, τὰ αἸῦρο Αροβυϊπϊδηο οἢθ ααἱ 5ἱ ῬΙΟΐοθθδ, οοηθ Θά ΠΟ, 
5010. αἴβόθροῖο, ΟἸγοίδημο ανιαϊ ἀϊ Α8ο10, ρα ]οανα ἴῃ ΒοΙορπδα, οοἱ ΤΡῚ 461] Το}6- 
πϑάθυθ! ἀπὸ “ Οταῦϊο ἴῃ Ἰδιᾶθπι Βονογθη- [ ἀἰβϑίτη ΟδγἀϊΠ8115 ἀοιηίηὶ Αβοαη 50ον- 
“ Ῥίαθ 1 οὐ ποῃημ]1α ΕἸ σΥδηητηδῦα, ,, 666. (9), ἀθάϊοδῃάο]α, 411 ̓ ἃτοίνθθοονο ἀϊ Βοϊορῃϑ 
ΠΟΡΘΏΖΟ ΕἼΘΒΟΝΙ. 1.6 ἸοαἹ ρου θίοαβθ οἷ δἱ ἄδηπο ἃ χιθϑίο ργοϊαύο πδημο δΡΡρθηδ 
ΤΊΒΟΟΠ ΡΟ 60 64116116 616 1] Μοποούνι ὑγιθαθα, ἃ] οαγαϊη8] ΤρΡΡΟΙΐΟ 6 16 1η6 5ὶ δοοοῦ 80 
60. 16 Δ]0τ0 Ὁ π0 6. 61} ΘΘΡΎΘθβίοημθ 6. Π6] οἴσο 46] Ῥορίοᾶο. 51 πούϊπο ἔτ οἿἹ δ] ἱ 
ΒΘΡΈΙΘΗΙ ῬΆ551: “ ΝΊΒΙΠ ἀπ]οίπιβ. πἰ 1] βαδνίαβ ἀαϑπι [ἰδίου 5 ἱποιμηρονθ: οὐδὲν γλυκύ- 
“τερον ἤ πᾶν εἰδέναι --- ΕἸ Δηοη ΠΙΔΙθιι ΜΙ τ δ] 6 πὶ Αυ ΙΔ] ΘΊὴ ΘΟΡ ΠΟ ΠἾ15 αἰ νίηο οὐ 
“ ΘΧΟΘΙΠ5, 1400. ΠΙΠΪῸΒ 1 (ὲ οἴθ586 αὐ αὐ μἰϑέϊ6) --- ααὶ ἱπροπῖο Ῥυπάθηξία, ργον  ἀθηῦδ 
“ ΘΟΠΒΟΙΠ0 οπιηΐδ, ἃ Δ ΠγιΒβῖ πη Θ οἷβ ---- ΤΊ ου]ο Θτᾶθθο 65. δθααραραπᾶμθ. -. πηοᾶϊπ8- 
“ Πάϊα5Β. σδοβαθαπι {Π|8 πὶ ΟἸΘπιθηἐαπι πο ὑπὸ πιδρίβύγαῦτι ϑϑηα]δυῖθ - ὕπδο οοἰβίςα- 
« αἴπ| ἀθάϊσδιθ νο]α] ααΐδ, ΠΡ οΡἉγΊιτη ἃ του ΡΟΠ δἰ οογιιπι [6 ΘΘ ΒΟ. ΠῚ ῬΘΙΒΡΟΣΙ , 600. 

Οοπιπιπα 18 51 5ἴδ, δύ 11 αῦθο 616 ἃ] Μοποϑίῦθί ποῃ τῆθποὸ οἢ6 ἃ] Θδναγάϊ ῬΤΘπΊΘν8 
αἱ Ῥγορί ζίδιϑιὶ 1] ΘΔ 1Π8] ΤρρΟΙθΟ 6 ἄορο ἀνϑυῖο Ιοναίο ἃ οἷθίο ἴῃ ῬΓοβδ, Θ6600. 06 
5 ΘΟΟΪΠΡΌΠΟ ὃ ἀθοϑηίαυ]ο ἴῃ γΘΙ80: 

(1) Τύύσχιο- ἤμμντπα, 10., ΡΡ. 147, 189. 
(2) Ἰῆοοο 1] {10010 Ἰηῤίογο 6 1ὰ ἀθβουίσίοπο αἱ απθϑῦο ΤαΤῸ ΟΡΈΌΒ0Ο0]Ο : “ Ογαύίο 1 Ἰαπάθηι [ θυ υθῃ- 

“Ἴ αἰβδίται Οδγαϊηλ}18. ἀοτῖηὶ Αϑοδμῖ Βϑουθίαο Ι οὐ ποπηα]]α ἘρΙσταταυιαῦΐα, ρον Εσαύγοιη [ ἩΙ ΤΟ Πγ ππα πὶ 
“ Θδαδγάστῃ 46 Α8.18} ογάϊηϊα Τροταϊξασαπι Ὀταὶ { Ααρπδύϊηϊ οοπαϊθα, 5. 1 7ηο: “ Ἠοο οριβοῦ]αχι ἰτρυθ8- 
Κ΄ ρα ἑαϊξ Βοποηΐδο Ϊ ρα Τοδππθηὰ Απέοπίππι Ρ]αὐοπίοαμη 6 Β6-} πϑαϊοὐΐθ οἴπθιι ΒΟΠΟΠΙΘΏΒΟΙΙ. ΑΠηΟ 
“ 40- 1 ταῖπὶ ΜΠ. 11]. ποπῖβ Αρυ]18. Τπηρογαπίθ ἅϊπιο Τα]10 Π|. Ῥοπ. [ Νακ. ἀὸ βο]τοῖψου. ἘΘΙβίμθαβ ] 
“ ΒαΡΘημαΒ Ἰποἀθγδηΐθ 9. Τ᾽ Ορύβοοϊο ὃ ἴη-45, αἱ ὁ. 12. 5. μι Π.., ΘΔ Γ. ΘΟΥ8., 8. ΤΊΟὮ, ΘΟ. βορπαῦ. Α11-Β11. 
Τὰ ἀθάϊοα οοοαρα 16 60. 19:8 ν. βθρᾷοπο ἀπ ἀθοαβύϊοο ἃ Οἰα]ο ΠῚ, απ ΘΡ᾿ρταμημια ἃ] τηβάθβίμιο, ἀπ 

“ 

ΑἸΐτΟ 8] γϑβόονο θα Ὁ] ἃ γαγῖθ ὈΘΥΒΟΠΘ 6 ὨΠΙ ΘΙΟσὶ Θρί ῥα. 
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[ὁ. 20]. Εἰραϑδέϊοθοβ οἰμδάφθηι ηιαρίδέγὲ Οοαηγυῖβ Βοριοαϊοί (ὁ Οαϑίϊϊίογιο Αγγοέίμο αα ᾿ουογομαί8.- 
ϑίγιηι Οαγαίγιαϊονν 1). Ἡγρροϊδινν ᾿βἐθγιβθηι. 

ἩΥΡΡΟΙΙΙ 1Πὰ ρούθηβ οο]]θρὶῦ ππθιρτα Ὀϊαᾶπα; 
Οὐγρουθ οο]]θοῦο, ΨΊΓΟΙα5. 116. ξαϊί. 

Ἡγρροϊθαπι Θχο6]}18 παύαιη ἄθ βύϊγρθ Τοπδηξίβ; 
Αὐοθβ. Οθοσορίἅπτ 1) οοπαϊαϊ 11ὰ ἄθα. 

ΒΟΡΟΙΘ ΘΟΠ51Π10 ὅ) ἔουύθηι γίγίπαξθ Οδυλ ]Π]Ππτὰ 

Ἐχοθᾶϊβ; ἀοούτιμη Τηδρτ ΔΗ πτηατι8 ἔδυτιπῦ. 

«“Ῥοοαϑέϊολιοϑ Γγαΐγὶ5 Ηϊογοη γον Θαναγαὶ Αϑιαγὶ ἐρ ργαδοορίκι Πουο»οηαἱοδίηιὶ Οαναϊπαϊίς Ὁ. Ἦψ»- 
»οϊγεέϊ Πδέογιϑῖ8. 

Ηγρροϊγύο Αϑβοπίαθβ ὅ οϑαδὺ 4), ξου ϊβααθ δ ]]1τ5 
Ῥαρυι αβασθ ρούθπβ Ὀ6110 οὐ ἐου ἰββίτηιι Ἡθοίου 
Θυΐ Ῥαπϑδβ δοῖθβ ὅ) ἀἰβίθοιυ β8θρ8 οὐτιθηΐο 
Ἐπ56 απἰάοια: δ( ῬΗγγρίοβ ργαθᾶδβ υϑοίαρθαῦ δομῖναβ. 
Ῥαπρτιηῦ ἰδτη ΠΥΤΊΡΠ86, Ραουΐ, γϑϑοπαπίϊα ΘΟ] ΌΤΙ 
Οδυηηῖπδ, απ τη] οθηὐ Ὡπίπηο5. οὺ ρθοίοτα ἀϊναμι. 
ἘΌΘΙΙχ νῖγο αϊπ, Ῥορα]πηηασθ ἔπιοῦθ ροϊθπέθιῃ 
Ναγηατιθ 60115 ἔθυγαβ, ΟἸδυτιη! ῬΘΙΟΌΥΥΙΒ ΟἸγταρθη. 
Τπᾶθ οαραῦ Θ᾽ ηη115. ἔα]ντισι ΡΠ Πτίβαα οογοπαηῦ, 
απ ῥα γοΐα ἅθὶβ, υϑἀοϊθηύΐαθ αἰθαυΐω τα γυγὰ [9.2 νυ, Ἰ1π. 1-21]. 

8 1) Οαοογορίαιν. 3) σοηϑοῖϊο τι. ὑθϑῦο. ὅ) Οονγθῦθο ἴπὶ Αἀνιϑορμίοϑ 8} Ὡποπίπιο ρου Παξουθ 86]- 
Τ᾿ Θβθιιρ]ατο Αγ ΟΘ]]8 πο. ἢ φαοααηέ. δ) αξΐοδ. 

Μὰ 11 Θδνδγαϊ ἴϑοθ 8π0}}0 ἀυδ]6}}6 οοβδ αἱ ρἱϊι 6 αἱ τηϑρ]ῖο. βουίββθ 811 πα ἰρῖσσο 46] 
Β0 ὙΘ᾽Ὸ 0 ἤῤ(ϊχίο τηδθϑῦγο, ρϑι' ἰηνῖθο ργο Δ Ιπηθηΐθ αἱ ααθβίο, ἀπα ᾿οὐξοτα πο] 
40.890 5] ῬΙθϑα αἰϑϑϑὶ θ6πη6 ἴὰ βϑργϑίδ ἰηὐθηχίοηθ 46] Μοποθεθὶ, οΠ16 8ἱ θγᾶ π6118 ἀϑάϊοα 
8] ΘΔΡαΙΠΔ16 Ῥυαἀ]οδηηθηΐο ἄαύα, ἃ ἀϊνθᾶθιθ ἴῃ τἀπὸ γὰρ 6 σθηθυῖοα θβργθββίοπο αἱ δἤοἑίο 
ἀθνούο 8118. ϑᾷδ, ρϑύβοηδ 6 818 βϑιιᾶ οδθϑ. 

Ῥγαίον ΠΙθνΟϑγηνι8. Οαναγμδ ὧἀθ Αϑ8μῖα, Ἡγοριϊαγιώη, ογαϊρίδ γυϊγίηνι8, Πὐθυθγθηαο ἐμῃ Οὐ γ βίο 
»αΐγὶ ηναφίϑέγο «Τοαγγυὶ Βοηοαϊοίο (6 (δε ϊοηο Αγγοίίγιο, Ξαοναο ἐποοϊογίαο ἀοοίογὶ αὐ γοφορὲ 
»αίαυΐγο, οἴμιδ ργασοορίογί. 5. Ρ' Ὁ. 

οϑὺ ΤἈπηϊσογαύα Ῥ]αὐοη 5 βθηὐθηύία.,, τὴΐ υθγουθπ θ᾽ ἃς ΡΘΕ δ ΠΘ ῬΥΔΘοθρίου, οπηπῖα απδθ ἴῃ 
ὑουνβ οἸσπαπύαν ἃ τιϑαπι ΠΟΙ Ϊ πππὶ Ομ πὰ ΟΥΘασὶ, ΠΟΙηΐΠ65. δαύθηι ΠΟΙΜΪΠΠΙ οδιθ8, 6586 1) σθη8- 
ταΐοβ ταὖ Ἰπΐθ0}" 886. 1115 811] ργοᾶθββθ ροβϑιηὐὺ. Ρ]αἴομθηι ἄϊνί ματα 65. δϑημα]αὐτιβ, απὶ ροδβίθυϊβ ρυδθ- 
οἸαγα πο ΠΠἸθηύδ, τΘ]]ατῖῤ. Απΐπηδο Θουττη ϑαπὺ [6]1605 απδθ ᾿πσθηΐο ἀβἐγοποιηΐοδπι ἀἰβο ΡΠ Ππαπὶ Ρου- 
ΠΟΒΟΘΙΘ. γοϊπθυτιπῦ. ῬΥΟΙΘ[ὁ. 8 .»,] οὗο ἴρβθ Πλαπύθβ, ΡΒ]]Οβορ δηλ η] ΟΥΩΠἾ τι ΠῚ. ΘῊ. ΘΟΥΤΙΒΟΔΠ5, ΓΘΙΤΙΠῚ 
θδτι88 8, ῬΟΪΟΥτπ. τπηούτπιβ, ῬΏΟΘΌΙ οανβαχη, [πιπὰθ οἰρου]ὐΐοπθ5, Ταστὶ, Αὐϑεϊβ Ῥμδὶπ τηθπΐο ΡΒΙΙοβο- 
Ῥμῖθα ἱπάδραν! γο]υῖθ. Ηθγο]9, Ἰλδη 8. ῬΕΠ]ΠΟΒΟΡΗΪ γαίίβαιθ 6] ΘΌΘΥΎ μι τηϑύϑια ῬΘΥ]ΔΡΘυῖβ: ἑδπα 81 
ΔΡρίοπθμῃι [ΑἸθχαπᾶτγιιμι }], ρυδθοθρίου ἕβοιπα!ββίπηθ, ψαθ0 ἀΐοοῦθ ααὶ ῬΟΠ ΠΥ βίον ΔΡΡΘΙ]αὗα5. ΗἸο ρ]α- 
τῖτα]5. ΑἸ 501 011 π|8. Θχουπαῦτιβ. Θγαὗ, ΓΘΙΤΙΠ 116 ΟΥ̓ΔΘΟΒΙ ΤΏΙ Ὀ] αν τιδ δίαπιο γαχία βοϊθηξία ῥαϊξ. Ἐΐας ΠΡΥὶ 
ΟῚ. ΠΟΘΙΘΌΧΘΒ. Τϑυτιηὐαι, ααΙΡῚΒ. ΟΠλΠ] 5 ἔθγιηθ απ88 τηϊν᾽ῆοα ἴθ Αθργρίο νἱβαπίαν Θα αἸαπ πα 18 
ϊβίονϊω σοιηργθηθηᾶιθ. Παπύθβ 1ΠΘΟΘΌταβ παΐτπβ οὐ δ Τα α]θ πὶ Δα βαρ, ατιθ ΒΔΘρΘΠΤΊΘΙῸ ὩΠΐΠη05 7) 
811 νῖοο5. ἔδοϊαπῦ; πο ξαϊ ῬΕ]]οβοιμαύοβ αὖ πομπα}}} ὅ) νϑπύτϊοοϊαθ ΜΠ πουγϑιη Ποσδοὶ Ταοϊθπῦθϑ, μ66 
Ῥ ΠΟΥ ππδοβ, αὖ Ρ]θυΐατιθ ἰπ μΟῸ 56010 βαθὺ απὶ [Πᾶπι ἄγθπὶ το Δ ]ΔΩ ἰηἰδαπύαυ; 564. Ῥούϊτιβ 
ῬΙΠ]ούϊνα5. Ἀρρθ]]δπαπ5. οϑὺ. Ηΐο ροβίθυϊὑαθϊ ἔλτπδιι ἱποχὑϊποίαπι ἀθαϊν. ΕἸουθηύίαπι ΠΊδαὶ οἰν!θαΐθιι 
ῬΠΠΟΒΟΡ ἰοΙ5. ἃρἐ8. τϑίουύαμι του 16. ΟἸΠΠΪ ΠῚ ἘΡΘΥΓΙΠΠΒΠῚ ᾿υυδαϊανιύ, ΑἸαρπθυϊδτα. ἔαυλ ΠΔ τὴ 
ἱπασπου απ τϑᾶα! 1}. Ταπὶ τη α]ΐδθ οἰ γιηρίαθβ ρυαθίθυ θυ αποᾶ Πᾶθο απδθοϑῦϊο βογα]θηύα [πὶ ΒΟΥ Π115 
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ααϊοδοοθαί, Μίϑαϊι5. ΗΠ αϊα8, τοὶ ρυθθοθρίου οαπα! αἰ ββίτηθ, Θ᾽ θα σα ϊοπ68. ΔΙρΌσΘ5. πια]θαθ θχϑη- 

οἸαβύϊ αὖ ποὺ οραβοῦϊαπι ρᾶθπθ αϊγίπιμη ἱπ ᾿πόθηὶ οχ τοὺ 4). Ποηαοϑύμθπθιη {ΠΠπιτὴ ΟὙΔΘΟΟΥΤΙΠΙ 

ΔΡοΠγογδύουθιῃ βθοίαξιιθ 65. απὶ δη θ᾽ ποδπτιβ Ὁ) δ σΟΠΙροΠθπδ5. ΟΥ̓αὐϊομ65. πιο]  ἰββί μηδ Ῥυϑθδίο 

ογαῦ, δηύθαδπι ταϑ]]θαύουθ5 “) ορθιὰ [ἈΌΥ]1ὼ Θχθυοογσθηῦ. αἰ ἀϊοαπι 6 111οὸ ΟἸθαπῦμθ ααὶ 580 

Ζθμοπθ ρἈἸ]οβορμαῦιβ οϑὺ οὐ ἴῃ ἀθογθίϊβ βίοϊσουιιπι ρϑυβθυθγαηῦθυ ρϑγβυθῦ, αὶ 7), ἱπορία οορσθηΐθ, 

ΤΩΘΓΟΘΠΔΙἾπι5᾽ ἐνοῦαβ, ποούα πααγϊθθαῦ δαᾶ5 δ Βογΐοβ ἰσυῖσδηᾶοβ, ᾿πὐθυαϊα ΡΒ] οβορ μα θαύπτι ; τπιπᾶθ 

ῬΒυθδηθ]65 αϊούαβ ἰᾶθϑῦ ραῦθοβ ΘΠ ΓΙΘμ5 Ὁ ὥαθρθ ἴπ ΟββίρτιΒ θοσαπι οὖ ὑθϑύϊβ βου θῸ5. αἀπτιτι 

ΠΟΙ ρθοππία βαρροίονοῦ δ οαγῥαθ ΘπθΠδ85 ἀβϑαθῦτιθ ουαὺ ΒΟ ΌΟγ6. Ὁ πο8. ΡΠ]]ΟΒΟρηδηΐθ5 

ἔδοίθυητια ααἱ Πἰργο5. ὅθι Ἰθυϊσαΐοβ ἔθυθὸθ ΠδΡθτητιβ ἢ [6868 ᾿ϑύαυρίοὶ [οὐ] ϑαπησαβ. ῬΠ]]ΟΒΟΡ ἴδηι 

ΔΡΟΥΘαΙΔΙΩαΥ ὅ απᾶθ οϑὺ σίύδθ ποβίσϑθ βρθοιίαμι, Ῥυδοίθγθα οριιβοσ]ασι Πλαπῦϊ5. ροθύαθ ΕἸΟυ ἐπὶ 

ῬΙαγῖπη5. Ἰοοὶβ. δα] θυ ϊπτιπη που ὈΓαὐϊοπῖθτιβ ταϊπουγα ὑπ Ἰθυϊσαύθπμι οἴ θοῖβο αὐ ᾽πὶ Ἰπόθιη ΘΧἸ]ἰτϑῦ. 

Ὁ βονίάαπαη ἀοούξουτιπι οραβοῦ!αμα! ῬΕΠοτ 511, αἰ] ϑούλοὶ , σϑοιηθίγαθ, ρμϊβιοὶ, δβύχσοποιηὶ 1), 

ἄθπϊατιθ οἵληθ5. ῬΒ]]Οβορμδηΐθ5. ἸπΘβΆ Ὀ1]16ὴι ἀοοίγίπδτη ἀθοθυροηῦ. Ῥτορίθγθα αποᾶ, ταὶ οἰθιη θη  85- 

δαγτῶ 56 Ῥυδθοθρύοῦ, [86 αἀπδθ80 οὖ δχμουίου αὖ ἴῃ [0. 80] Ἰυθοὰ ργοᾶϊγθ ἔδοῖαβ, π δῦ 1) ἴε 

Βαϊπ8. ΟΡΌΒΟ.] ὑδτὴ ΡΥΘΘΟ]α 1, αποᾶ δα 5γᾶθγα θχίο!]θηάθηι θϑὺ. Ἡ ΘΓΟ166, τὶ ρυδθοθρίου, υθ]]ο]ΟΠ15 

ποβίτϑθ οἴγρθῖιβ, ρϑιιοὶ πῶο ὑθηηρθϑύαθθ υϑ]]ρἹοϑὶ βοδίπισιαπὺ ααἱ 84 ὑπ [αϑυϊοα ροβδιπῦ ϑοοθᾶθγθ. 
υϊᾷ «ηίϊααϊ βουϊρύουθθ γϑίθυτιαῦν βοογαύθηι Αθβομίποιη Ῥυὑπαρογδτη ἴῃ ἀἰββουθπᾶο ὁ) ΔΟΘΥΠ]05 

αἰβραίαίογοβ [ϊββθὺ [ἢ ἀἸββθύθπᾶο ϑοογαῦ! ΑΘβομ πὶ ῬΥ ΠαρΡΌΓαΘ 65 θα ρα ηᾶτιβ, ἴπ ΔΥΡΊΙΘΠΟ 65 

ΔΙΆ Ό1115, ουαΐβ, οὐηπῖθιιβ5 οὐ] οβ18, ἴῃ Ἰθρθμ 0 ΘΟΡΙΟΒι15. ϑὺ θἰθρϑηβ, ἴπ ΘΟΠΟΪ πα Π 0. ΡΟραϊο Ὀ6- 

πῖρττιβ ααἱ γοοθ ὑπᾶ τηο]ϊῆτια ἀπ]οίβοπα τηουα!ατα. ὁουτᾶα τη α]οθ5. Μδηύαα 1118 ὁΘ]Θ θυ υἴτηδ ορτι- 
Ἰθηύϊδυτιγα δία τηϑα απ] [ον 18 πια, ἵπ πα ΧΙ ΠΟ ὉΠΟΥΘ ἴθ Ππαρϑὺ. Οἴπηθ5 ἰδπαθπδπι Οδ]οαπία 
γα οἰ παηύθηη γ05. Γαύιασαβ. ἃ οἾτιη] Ὀγαθαϊοαπῦ, αὶ ρθδύθμηι. τη υ  ἰ θυαι ἀπΐθ Ἀ]Π105 νϑηθασδηη ὈΓδΘ- 
γιαϊϑιῖ. Ν 816. 

Τοἰγαϑέϊολοα γγαϊγὶ8 Πίογον ηυὶ ΘΟ αυαγάϊ Αϑιαγὶ αὐ γουογοη αι γι ΟἿ» Ἰδίο μαΐνονι ηιασίδέγιον ᾽ Ὁ) 

10. Βορμοάϊοίην Αγγούννναγν οἴνι5 ργ"αθοορίογθηι. 

Νυμο, Βοπϑάϊοίθ ραῦθυ, ὑο]]θαὺ δα βυᾷθγα οἱδγδ 

Νοιηθη ῬΒ]]οβορμὶ ΤΠ μοϑριαἄθβααθ ἄθδθ. ᾿ 

ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΟΒ ἰθρθθ Ἰορίοοβ. 80 πατηΐπα αἰνγτπη 

Μοηΐθ «αϊᾶθηι ποβοὶβ 5Υἄθια τηᾶρπδ ΡΟΪ]. 
(ὁ. 2υ, Ἰΐπ. 22 - 8υ, ἴῃ. 19). 

1) 66. 6116. βύδιαρα. [πᾶ ἔγαβθ δοπβίτα!]8, πούαηο [πισϊο- Πϑπῖθυ (ραρ. 140), 611 ἀδάϊοα 611 Οοπ- 

βοϊαθοσῖα δαϊῥα 48] Μ. π6] 1515, 3) αἴοϑ. ὅ μα μεν, 2)  ποο οριιϑομϊιοη ραθηο αἰοίγιων οἴμοιι- 

ὀγαϊίοηθβ αἴφογοβ ημεϊέαχιο οααποϊαϑέϊ ἐγν ἱπιοορὶ οαἰίγοί, ὅ) απίοϊοαμο. 5) ηιαϊοαίον 68. ) Οογγϑῦξο 

τη απαθηύθ ἴῃ φιοα 16]1᾽65. Ναυαθ ]αηο. ὃ) αφγοάϊανιι,. 5) αἰαϊοιοὶ, [0) αδἰγομοηυϊοί. 11) 805, 

44] γρΡοβϑ!]]. Μδτι061]1. οογγϑῦθο τῆθηῸ θ6πὸ ἴῃ Παί. 1 αἱδογοηᾶο, 5) μιρσῦηι, οοὰ Δ γθνίδσ. ΤΥ ΘΡΌΪΆ 6. 

ΟΠ 1] Μοπορῦνι β᾽ δβρϑύθαββθ συ] 9Π6. Ῥθηθῆζίο ποη ρὺ τηθποιηδηηθπΐθ ἀπ δα 5]. 

ΝΠ 5010 18. 588, νἱῦαι Ῥοβίθυ Ιου ρα γ] ἃ ΟΠ]ΔΓῸ ἃ ααθϑῦο ῬΙοροβίθο, Βθοοπαο 1 ἀοοσιπηθη 

ῬαΡΌΠΙοδὐ] π6] οἰδαῦο ἀρύϊοοϊο ὧδ Τπιζίο- ΠΘηΐθυ, πη 8ΠΟΠ6 1] ὕθῃουθ ϑύθϑθο αἱ απθϑῦδ 

Ιϑύΐογα, οἢ] θθη ριιδραϊ, ὁ6 10 σίθῃ ἃ αἰγρθ 4Ἱ Ρ6᾽ ϑὸ δρβρδβύδησ. ἃ ομθ φγὸ ὑαίθ 

ααθϑύθ ἸοαἹ ἀδύθ 8] Μοποοῦϊ ἴῃ ἀπ ΟΡΊΒ0010 ἀθάϊοαθο 8611 Ἐϊβύθηβι ἢ Α δαῦδο 6611 ογϑ 

ϑαδαῦίο, 81 ρα ]ρῖῦο. ὁοτηθ 8116. οαὐξθαάγα ; 8110 βὐμαϊο ὁοτὴθ 411Ὁ οομνουβαζίομθ; 6511 ρο- 

ὕθνϑ ἴπ οογΐθ Θοϑὶ Ὁ6Πη6 βοβύθῃθι 1᾿πἱΠοῖο αἱ βορυούαυϊο οοτηθ α116110 αἱ ἀβύγο]ορὸ (1). 

(1) Ῥιὰ ϑατγαϊ π611ὰ σου αἱ ϑάθυϊοο ΘΟοησαρα ἀΐ Μαμύονα, οἱὰν σΟμΒ᾽ σ]θτθ ἄποα]θ 6 νἱοίηο δὰ 

ΘΒΒΘΥΘ ΡΘΤ 8160 Τή6η6 το οηούασίο ἀροβίο!οο, ἴο νϑάϊατηο ἀποογα αἰὐθρρίαγθὶ ἃ Ῥγοξοῦα, ο0η βοδηᾶδ]ο 

αἱ ΟἸοπιθηῦθ ΥἹ1|. ΠΡῚΪ ποῦ Βθρρο ρϑυαϊτο ργθυθᾶοσθ ἴὰ ϑπἃ Ῥτυοριῖα βοίδραγχα, Οὗ. Τύσιο- ΒΈΝτπη, 
Οοἴξενα ὁ γοϊαφίονί ἰοίέογαγίο α᾽ Ιϑαϑοῖϊα α᾽ Ἐοίο Θονξαφα, τι6} “ Οἴουη. ὅδου,,, 39, 208, --- 501]} γο]ορὶα, 

8118. οουῦα ἀ6ρ611 Τὐϑύθηβί οἷν, ὕγα 611 αἰύτὶ: Ἐς αλβουτο, Νιρουθ γἸοο ΟΝ 6. ὁ ἀοοιιηιοηεὶ βιι! αδγοϊοσία αἴϊα 

οογέο ἀραὶ Πϑίθηϑὶ ὁ ἀορὶὲ ϑήογσα, Τοτίπο, 1891. 
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Ταηΐο ὃ νϑῦὸ οἢθ ἀνονὰ ρυθάθίδα τπϑ, Ῥθϑῦθ, ἰῷ ρϑδϑίθ 46] 1506! Ἰ]ὴ οοῦβὸ ἀϊ ργϑαᾶὶ- 
ΘΔ ΖίοΠΘ ΡϑγΘ 0Π6 6611 ρ'ὰ ἀνϑϑβθ οὐδθπαΐο ἃ Μϑηΐονᾷ (1); τὰ οἵα δά αἰέγο αϑρίγϑ δᾶ 
ΔΙΌΓΟ Τἴθθοθ ἃ οὐὔθμθγο. ΝΟ] 1509 Θ511, 1Π Μοπορύδί, ο6. π6]1᾿ ϑῆπο Ῥγθοθαάθηΐθ, ΘΟΠ16 
ῬΡΡᾶΡΘ 481} Ἰη !  ο]ασίομο ἅ6118 Ἰϑύύογα Θανανάϊαπα, ρα, γθ0 60,8 ραξαυῖγι8, Ῥδιδθδι 60] τη6- 
ἀθβίπηο {ϊ0010. 8110 βὐιιάϊο αἱ Βοίορπθ, ἄονθ πὸὶ 1511-12 ΘΟΠΊΡΔΥΘ ΘΟΠῚΘ ὈΓΟΐθββουο αἱ 
τηθύθῇδίσε, (2). 56. ἃπᾶδ ἀθ] πα ἃ βρθύϑηζα, ϑοοαγϑΖζαία ἔογθθ ΠΟ] ϑορυϑίο 46] οῦουθ, 
ἀ᾽ 586} ποιηίηθίο δβύγοϊορο ἀϊ οογίθ (81 616 ρᾷτθ νορὶα ἃ ΠΟΠ 6 ΘΟΟΘΠΠΒΙΘ 1 ΔΡβοιηθηΐο 
ΘΟΠΡΓΟΨΘΡΒΟ 6118. (ναθϑέϊο 616 ρᾶβδα Ῥ61 δϑυγοποιηΐοο, οὐαὶ αἰτοῦ θ6 ΘΟΒΙΠΟΡΤΘΗ͂ΟΟ ὁ 
Βοοάοῥίοο, ὁ ὃ γίβοϊδο διϑύγο!ορ᾽ οαμθηθ6), 11 ΜΙ Οποϑἐϊ δἱ Ῥοδ οὔ θᾶθυθ Ρ61 8]|1ογϑ βι βοίθη- 
ὑθιηθηΐθ ὀοπιρθηϑαῦύο. ΕἾ Ὠθρριιτθ ὃ ἀ 0116 σοηρθύθαγα"θ ῬΘΡομὸ 661] ργϑίθυβθο αἱ ἔν 
ῬᾶΒΒΆΡΘ τΠ᾿ ΟΡΘΙΡΆ, 8118, ὁ αἱ Δ] 1] ρο60 τηοηΐδ Θἃ ὃ οοβα 46] γτϑϑίο ὁῃ6 ποῖ]ὁ βύαϊο ὐΐαδ!θ 
οἱ ἀοσαμηθηδί ὃ ρ9 1 ἀννθηδαγδ, 1πΠΡΟΒ510118. ροῦθι' ἀθοϊάθιθ Θοὴ βἰ θυ θΖΖᾶ, (8), Ρ6. ορϑῦϑὰ 
αἱ Ἰηδηΐθ. ΟἸύγθ 81} ὍΠΟΥΘ. ὁ.6 ἃ αἱ πὸ γτἰδοπάασνα θα Βοορογύδ 6, ρΡθ᾽ απϑηΐο οαϊίο- 
ΤἸΔΙπθηΐθ πηθηῤδα (4), ἀ611ἃ τα ασοπαίιτγα, ΤΑΠΘ θυ 6611 19 Θοποβόθνδ, ροθο ὁ πηοίο, 
9, 416] 6Π6 Ρ᾽ὰ πηρογίανδ, θγα Ὁ ΠΟΠΘ ποΐο, 8ΙΠΊ6ΠῸ ῬΘΓ ἔδιηδ, 8110 Ῥϑύβοπθ ἄβ. οὶ 
ϑιη θῖνα ργΓοὐθΖίοπθ 6 αὐῤθπάθγυδ ἔβνουῖ. [Γι ΒΊΟΣ ΡΙΌΡΓΙΟ αἱ Τρρο!ῦο 6 ἀθρ]ὶ δ] υγ] Εἰβύθηϑβι, 
ΘΟΠΊΡΓΘΒ8, 8. ΠΘΡ ΟΠ Θβδπδ, αἱ Νδηΐονα, νϑηΐνϑ οοβὶ ἃ 65561 [ουξοιιθηξο Ἰαβίηρδῦο ῥἱὴ ὁΠ6 
8116. δἀα]ασίομϊ ἃ οαἱ ἀονγθνᾶπο οὐ ΠΙδΪ 6556 10 ὩΥΨΘΖΖΊ, 4818, ἀθαϊοα, ἀ᾿ ἀπ᾿ Οροῦα βοοπο- 
βοΐ, ἀπ ροθϑύδ ἔϑιπμοβο 6 ργορυΐο ἃ Μαπίονα ῬΘι' β᾽απῦα οοποθρία. ϑδΘΌθ6 βίαίο 
10 αὔθϑβο 856 8] ἔοβϑο ὑγαύίαϊο ἀ6]Π᾿ ορϑγὰ ἀ᾽ ἀπ το ϑαξοῦθ ποη οοϑὶ Βοπθγ]τηθηΐθ ποΐο, 
Ο αἱ ἀπ᾿ορθρὰ 46] Μοποθύθὶ πηθᾶθβίπιορΡ Μοποθθ 9 6 ΟΝἱ ὃ οοσία!» Τοϑηϊὸ ΘΡῚΙ 1πΐδθδ 
ΡῬἱὰ φαγὶ αἱ δ: βύδιηραιθ ἃ 5ρ658 αἱ ἸβΆθ 6118, ππδ 58 ΟΡΘΡα ὁἢ6 8. ἰϑὶ ἄονονα 6586: 
ἀράϊοαῦα, τηᾶ ἔθοθ ἤἥδβοο (5). π᾿ ρϑυβίοοδο ῬοΪ, 1] ὀδΡαϊπ8] ΤρροΙδο, ἀνυθῦρθ ρούαζο 

(1) οτλθ 5ἱ ραὸ οοπρούνατατο ἅὰ ὑπ Ῥά580. 4611 Ἰϑύξθυα δα ἴ858}06118 ἃ ̓ἰϑύθ σησαρα 86 τϑοὰ 1ἃ 
ἀαύα 4611᾽11 οὐὐ. 1518: “ Θυδπᾶο ἴο Ῥούθβϑί ἃποοσα Ῥ6] Π|6220 γοβέστο υἰθουπᾶγΘ ἃ Ναμΐονα 6 Ῥτϑάϊοατθ 
“ χαρδὕδ, φυδαταρθδίμηα, 1, 600. Οἵγ. “ Θἴουπ. δέου. »» ΧΧ, 148. 

(2) Τύσιο- Βπνιπε, ατῦ. οἷδ,, 1. οἷδ., Ρ. 141, ποία 1. 
(8) 6] γϑϑέο τπ ρἰπάϊοθ οομπιρδύθη ἰβδίταο ἰῃ παρξθυία βύονιοα, Ο. ΟἿρο]]α, ἄδὶ οαταξθουϊ ρϑυβομα] 

46] Μοποθεθὶ, (811 τἰβαϊίαπο ἀα απρϑῦϊ ἀοοσυτηθηθί, μὰ Ῥούαϊο αβθυτιασο “ ἀϊτηϊ παῖδα, ἃ ἀσϑαὶ : ἰὰ βάποῖα 
ἨΘ]]᾽ φαῤθηὐϊοιὰ ἃ. Φ. (ον. ἃ. 5ἐ. ροῖ. αἱ γογονα, γοιομδ, 1899, Ρρ. 240-41). 

(4) Εγα νϑζζο θουιαπθ Ὁ]Π]οτα ἀ0611 Θαϊθοτῖ, ποὴ 5πι6880 ἱπέϊουεππθπἑθ ΔΘΗΘ. ορρί, 86 ἀπ] οαμο 
Ῥγθπάθνα ἃ οατατ6 πῃ ὌρΘτῶ, αἱ ἸΟΤῸ ΘαἸχίομθ, αἱ οϑαϊέαγτα ἕπου αἱ ταΐβαγσα, ΤΌΡοτα 5αδ, αἰ οοττϑίξοτο. 5] 
γϑᾶδ δἃ δβθῃιρῖο 1 Ἰοσσθηᾶδ, βπα16 46] Παμπίθ 46] Τιαπᾶϊπο ῬαΒὈ]οαΐα, ἃ Ὑ Θποχία, ἀα Βουμδγαϊηο 5.α- 
ΒαΪπο ποὶ 1590. Μὰ 1] οὔϑο 6] Μοποούθὶ οἵ ὑπ Ῥο᾽ αἴνθυβο: 651} ἀονθνὰ Ῥᾷββασθ ΠΟῚ 5010 ΘΟΠ]6 ΠΠῸ 
6.8 ἄνθβθθ οαχαθο 1 ΘἸζίομβ, τηὰ ΘΟΙμ8 ὯΠῸ 6Π6 Υ̓́ΘΒΒ6 ΒΟΟρθυίο 1] ὑθβύο. 1 αἰ θπι816. ἐραβθοϊορία οαϊ- 
ἰουία]θ ρἱὰ 6 ὺ βὸ ϑβαρθυαΐα, ρἱϊι ποὰ θαβίανα 6 81 τίθουβθ... 8116 ΘΒ ΘΓΆΖΙΟΝΙ Αἱ οαἱ οἱ Πδ οἹὰ οχηϊίο 
ἊΠ ΒΑΡΘΊΟ 1] Οναταὶ ὁ 616 τἰβουηθσαπηο, ταϊδσαῦθ ροσαέσο, μ011 Παῦο5 ἤπια]. Θαδηΐο 8. 18 πο οὐθᾶο, 
ἃ αἸβθγθησα, 46] ΒΆΣΟΙ (δέ. ἃ. Ζνοίέ. 1|., 0, ΕΊγθηΖθ, 1884, Ρ. 295) βδρυιὴδο μοὶ ἅδ αἱξυΐ, οὁμ6 11 Μοη- 
ΟΘΕδ] ἃ] Θοῦρο (6116 Θιαοδέέο ἄδ 1αἱ τἰὐγοναΐα, 58 1ὰ τἱγσονὸ, Δ θα ἀροίαηθο 5]Π]1ὰ θὰ. Αμομθ 11] Τουτὶ 
46] τϑϑύο, σἱραθὈ]Ἰοαμο ῥἷτι ἑαγάϊ 1. Φ., οοπι 1᾿ ΑΠΡΘΙΠΡΕΙ το βαρσθυίβοο (“ ΒΟ]]. 4. 806. Παπέ. ᾿» 
ὙΙΠ, 64), 5010 Ρ6 1 ὥνϑὺ δοοοποίανε ΤΙ θυρυιησίουιθ 6 οογγθῦθο οουΐθ Ἰπηθηῆθ Θιρορταῆοηθ τηθηὺ ναηΐο 
αἱ ἄγον “ βροιηθχαύα 1, νία ἔτ τὴ ρσίπθργαΐο ἰηῤνϊοα  πβίτηο ,» 8 ἀἴἌνον ἕαθθο “ υἰβουρθυθ ἃ παονα γίδα 
Ὅπ οδἀδνοτθ,. 

(5) Τυκιο- ἕπνιμε, 11 ργοῦ. ζαῖδ., 66ο., 1. οἷξ,, ΧΧ, 149. Τ7ὰ ΘΒΘΙΊΡΙ ΓΘ ἀ᾿ππ᾿ αἸύνα οροτὰ Μοποούξίαπα, 
81] 581π|0 ραΐὲ ἐπιηιαομϊαίέ ἐμ υἷα, ἃἰ οὐμἱ 51 ἔα ρᾶτοϊα, π6118; Ἰοξίθσα αὶ ρα Ὀ]Ἰοαΐα, ἄα Τπισῖο- ΠἸΘ ΒΘ; 
οοηβουγανα β᾽ὰ 1611 Τιαυγθησίαπα (ΡΙαἰ. ΧΧ, Οοά. 50) οἃ ὃ ἀδβουίθξο 8] Βαπαϊπὶ ((, 658). Εσοο Ῥαυΐθ 
6] ἸαπρηἸβδῖταο ὀϊθο]ο : “ ΤΑ ογαῖο Ῥουθρυϊπδ ϊομβ ὙΊνθαθατη. οὖ τοϑυαυγαῦίο ᾿Πατατα οὐ Βαπούδθ ΕἸ Δ οὶ 
“ ὃ Βοιηδπδθ Οατίαθ οὐ ΟἈ ΒΟ] ἱθογάτω τοί ηὐθργαῦϊο ἤαοία. ΡῈ ϑδποὐϊβδίσαατα πὰ ΟὨγϑέο Ῥαΐγθμι οὐ 

᾿αβθἰ ϑϑίτατιι Ῥοηύ βου Μαχίτηστη Τιθοπθτὶ ΧΟ οἸαπίπιπι Ῥοπᾶσαπι ἃγϑϊασι ὑμπθοῦτα 5010 1] ἰββίτπατη οὐ 
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ῬΊΒΡΟΠάΘ6. 416] 66 51] ἀ166 ΥἼβροπᾶθθθθ 811 ΑὐἸοβῦο Ῥ61 ΤἹΠΡΤΘΖίαγ]Ο 46118. ἀθαϊοα 46]- 
Τ᾿ Ογϊαμάο. 

ὕπϑ 5ογῖθ ΑἹ ἀϊβύϊοὶ 6 αἱ θρίβυϑιητηῖ ἰδ ἀδυϊνὶ βοπὸ ρρίπηδὶ ἴῃ οπᾶο 4] νοϊατηθίθο 

(ο. 10ν-12..). 51 ἄθνομ ὑαύυϊ, οοτηθ, αὐῦθβο 1᾿ἀπιοῦΘ ἅ6118. Ῥϑυβοπδ, ουῶ δι ἀβρϑύθαγβοίο, 

8118. Ῥϑηηδ 46] αδνδράϊ. 1 Οονθγμδίουὶ Ὑ ϑηϑῦϊ, Π6] οἱ ἀουηηϊηἶο θᾶ 8010 18 ρα, 
4611 φαΐογθ, 11 τηϑρηθηῖτηο ΑἸΌη80, ἴα. Ῥααϊοα, Τμιου  Ζίθ 50Π ἃ ψοὶύϑι ἃ γοϊύδ, οδπίϑθϊ 48] 

[ον ο νϑυβορρίδθουθ. 

])εοαϑέϊοθοβ Κγαΐγβ Ηϊ]ογοηψηνὶ αἰαυαγαϊ Αι ϑιϊαρὲ γι ργαθοογίιηνι {ἰ{ιιϑέγίνογν, Π)ογγυίγιογιρι Τ᾽ ὁγιθἐογώνι. 

Ῥοτπδπὶ οθαδπὺ 1) Ν᾽ Θποίϊβ, Οοβθαβαιιθ Μϑίθ]τ5 
Εῤ ῥῖαβ 116 Οαίο υϑία! θη. παμΐπη6 Ἰηδρηο. 
Ταβίχθϊα οὐ ρἱθίαβ, ρυαθηίϊα, οαπαϊᾶδ νἱγέαβ, 

Οοπβι πππααθ ὅν, Πἅθ5,  πθίϊβ ἀποατθ ἰαγα ὑπθαΐαν ὅ). 

16 160 δυτηϊρούθηβ ὑθυτδβ ΘΟ], ἀϑύσα ΡΟ]ΟΥ πη. 

Ῥαχ οὖ ἴατὰ ααϊᾶθηι οομτθρηδηῦ ΔΘΟΟΥΘ ἰθιγ]8. 

ΑΒρῖ66. πιδριιδηἸητχη τἀ] πὐθ 1: γο 06. ἸΘΟΉΘΙΙ 

Μαυπάσμηι, «θπὶ ΟἸΔΡῚ γϑηθιαύτ" γϑρσῖα 606]]. 

Ὑῖνθ 160 βϑῖῆρϑυ ! ποβίχιτη ΘΟ πη Θ πο ΡΟρΘΊ]τιπι: 

᾿Αϑα]α τη6 σϑπῦὶ αἰγίηπο διηΡΊΘχα [Θ0Π6. 

Τοοοαϑέϊομοβ οἰμδάθην Κγαὐγ8 Ηογοημηνὶ Οαναγαϊ Αϑιίαμὶ αὐ ἐἰπιιοέγ ἰϑϑίρινου 1). ΑἹρβογιδιώγι 
ἀπμοογα Εογγαγίαθ. 

Μαρπδπίγητιτη Αϑϑοϊᾶθηι Ἰααδαγιιπῦ οδυτηἶη6. γαΐθϑ: 

᾿Αϑδοίαθβ 4) βἰπη1]15. Ῥ6Π]Π18846 βαηρτιίπθ ογοίο 

Μαγίθ 80 ρῃυγοῖοβ ἀθβύγιχιῦ τποθηΐδ τΠ01168; 
Μαγΐθ ουαὺ 116 ἴθυοχ; Ῥαυαϊβ ὑθρϑίθοουαν παβίδμι. 

ΑΘβοηϊθ5. 5.108 τη] 16 115. σἱοὔτιβ ὩΠΊΟΙΘ : 

Αὐδθτιβ 118 ἐὰ]}10 γα }}8. τη θα] δυηΐη 6. γου 8. 
Ρυδθϑιϊατη Αϑβοπίαθβ ὅ) συἱούου βα]οαραὺ Ταβοπ 

ῬΘῪ τλᾶγθ γϑ  Ἰθυιηι: ραρρο5 ἴᾶπι ἤἥογο οογοπαπὺ 

Οὐμβ111ο 5) ἱπρθπῖο βαροιαβ ρχοθιναίθ Οαἰοπθια 
Ῥροΐονα ΘΟ0 ΠΟ 1185 Βουηϊπατηᾳαθ, ΑἸΡΠομβ6, ἄθοσαπη. 

Τριδαϊανυίοη Κγαϊγίβ Η]οροη νυ Οαναγαϊ Αϑιαμὶ αὐ ἐϊϊιιδίγϑοίνναηυ 1). Γαιογοίίαηι. Τριιοθηι 
ΤΡογγαγ θη 8θηι. 

ϑροηβα ραδίοω νϑηϊν {πδαπιο ᾿αδίγαδω ΤΟπδη 5, 

(δὴ οπρὶῦ 6888. Βαδιη γπδρττι8 ΑΡΟΪ]Ο ἄθϑιη ; 
ϑθᾶ ραΐθυ οπιπίρούθμβ οοπίαπχὶν παμηΐπθ ἀϊγτιτη 

[ο. 11,] ΑἸρΒοπβοαπθ ἅποὶ τπϑρπαπίμιουθ Ρἷο. 

Εἰὰ 7) αρθ᾽ υτιπηρθ τηουδ8, ὑπα]αυηο5. Ἀβοθμ 46. τηδυ 
ϑροπβα τυ θα]θ5. Θοπβρίοθ ρα] ἐΠΟΥΌ5. 

Θραγρυιηύτι ἤογθβ, βραυριχηύτι ἤογθα βθτύδ. 

ϑραυραηὗτη" τη γΥ, Βροπβα; ἄθοογα βϑοῦδθ 

“ ἸποΙἰββίτηθιη οὐ ΘΈΡΟΣ δχροβίθίοπθ Ῥβαπηὶ Βοαθὶ ἱταταμοι]αθὶ ἴῃ νία οἷο. οοπιροβίδα, οὖ ἴμοῖα οὐ ἴῃ 
“ Ἰαοθτη τηΐβϑῶ Ῥ6Ὺ βθογαθ ΤΗθοϊορσίαθ Ποοίΐονθμι Ποταϊπαμι Μαρ δύγιισι Τοαπη θη δέ. 9. Π ̓ ὌραΒο. ἴη-8 στὸ 
αἱ ἔς 89, ρυθοθᾶπθο 811 δρ'βύοϊα, παποιραθονία ἴῃ ἀαύα αἱ Οαευϊροπθ Αὐϑύϊπο, {1 ρίοστπο αἱ 5. ἵπιοὰ 
(18 οὐθ}) 1518, ποι οομύθπογα αἰύγο, βϑιῆργο ἃ ἀθύνα 461 Βαπάϊηϊ, ὁμ6 1 δβροβίσίομιθ 6] βᾶ]τιο, 6 ὑθυτιῖ- 
πῶνϑ ὁ0η 16 ῬᾶΤΟΙΘ: “ Θχαϊύθα οὐ ἀθίρπαδβ. ἀταθη. Πῖθ ΧΥ͂ ᾿δοθιαριῖβ ΜΌΧΙΠ δππο Ῥυΐπιο Ῥομϑϊῆ- 
“ ραὔαβ ὑπαὶ. ᾿ταρυθϑβατα ΜΘ] ο]απὶ ρου Ζαπούσμα ἄθ ΟΠ οπθὸ ἅππὸ Ποιαϊπὶ ΜΌΧΠΠ ἀϊθ ΧΥ͂ ἄθο. ᾿ 
ρα οτῷ δοοοιαρδρυαῦο (ρ. 39) ἄα ἀπ᾽ ΘΙ σία ἃ] οατᾷ, αἱ 5, Μ. ἴῃ Ῥονύϊοο, 11 Πονὶχὶ ἄὰ ΒΙΌΡίδΘην. ΓΘ βθια- 

Ρίατθ Πιϑυγθησίαμιο Ῥϑβθὸ, ἃ ἀπϑηθο ταὶ ἔὰ ἀρύθο, ὁοὰ ὑαθυϊ οἹ1 βὐατιραῦ!, 8116 ΒΙ]οίθοα, Ναγίοπαῖθ, 
ἄονα [ουψαπαῦο ομὶ 19 Ῥαὸ ἐγονᾶγθ! 
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ϑθυύδ οἰγθηθαθ ρουύαπὺ οὐ ὑθούω οοτοηδηὺ 
ΕἸΟΥΙΡτιβΒ οὐ υἱο]ῖβ;; ἄτπ]08. τηθ]οβαῖθ οαπαπί. 

Ἐοο6 ἔδγαηξ Ἡγιηρηδθ εἰ ὶ ΒΟ ΠΤ Θ τι τι8 ΡΑραγΘυ ; 
Οὐπδηῦ δα]οὶβ ἴδ ἐπα]διποβασθ ὑἐμουθμη. 

Ἐθοθ σϑηὶῤ ρ81185 Ῥα]σμουυϊπηὰ ργόπαρα Ταπο; 
Τϑοδπδδηὐ ἐπα] δι 5. οαυταΐπα ἄϊσπα ΤογΘ. 

ΡΙΘούνα τπογϑὺ ἀοοῦαβ ουίματαθ ΟΥΡΗΘι5 16 βοποῦδθ; 
ἴδνα ογὑπαγατα ραϊδαὺ ἄϊγιιθ. ΑΡΟΙ]Ο 5πδπι. 

ῖντβ Ἡγμιθη γϑηϊὺ οοπγθοΐδῃβ ϑυϑηᾶϊα ἄομδ: 
ΒΓ θϑαθ. δυτη1]185. ἀπτθῶ γαβα ὑπ]. 

γϑηϊν Ῥδυ Πθη118 ὅ) ὑθπθυὶβ οοτηϊξαΐα ΠὈίδπδ: 
Μαπθια ρογαία 01, ἄϊγα, ἐπ]ογθ ἄθδθ. 

ἘρῸΘ σϑηϊῦ βρομϑιιβ: ΑΒ] ἱπρΥΘα]ογ6 τη 
Τὰ ὑπαϊδιηοβ; τπϑρηὶ ἀϊ66115. 6886 Τουΐβ. 

ϑΡοηβιιβ δἀθϑό, ἀπθηὶ ΟἹ ΒΕ υγασίαι οἸαγτα ογθανἱ: 
Μουῖθυβ 1116 πιίθὺ χαὶ 5) ργοβίξαίθ ἢᾶ6. 

Τδηατιθ ραγαπὺ τηθηβδπι οὐ ἀἰβοι 6 γΓ6 ἔδυ] ἐθοιπη 
ῬΙποθυπα ἱποῖαϊ ἔδυσαϊα ὑοβίδ 15) γοιτι. 

Ηᾳθο θϑ8ὺ 1118 Ῥᾶγθηβ [ππογούϊα, ἀοοία, ραδίοα; 
Ρυπάθηίϊα, ἱπρϑηΐαπι ρϑοίουο πϑιπαπθ ἡππηΐ, 

Γαρρίξθι οτηπίροίθηβ οοποθᾶδν 58 8018, 50 Ὀ11186 
Ῥϑοππηᾶδηη ργΌ]θμι. ϑροπϑα ῥαᾶϊοα, γα]. 

Τρρὶσγαηώα Καί» 15 Ἡϊογογηυὶ Αοιμαηὶ αὖ Ἐργγαγίαηι αἰ]οχιιθρέθηγυ οἰ ΑἹρῆοηδο μοο (Ὁ) 
γιασηπαρίηιο. 

Ηθγοα]] 452) ΑἸππιπα ἐπὶ οὗ ᾿πᾶρπο Ταδίγαδα ἰδυοοὶ 
ΠΙΘ ἀθα10 παίῖβ ἔβούα ποίξαπᾶδ βαΐβ. 

ΑἸἹΡΠοπϑαπι ροϑπαΐ απὶ ἀπχὶρ ποῖηθη 80 ἃ] 5 
ἘΘρΊΡαΒ5: Εἴθ οἷαγα ἴαπὶ ργοθιψαΐθ γα]ϑύ. 

Ῥα]ονὰ χαΐᾶοιη Ὑϑμθεϊβ Εουγαυίδατιθ ἱποὶ γί ΤΩΒΡΊ18, 
ΝΟ ἔπηθαβ ποβίθβ, ἄππι 160 ἐουἐϊβ διἄθοι (6. 10υ- 11 7). 

}) οαοάαηε τι. 80. ἦ) οοηϑοϊϊειωχιθ. 3) ἐογιονείιι". ἢ) Αφαοϊάαο. ) Αφϑομίάαο. 9) δονιϑοϊϊο. Ἢ θα 
8) Ῥαπῃορήϊδ. ,έ, Δ) 10) ἐρβέο. 1) δκοῖ. 15). Πογοιῖο, 

Νὸ ροΐονα πηϑηοδρθ, ὑγαϊαπηδοβὶ ἀ᾽ ππ ἔγαίο, ἴὰ ποία ΤΘΠρίοθα 6 ἰηῤίμηδ. ϑϑρίομπο 
Ἰηΐαθθϊ π6118. ὁ. 11 υ Δ᾽οαπὶ ἀἰβύϊοὶ 811 Ἐποαν  ϑθϊα, δἰ ἐνὶ ἴπ Ἰοᾶθ ἀ᾽ ἀπ [8] ΑἸΡΡορο ἄδ 
ΝΆΡΟΙΙ, 50 Ῥγθοθύδογθ 6 τϑρρϑῃύθ 4616 βθι1016 δροβθϊπίηθ αἱ ΒοΟΙοσπδ, 56 ποη δααϊ- 
Υἰδῥανρα ἅ0110 ϑὐπᾶϊο Βοϊορπθθθ, 6 46] φρϑῆθιαῖθ 4611 ΟΥαϊπθ ϑιροβυϊηϊδηο ἘϊρΊ αϊο 8 
γιύθυθο, ἃ οαΐ, ρα ]Ποαπάο 1ὰ τἰοουάαα, Οναϊίο 6110 ϑίονγζα, ἄνονα δἰὰ ᾿παϊτίζχαϊο πῃ 
ΘΡΙρυδιητηδ (1). 

Τοἰγαβέϊοθοβ. ἐγαίΐγἷ Ηϊογοη μηνὶ Αι ϑι]αγιὶ αὐ Ἐμοπαγίϑέζαρι. 

Βοβύϊπρτιῖβ, Παδύγαβ, πουϑανῖβ, [α]οἷβ οὐ τιπῖβ 
ΝΟΒ, ἸηθιΠοΥΘβατι0 ἤμοῖβ ; παπο τη Υἶρπι5, ἱποϊ γί ῥαπί8, 
Οοπῇβντπδβαπθ ἤδθηι, ομαυι αύθη, βρθπὶ ἀποατιθ ποβίχαχα, 
Ἰὰπι γϑἤοίβατιθ δηϊπιδηη, τηουία]85 ἅποὶβ δα αβίτϑ. 

(1) Ἐοοο Τ᾿ Θρί συατημηα, ἀα, οαἱ Δρρυθπαίαμπιο ὁ6 ΟἹ ἐγ8 μα Θβ561 ὑχοΐομαο ΒΙοβοῖο, Εἰριαϊο ἄω γι ύθυρθο 
Θγῶ ΘΠΟΘῊΘ ἀϑύσοποιαο, 6 ἄονθνα ααϊμαϊ ἀρρυθχζαγο ααθηῦ Ὁ] τὶ ταδὶ ἸΤορογθύνω ρα ]οαΐα 48] Μοποθῦυϊ: 

Οιληθ8 Ποιηδη1 (ο]]πηὐ ἃ πγᾶθγα ΠΟΙΊΘῊ, 
᾿Αβίσομποιηῖ, Ἰορτοὶ, ἀοούω οογομα νἱγατη. 

Ναύατατα σϑυαμι, ἃγοΐου. ἸΘρῸ5 ἔθοία ἀθουττα 
ἴὩρθαϊο ποβοῖβ αᾳαδθαιθ ἔαδαχω οαμΐβ. 

ϑεπὶξ Π|. Τομ. 111. 84 
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ὰμαϑέϊολιοθ. οἰνιδάθηι Κγαΐγῖς Ηϊογοηψηνὶ Οαναγαϊ Αϑιαγιὶ αὐ Πουογοηαἰδδίννννη ἦρι ΟΠ γἰϑίο »αΐγογι 

Μαρίδέγεηι Αορίαζμνν, ΥΓ ἐογ θη βοηι ἐούζιι8. ογαϊηῖ8. ἀἰυὶ Αγεσιοέϊρνὐ σογιογαἴοηι αἰγὶ βϑένηυλον 

ϑαογαθηιο ἱποοϊοσίαθ ἀοοίογθηι θα οο 116), 8817)γμΉ»ι. 

ἘΟ]ΙρΊο [6]1χ, ἀοοῖο τϑαϊαία ραυθηΐθ 

Δοριαϊο, ααὶ Πουηϊπαχη Ῥθοΐοσα, οοτᾶς τϑρὶ. 

ἢ ΒΊΡΘΥΌΒ ΤΠ] 06 61Π6, ΠΌΙΗΪΠ6. γοοΐβ; 

ΟὐποΙταῦ τθΘρθ5. γΟΧα 6 ΒΟΠΟΙἃ 4805. 

ΗΙῸ τχὰϊὸ 

Νοβοὶβ Αυιβύοὐθ!β ρϑυρΊθχα βορἰβηηαύα ἀοοίϊ; 
ῬΆΠὰΒ. πθρτᾶθῳ ααϊάθηη στϑθοὰ ἰδ πα οο] 1. 

Τοἰγαϑέϊοηοδ Καἰγῖ8δ Η]οροη μηνὶ Αϑιϊαηὶ αὐ Ἰεθυογ"θηαμγι ἴηη ΟἸ,γ͵δίο ραίγονι ηναρίβέγ τ) Α4)- 

ὀγοϑίμηι ῃϑωροϊϊἑαγίη, ϑαογαθ ἐϊοοϊοσίαο ἀοοίογθη1 αὐ γορολιέθ)ν ϑογιογυἱθρ)8θ))1 θα: οἰ] θη 

Θτι8 ργαθοθρίογΉ). 
9} 7)}147}} 

Οὐδυτηΐπθ 588 06 50]θηΐ γαΐθϑ ἰδ ἄδι 6 ἸηϑρΊΒ ΓΟ 5: 

Τὰ65. τη] ὑπρρὶβ. οὐἱὺ ἀοοίοβ Ἰδιαάδιθ ροθῦβϑβ, 
ασπι 5ι1θαὺ Ἰαιιᾶθ5. πιθὰ τησιϑὰ ἀἰβθυύα τηδρ] 501: 

Ναύαγαβ ποϑβοίδατιθ ἸοσῸπ ΔΙ ΌΠδηδ ἀθογαηι (0. 11 ν, 11π. 1-29). 

γίθμθ δ υἱδίπηο (ὁ. 11 υ - 1ῷ γ») ἂπ Οαγηιλθη αὐ ἰἰδγιων, ἀὰ, οαἱϊ 5ἱ σἰϊθνα ομ6. 560- 

θθη6 Τ᾿ Ορβο010 ΔρΡδυσ55θ. ρεἰποίρϑ!ηθηΐθ ἀθαϊοαῦο δα Τρρο]δο, ρϑιοῃὸ ἔουϑο ἀθάϊοαυϊο 
ὃ ἀοπηδ, ατι819 [58 06118. ὁ Τπιουοχία, ποὴ ἀονὸ θη ΓΔ 6 ὑπορρο σον θη θηΐθ, ΠΟ ΘΡΆ ΠΟ 

151 ὑαλύαν δ, Π611 Ἰη θη σίοηθ 4661} ϑάϊθον 481 ὍηοΡΘ 4611 ἀθᾶϊοα, ἐαθι! 911 αἰ 
ΤΊΘΠΊΤΙ 4611. οαθ8 4᾽ ̓ Εἰϑύθ. 

Οὐγηιθη. οἰνιϑάθην (γαὐγ8 ΠΘΥγΟΉ μην αὐ ΤΠ γι. 

Αὐ]αιι, ἀοοῦθ 1106, οἰδυόβααθ ΥΘΥ86. ρϑπαίθβ 
Ηγρροῖγυ ΑἸρμοπβὶ Ἰἰπῖπα ἀοούα ὑαὶ. 

Ναιισαθ οοἰππὺ γαΐθβ ἀοούοβ οὐ Ῥδ]]υᾶω ἀϊγδμη: 

[9. 12.γΧ] ϑϑιαρθι ἀοοί]οααὶβ ᾿Ἰμηΐπαὰ γθϑύνω ραὐθηΐ. 

1πᾶ6 ρυάϊοα ἀδθ1ὺ Ἱπιουθίϊα. τη 0 ]]1ὰ γα]ύπι 

Οβοαϊα βγᾶθγθο; γϑρίω ὑθοία υἱᾶθβ; 
ΟΟΙΠΠΙσοὺ ΠΠ1ὰ γοβᾶβ οὐ πϑοίθὺ Ἰαῦγθα βουία 

ΜΙχύα β'τηα] νἱ0}15; ἀπ]οῖα γουρθα οαποί. 
Νοη ῬΙοπθ 15. Θηΐπὶ οὐτι 6115. ὑθούω βα 5; 

ῬΙθο5. ῬΏοΘΡθαβ. ΡΙ θυ] ἀστηαπθ ἄοιμοβ. 
Νδ {ϊπιθὰβ βΌΥΓΩΒ. ΤΠ 68.015 5806. ῬΟΡΟΙ]Ὶ 

ἴδ Ἰδόοταὺ ἀοούαβ Ἰηστια ΒΌΡΟΥΡα ὙἹΓΟΒ. 5 

(6. 11, 11, 80- 12. γ, Πω, 9). 

Ν6116 τηϑαθβίτηδ οαρία 12.γ) 5θ51ιθ ΠηδΙηθηΐθ, θᾶ ογῶ ὕθιηρο, 1᾿Παϑοδ: 

«Αα Ἰοοίογοηι. 

ἨδΡοβ, οαπαϊαθ ᾿ϑοΐον, αὐδθϑύϊομθμι ρϑυρα]μγαπι Πδα 5 

Ῥοθίαθ ἢουθηίπὶ 46 ἀποῦιιβ ϑ᾽θπιθηίίβ, νἱἀθ]οϑὺ δασαθ οὐ 

ὕθυνῶθ αἸβθυθηίβ, οδϑυϊσαύδη) Πἰγηαύδηι Θ᾽ πο Ὀγταύαμι ἃ Εὐθνθ- 

ΤΘΠἄο ραΐτθ τηϑρὶϑῦγο Βοπϑαϊοίο ἀθ Ομβυ]]οπο Αὐγθυϊπο 

ἃυθῖατη. ΠΙΡΘΡα] τη ΘΧοΘ θη βϑίπιο. Εἰχ ποο ΟρΡΌΒοΟ]ο ταϊντῆ- 
Θδτη ἀοΟἰΥ Δ, ΟδΓΡ65, απ86 (αὖ απαθαμι0} τηθηύθηι δαδπι ΟἾ]Θ 

οἰδοῖν. Νοοίθ οὐ ἅϊια ποὺ οραβοῦϊαπι ρου]θρθ: ποῖ ἔτοπΐο 
Θδρθγαῦα, 564 γψαϊύπι βθύθπο 1] θπῦθυ Ποὺ ΟΡ Βα] πη 60] 
γθ0; απὸ Ρθι]θοῖο, δηϊηηιι5. ὑππτι8. 7115. ΤΘΡτι5. βαύαγα σαν, απ6Π1- 



Ἐ7 ΝΤΟΕΝΟ ΑἸΤΑ “ ΟΛΕΒΤΙΟ ΡΒ ΑΩΟΑ ΒΤ ΤΈΒΕΑ 9, ΑΤΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ῬΑΝΤΕ 2607 

δατηοάπμ ὈΥἱποῖρθβ ΠῸῚ ἀπῸ ἔδγοαϊο, βθᾶ ῬΙΠαυΙμἶβ. ϑᾶτπ- 
115. Ορ᾿ρϑυδίϊβ βαύδηαν. Ἐργορύου 4) Τηδηΐθβ ροϑίδ, Πουθηξίπαβ δὲ 
ῬΠΟΒΟρΡ 5. ἀϊνὶ πὶ Ἰϑπά!θιι5. θοῦ θχἑοΠθπᾶτι αὶ ΠΟῚ 80 
Ἰατα Ἰΐπρτια ὙΘΥΠ ΒΟ]. 564 οἰΐδτα 1ἰῤῥογατία ἢ) ΤΟ ΟΠ] Θηὖδ, 
βοῖσα ἄϊρτα, ροβῥουϊὑαῦ! τϑ]ατῖν. Τᾶθο ΒΥΔΙΠΤη δ ἰϊοὶ, ροθϑίϑθ, οὐδ 
ἴουθ5. ΘΘ]θ θυ πηΐαθ ΡΒ]]Οβορμΐ Τλαμέθια. ροθϑέδηη ο]αν βαὶ 
ΤΏ ΌΠ δὔααθ ΡΕ]Π]ΟΒΟΡΠτι ΠΣ ΘΧΟΘΙ]Θ ἢ ἰββί πη τα. Θ]ΠΟααῖο ρῥίθυῖο ἄθ 
Ὀθγθπὺ Θχύο]]θῦθ απὶ Τοπδηξίβ, Ῥαγραίον! Ρ]αίομῖ5. ἰθ- 
ΓᾺΘ οὗ δῆπιδθ 5668 ἱπρθηΐο ἀϊγίπο θχαγανὶὺ ὃ). 

ΡΙΝΊΒ. 

4Γ Παρνθββϑαμι βαὶϊῤ Ὑ που 5. ρον Μαπδροᾶτπηι ἄθ 
Μοπύθέθυναθο 5} Τποϊγίο ῬυΪποῖρθ Τιθο- 
ΠᾶΥο Τιαπυθᾶδπο Αππὸ ἅπὶ. Μ. Ὁ. 

ὙΠ]. βοχίο. δ]. ΝΝοπθι υ 8. 
ἢ ὁαρρ. Ὁ Νεἰογλαίμνα. ὃ Οοττθεθο τπδ]αιηθπξθ 48] ΤΌυν ἴῃ ὀῳφογοιμῖξ. 

Γ᾿ ράϊζίοπθ ὃ βοογυθὺ ἰββίπηδ, Θοηθ πθ ἴϑηπο ἴδ4θ ποῆ6. 5010 Ϊ Ῥϑ581 ροἱὰ σϑοδίϊ. 
Ραγθ οἷ ὑδηΐο 1] Μοποϑίθὶ ο᾽8 11 Θαναγαϊ ἀνθθβοῖο ππ8 δύδη ἔγούθα, ρθὺ σϑρίοηὶ ὁ 6 
ἃ ΠΟΙ Ρᾶιθ βϑέιρροπο, ρϑιυΐθ δὶ ρόϑϑοπο ΔΒ ΘγΟ]Ιθηὗθ ἱπαονίπδγθ, αἱ νϑάθιδ οοπαοίία 
ἃ ὑθυπηΐη0, ΡΘΓ Ροῦθι" ργθβθηΐβθιθ 1 ορθυούδα ἀδηύθθου, αἱ Ἰοσο Μϑοοπαῦὶ. Νὸ 1 Θάϊξογθ 8, 
Οἱ ΘΟΠΠΠΪΒΘΡῸ ἰδ. βύδιηρα, Μαπέρθαάο αἱ Μοπίουταίο (ἀ811ὁ. οαΐ οὐποίπε, οοἱ νεατὶ ΠΟΠΊ], 
6.16. οὐθᾶο τἰβρομάθηνί ἃ ἰἀθηδίοα, ρϑυβοπδ, αἱ “ Μδηΐρθάπβ 6 Βο 6115 46 Μοπύθίθυναϊο, 
ο “ ἀθ Βομιϑ!]ο,, ο “" 46 Μδηΐγίηο 4θ ϑύγθνο, ο “" ἀθ ϑαβίγονο 46 Μοηϊοίθνραΐο ,, τορι βένϑ, 
11 δίῃ νϑῦῖθ Ορθιθ θοη6 ἀϑοϊδο ἀπιδπὺθ ἢ] οοῦβο 461 βθθῦὶο ΧΥῚ (1), ποὰ θα ἰδ16 
ἔουβθ, ὁ ποὸῃ ἴὰχ ὑβ]6 ἴπ αιθϑία οἰγοοβύδηζε, ἄδι ὑπηθαϊαγθ οοη ἃ ἀΠΊρθηζα, δὰ 818 
Ἰηϑ ποθ Ζϑ, αἱ ῬΘν βίοηθ ἀὰ ρατίθ ἀ6611 διΐουϊ. ΑἸ τὶ ΡΟΥΤΘΡΌΘ. ρΡΘΓ πο βοβρϑύῦθαιθ, οἢ8 
ἴο βύαπιραύονθ ἀ᾽ δοοουο 60] Νοποθίιι, ῬΘΡ ἀδὺ ΠΡ ΟΊΟΙ ΟΟ]ΟΓΘ αἱ δπὐϊομϊ ἃ 8] ἰθϑίο, 
ΔΟΘΠΙΠ]ΔΒ8Θ. ἃ 510 ΔΙΡΘΙΟΓΙΟ ΒΟΟΡΓΘΖίομὶ Θα ΘΓΓΟΥῚ βουγθηάοσὶ Ῥὰ6 ΔΡ ΙὑΡαΡΙϑιηθηΐο ἀϑὶ 
Πθβ81 α᾽ΔΟΡγθν ἰδ Ζίοπθ (2). [ο ποι τηὶ γΌΡ]1Ο ἀυγϑηδι ΓΒ} Ρ61 φαθδῦδ, ΒΟ θτοβα, νίδι 46116 
ΟοΠρθύατΘ, πηϑι 1] βοθρϑύδο ποὴ ϑϑυθΌθ6 ροὶ 461 ζαῤίο ΠΡΡΕΡΊΟΠΘνΟΙΘ. 

ΝΟῚ τρια] οανθ 11 ὑθθύο αΐ ααθρβία ῬΥΪπα, ΤΡ Ἰβδίπηδ ϑαϊσίοπθ 6118 Θιιαθβίϊο 
ΠΟῚ 0 οἠθᾶπίο αἱ ἄογϑν βρίπρϑιθ ἢ] τἱθρϑύθο γϑῦβο αἱ θθθὺὸ ἤπο ἃ ΒΟΥΡΆΓΠΘ ΤΘ]]ΡΊο- 
Βδιηθηῦθ ὑ 1 511 ἃρίοὶ 6 ὑαῤίθ 16 υίγρο]θ 6 ὑδηΐο τηθπὸ ἱ τηδηϊοβεϊ ουσουί. 1] φαθρβίϊ 
ῬΘΓΑΙ ΤΟ, ὁοτηθ πο ρα οοτηϊποίαθο ἃ ἴαγθ, ἃν βουὸ ΒΘΠΊΡΓΘ ἴῃ πούδ, 1] οἰχῖοβο Ἰϑίξογο. 
Ν611ἃ. οορίδ, ϑοοθχίοη ἐαῥα, ἀ6] ἐροπ Ἰβρίζίο ομθ ἢὸ ἐγαβουῦθδο [816 6 48.816, οββθαθηΐθ 
ἈΠῸ ῬάΟΠΘ ποιῖηθ διἀούθαϊο ρο} ἴὰι ὑγαβουι ζίοπθ ἀθρ]ϊ ογαϊπατὶ ἀοουμηδηξὶ 481} Ἰϑυιδαίο 
ϑϑοσίοο Τα] ΐϑπο, βοβυϊδαϊβοο 1] ν᾽ Ἀ]ΠΠ[, ΒΟΙΟΙΡῸ ἱ Ὠθϑδῖ, Βορρυῖπιο 16 ᾿ἰπϑοίέθ ἔσαβνοῦ- 
581 5660 4611. ραηδορρίαθατα, απύίοα, ἱπθϑυίβοο ἱ ΒΘΡῺΪ Ἰποθγηΐ α Ἰη θΡριηζίοπϑ σἱ οἰ θεῖ 
ὯΔ] 5θηβο; πηϑύῦθο ἃ] 1ον" [πορὸ 16 ΤΊ ΒΠΠ50010 ; ΒΘΡΊΙΟ ΡῈ 1᾿ 150. ποθι πο ααϑηΐο 4118 
Βυδῆδ ἀθὶ αἰ θέοηρ]] οἷ.θ. Π611ἃ, βύδιηρα. οὐᾶ βοπ βδυραξὶ δᾶ ογᾶ ΠΟ; Θ ΘΟ,ΒΘΥνῸ Ρ]Ϊ βρειζὶ 

(1) 51 νϑἄδπο 6] Ηδὶπ ἱ παπιουῖ: 840, 849, 6407, 854, "7815, 850, 754, 8822, 18915, "6408, 10248, "9485, 7828, 10666, 8820, "8894, 851, "θῦ62, 8651, 8514, 15288, 5857. --- Οἱ, Οὐνπαρι- Βεπάπαε, 7ηιαΐοσο5. πδογγἱρυὶ (461 Πρ. ΒιδΙ. ἃ 6] Ἠδἱη), Τρία, 1891, ρρ. 41-42. Ῥιὰ ἐαχάϊ, ποὶ 1618, 11 Μοπέογγαθο ρὰ}- Ὀ]Ποανα 16 Οἰμινϑονιὶ αἱ Τθαπέθ 6 αἱ αἸύνϊ, υἱργοάοὐίθ 48] Ταυτο (Βοιμροιδᾷ, Εϊγθηζο). 
(2) 86. ἔοββθ νϑῦο, βᾶγβ 09 ῥἱλι Θῃ6 τηδί 1] οὔβο ἀἱ υἱρθύθυθ 60] Βαΐπα, ομθ “1 διιοδίβιμο ὃ θ6ὴ 

Ἰομέδιιο 1] Θββθὰ δα θ᾽ απο θοαὶ Ἡ᾿ δα λο μὰ, ρούθπαο ἀϊρθηάθυθ ἅὰ οοπαϊσίομὶ ΒΘορΥ ἤθη ὁ ᾿παϊνιυ8}}.,. 
1ι Τραΐὶ, “Ὧε Ψιΐῖρ. Εἴοῳ. ,. Ἐίγθησθ, 1890, ραρ,. οχχχι. 
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ῃΘ 208 ΟἸ ΒΕΡΡΕ ΒΟΡΕΙΤΟ 

οομγθπίθηὐ γᾶ ΡΘΡΌΪα 6. ΡϑΙΓΟΪὰ ομ6. 81] ᾿ δηύϊοο ΟὐἸθΟΓΘ [ΤΌΠΟ ὉΠΟΙ᾽ Θ5581 βουθαῦ δὰ 

ΔΙΡΙτῖο, βθοοπᾶο, ἃ αὐϑηΐο ρᾶῖθ, δ᾽} ἰϑοθθβθν ὁοπηοο ὁ πὸ Ρ6᾽ ἰὰἃ δΒἰπιπηθύτ, 

46116 τῖρηθ. 

ΡοΡ 1 Θῃμηοπαδχίοπθ 46] ὑθβϑύο ποὸῃ πὸ ὑνδ]δβοίαίο αἰ οἹονυηη] 46116 Θαϊ ίοη! 6 ἀθρ]] 

βύπιαὶ ροβύθυουἽ. 

Τὰ βθοοπάδ, τυἰβύδιηρα 4611. (ιαθϑίϊο, ϑΠΘΟΙ Ρἱὴ τἄρα ἀ6118,. ῬΥΙτηδ,, Θ0π16. 486118, αἱ 

ΟαΪ ΠΟΙ 51 ΘΟΠΟ566 06 π᾿ 5010 ΘΒΘΙΏΡΙΔΙΘ, ΘΟΠβουγαίο Π6]1 ΑἸ ΡΙοϑίδηδ 41 ΜΠΊ]ΘηῸ 

(ὁοπ ἰὼ βορμπδύασα: 5. Β. Δ. ΤΥ. 6.), ὃ 4.611 616. π0} 1676 ἔμ ῥγοσυναίδθ. ἃ ΝΑΡΟΙ; ἀδ 

ἘΤαπόθθοο βίου θα. Βὰ θϑδὰ ρα ῦθ. ἀ᾽ ἀπὸ τη βοθ]δηθα Π]ΟΒοἤθο-βο θη ῆοδ, ἴῃ ἴο. Ρῖθο., 

8.. Πτη.,) 60Π. Βθθηδύι6. ποὶ αὐδάθτηϊ Δ 2 - Η 2, βίδιπραύα ἃ ἀπιθ σΟ]Οηη6. ἴῃ οδΡαὐίθυθ 

οογβίνο. Ποῖ 82 [0511 ἀϊ οαἱ. οοηδῦδ 1] νοϊυτηοῦϊΐο, Ιὼ Οπωθϑέϊο οὐοὰρϑ 1 187 - 217. 

οϑϑία οἹἹ 20 - Εν. ΠῚ ἐρομ βρίζίο τθοᾶ: 

σοῦ γοϊυτηῖπθ [ οοπύθηθα [ ΑΒΟ]ΘΡΙΪ ὁχΧ σοθθ Διηηοη Ηθιμιθαθ ἴῃ Ν6- [ ὑαρῃγβίοδιη ΑΥ]- 

οὐοίθβ ργαθίαξίο, ἰαὐουργοῦθ ΜΆγο0 110 Ῥϑρίο βαποίο- [ ρϑύγί παῦθ Μϑάϊοο οὺ ῬΕΠΌΒΟΡΙΟ ον ββίμηο. 

Παρ 5. ΔΙΆ ον ΕἸουθα ηϊ Ῥοθίδθ, δαπθ [ἰ Ῥ.]ΟΒΟΡΪ ΟΘ]Θουυῖπηΐ, ργοαπα]ββίπιν απδθϑῦϊο, ἀθ 

βσατα οἸθιαθη- ἰ ἤογατη ὕθυσαθ οὗ δάτδθ 1 Η]θγοηγυηὶ (11.611: Τραποϊβοδ πὶ Πἰβοθρίδ- Ιο 6 9ρΡ6- 

οἰθθαβ ἱπ θ]ΠΠσ] ΠΠΡτι5, δἄνθγβιιβ Ζίπηαγαμα. [ ΑταΡγδοῖ ἄθ. Α]18 αταγίπαῦ5 Θρθου]αῦίο ἰ 1)6 βοϊθηύία 

ἀπδιῃ Ὠθαβ παροῦ, δ]ϊουτιτι ἃ 89. ] Ῥτδηοῖβοὶ ΒΘ ον ]]ὰθ δαπούαθίιομθθ ἴῃ [ Ῥυδϑίαθοσπθα Αβοϊθρίῇ ] 

Τϊαβάθηη οὐϊπηια]α5. ῬΒ]]Οβορμουιμη. [ Εϊαβϑάθιι. ρυῖπσηδ, ἰθούϊο, ἄστη ἰπ Οταπαβῖο Νϑαρο!ύαπο Π στη. 

6 οὐὔα οὖ ἱπύογιθα [ ἀρρΎθϑβαβ οϑὺ 1 ΝΘΔΡΟΙΙ [ Αραᾶ Ἠοτγαύϊαμη βαϊαίαπθμ Μ΄. Ὁ. 1,. ΧΧΥΊῚ. 

16 γαιῖθ ορογϑῦξθ βοὸπ ἴαύίθ ργθοθᾶθγθ ἀὰ ἀθαΐοιθ ἀἴνθιβθ, ὑσα οὰϊ ἀ06}18 46]18 

Θμαθδίϊο, ὁ ὃ γἰδούνα ρθι Ιὰ βϑοοπᾶβ νοϊδα ἃ ἔδι' 16 50650 46118 νϑηϊδὰ 41 οονϊ 

ϑαΐοῦί 6 ϑαϊθουῦὶ 6 8 οϑϑοὺ τηϑζζαηδ αἱ δἀσ]ασίοπθ, σοπδ οοβὶ (6. Εἰ 2 7): 

Ῥταποίβοαβ βῥουθ!]α {Παβίτὶ Ταγααίπίο Μοίρπᾶπο Εοο οἰ αύθθι Ῥυοίαπα ἰββί μηδ. --- Πα μ 5 

ΑἸΆΡΉΘΥ] Θυδοβίίοπθιη 46 ἤρτιτα Θ᾽] οπιθηύουτιηι ΤΟΥΓαΘ ΒοΠ]οοῦ οὐ Ααῦδθ ἱπνσυ!ραύαγτιβ, ΠΙΒΟΥΙΒ 

αἴαπ Ποοίϊδϑϑίπιθ ΤΥ σΪΠἾ: ΟΠ ΓΘΠῚ 8118Π1,) ΠῸῚ 801π|π| 5 1185 πη15 Ναθαν! θαβ, 568 οὐϊδηα 

οὐ! θη βϑίμηῖβ Μαθπθιμα ϊοῖβ τα οπῖθαβ Ασὐμποῦ ἀοίθπᾶδι απ ὑπὸ ἔα] π ἰβδίτηο Νουαϊηϊ παποα- 

Ραυὶ ἄθογουῖ: ὁαπη Θηΐπη οὐ ΜΑΙ θπιαύϊοαβ Π οὶ ρ᾽ πὰρ οὐ ὁοθύοναθ οοπύθη ] αἰ ἰοβ ῬΠΠ]ΟΒΟρΡ ἾδΘ 

Ῥδιῦθβ ορίϊπιθ οὉ]1685, απδπη ἰαϑῦθ ἴῃ Δάγθυβαυο5. ὕδιη 66] τ β Ῥοθία αὔατπιθ Ῥ.Ι]ΟΒΟΡΠα5. ἱπατιαῦ 

πηδῶν ἔμ ο116. Ἰαἀϊοαγο ροίουῖβ. Τ6 δαΐθμι ααᾶθθο απο ΠΟ τ] ΠΘΥ15 Θχὶ στ ὑαύθιη 568 θἷὰ5 (πὶ ἀοπαῦ 

5» τηϑισηδτη ΔΓ ΘπαΪ γοϊαπύαύθηι ἱπϑρίοῖαβ. 16. οὐ αποᾶ ααδύαοῦ Ἰπριιᾶστιμι 611 {118, ρϑυϊραΐοῦ 

τα πϑιηδϊοδϑαιιθ 501 ΡΠ 1πῶ5. τπαχίπηθ ΘἈ]Π]Θ ΠΗ} ΠΙαΒΕΓΙ ΜαΙο Ῥίριιαθ110 Ῥγγοπίδθ βθοίδθ ΤΠ ΘΠ βουΐ 

ΘΟΘΙΎΪΠΙΟ 116 ΘΟΙΊΘΠ 405 οὐΐδηι δίατιθ ϑὐϊαπι οσο. Τύθυ τα ν 816. 

ΔΙ ὁ. 81 5 ἐουιηΐπα 11 γοϊαπηθ ὁ βθρὰθ 1] τοριβύρο; “" ΒΊηΐβ. 1 Βδρίϑύσι πη ΑΒῸ 

«ὌΒΒΘΗ | ΟἸππθ5. ϑαπὺ ἀαθυπίοηθ8 »,. ΝᾺῚ υογ8ο 4611 πιθαθβίπια οδρῦα ὃ ᾿᾿ΔΡριονδᾶ- 

χίοπο 4611 ϑαδον δὰ, Θοοϊϑαίδϑύϊοα: “ ΔΡργορδῦϊο ργϑθβθηὐίβ Ορορὶβ [ [τὰ οδῦ; Βραύον. ΡΠὶ- 

“ Ἰοοααα. ΡΠ ΓΙ 6. ΤΗΘΟΪοριιβ ΟΡ] Θ] 1 ϑη5. », 6. Π6118. 6. 52 γ. ᾿᾿ρρτονϑζίομθ 4161] 81ι- 

φογ δὰ οἶν116: “ Παρτίπιδίαν, [ Το] 15 Ποθϑα ΥἹΟ. [ Τοδηποθ ΒΤ ΠποΙβοῦβ Ποιηραγάιβ. ᾿ 

“ΝΘΕΡΟΙΙ, ἀρᾷ Ἠογαύϊαπη ϑαϊνίδηυτῃ [ Μ. Ὁ. ΤΧΧΥ͂Ὶ,. Τὐδρηρνληναίιν" ὃ βονρτιοηὐαίο 

8110 βὔθιηππιδ 46110 ϑὐδιηρανθονθ ομθ τοΐῆρισα, ἀπ ρΘΙ]ορτῖπο πὶ αὐΐο ἀΐ σδηηηη]η8}0, 

τϑοομίαβο ἔνα ααδέῦγο σορηποορίο. [μἃ, 6. 82. ν. τπηδηθ Ρίδηοδ. [ὃ πονδὰ, τη ΡΟ ΊΟΥΘ οἷ6 

Ιο ϑ'θουθι!α, ἰηὐτοάιθθθ Π6118. τἰϑύδιηρα αἱ ἔπ Τ᾿ ἀρρίαπῦα, αἱ δ᾽ θαπθ ῬΟΒθΠΠ|6 ΤΔΡΡΊΠὉ]1 616 

ΘΟΠΌΓ 16. 8|Π 50. ΠΟ αὶ ἰηναῖβο, ΤΟΥ Πἰβοομο 11] ΒΟ μηδ 0 46114 πηδύθυϊα 016 5] νὰ τη8 

τῆϑη0 5 ΟΙσΘημἀο. Π611ἃ βὔδιηρα 6 ἴω 16 νϑοὶ ἀοὶ πηοάθγπὶ 6100}1 αἱ οἀρίθο!ο. 

Τ,6 τμδποηθ αὐδέμο οἀϊσίοπὶ 4611 Οναοβίήο, ὑῦῦθ ὑθοθηθὶ οοτηθ. βοποὸ, πὸπ ἴδ 

ἄδννθγο ταϑϑϑϊουὶ ΟΠ βίδπο τηϊηαὐαμηθπίο ἀοβου 6. ΝΟ 1842. 18. τἱραθὈ]οανα ἴῃ 1᾿- 
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ΨΌΡΠΟ Οοἱ {ἰρῚ αἀϊ Ῥϑοὶο νηΐπὶ 1] νϑήόπθϑθ Αἰοδβδηᾶνο ΤΌΡΡΪ ἴῃ οᾶ 06. 81 νοϊαπι6 
ααΐηῦο 4611 5ι1ὰ ργθρίδύε οο]θζίοηθ ἰη- 40 “ Π61160 Ῥροβθ δ Ῥοθϑίθ [ὐγίομθ ἀϊ Ὁ. ἃ... 
(ΡΡ. Χιχ-χχα 6 159-194) σοτγθάδηοϊα 4] ἀπ πούθγοϊθ ἃρραγαΐο οὔ υϊθο 6 δοσοιηρᾶ- 
ΒηδΠάοΙα ἀ᾽ πηᾶ ὑρδἀαΖίομθ, ΠῸΠ ΒΘΠΊΡΤΘ ἔθ 4916, δησὶ οδύ να, 46] ργοῦ. ΕΎϑπθθβοο Τοη- 
Βῖιθηδ. ἘΠῚ 51 βίονὸ, ρϑ: ἴὰ τίβύδιηρε, 4611 Θβθιιρίανθ ΤΥναϊίαμο, τὴὰ ἤθηπθ ἃΠΟΩΘ 
οοηΐο 491] Θἀϊχίοπθ δου ] ]Π]ὰπὰ; 6 ἔπ Ροὺ ρθιδ 58, ΟΠ)0 18 Ο)αθϑέϊο δὶ πιοϑύγὸ ἴῃ ρα- 
ἈΠ ϑυδάϊνίθα ρ6Ρ 1 ργϊπηδ νοἱδα ἴῃ ρϑιαρυϑῆ, 6 616 16 Ῥοβῦ!]6 τηδΡρΊΠ8]11, ἀρ οίαπίο 
4110 δου ]]8, ὈΘΒΙ ΒΟΥ 8] ὍΠΟΙΟ, ΙΟΓῸ τἰπιδϑύο ἴῃ ΔΡΡΓΟΒΒο, ΑἹ {{0011. Τὰ τἰβύδιηρϑ 
616. 6118. βθοοηᾶδ ΘαἸΖίομθ 416116 σιι8 “ Ορϑῦθ τηϊπουῦὶ 4] Ὁ. ἃ., (Βίγτθηζθ, Βδυθογα- 
“ ΒίδμοΝ, 1856-ὅ 7, ν0}]. 8. ἴη-89, οὗν, νο]. Π, ρρ. 480-65), π6 ἀϊ646 Ρἰοίτο ΕὙΔΟΙΟΘΙΠΙ, 
ἔπι σοηδούθα 5.1} ΘΒΘῃΊρΙαΡΘ Μδυ ΘΟ Πδπο ΔΠΟΡα Δ]Πονὰ τἰτογαῦο ἴῃ ἀπὰ πιἰβοο!]απθα αἱ 
ΘΏΔΟΠΘ. ϑὔδιηρθ (1), 6 βϑυνὶ αἱ πουπηδ 811 ΘαἸσίομθ ροβύθγίουθ 46] Οἱ] δ πὶ (ρον Πα- 
ἐΐηθ αἱ 1). Α., νο]. ΤΠ, ῬΊγθηζθ, θποο. 1.6 Μοπηΐθν, 1882, 855-75) 11 αὐ16 ποποβύδηθ 
16. ἴπρθητθ νϑηῦθυ!θ 6118 ρΡθίδζίοπθ ΠῸΠ ΔΡ’θοδ Π6] ὑθδίο συϑηᾶθ πονϊςὰ (2), ὁ ἃ 4.611 
ΤΘΟΘη Ιβϑίπιδ, 46] ΜόονΘ (76 ἰ6 Ορογο ἀϊ [). Α4., Οχίογᾷ, 611 δύβιῃρ. ἃ. Ἰϊηῖν., 1894, 
ἴη-80, Ρη. 428-82). Π Μοοιο ταὐδανία ργΌΡομΘ Π6118 βθοοηᾶδ δἀϊσίοπθ δΙοιμθ “ θιηθπᾶδ- 
“ ΖΙΟΠΙ ΟοηρϑύθαγΑ!,, (Οχίογα, 1897,. ραρ. 422), 46118 ἀπα]}, οοπηθ 46118 οββορνδζίοηὶ αἱ 
Ἐάοαράο Βόμπιθ ({ἠηθηἀαξϊογιογυ μνια Οὐοτ7δοέιιγονν ἦρι Τλαγἐο᾽ 58. Βοϊιν[τονν πὰ “ ΠΑ ΒΤ ΡΟΝ 
“ἀν. ἀθαύδοιθη Πϑηΐο- 6565 μδρ.,, 1, Τήρϑία, 1867, ρρ. 895-96), 6 ἀϊ απ6116 ἀἱ ΕἸ- 
Ἰῖρρο Απρϑι (Βοϊ!. ἃ. 806. Τλαηί. Παϊ., ὙΠΠ, ὅδ᾽ 55Ρ5.; ΑΗ ἅ. 466. Ῥοηίαη., ΧΧΥ͂ΤΙ, 
πὸ ὕ, Ῥ. Τ1 568.) 6 αἱ Υἱπόθηζο ἤπιβθο (Ρὸυ Τ᾽ ατι ορὐϊοϊξὰ ἀοῖα “ Φιιαοδίϊο ἀ6 ἀφια οἱ 

“ ἐογγα »γ, Οαὐδηΐα, 1901, Ρ. 57. 5665.) ἴο τα ἱπρορηθιὺ ἀϊ ἔθηθιθ, πὸη πιθῃὺ 6᾽6 Αἱ 

ὑαύθ 16 δοοθηπδίθ ϑαϊχίομϊ, 46] ὁοηΐο οΠ16. τηΐ βϑιη ϑΡὰ βθοοπμᾶο νου δὰ ΟΠ6. δἱ τιϑυῖ- 

δΐπο, ἱπά]οδημο δαθουὶ 6 ϑαϊδου! ὁοη 16 βϑραθηνὶ 

Αὐδγουϊαςὶοηὶ. 

Α. Απρθ 1]. ΝΜ. Μοοιο. 

Β. Βόμμηθιυ. Ἡ. Παβδβο. 

Ε΄. ΕΤΘΔΌΙΘ6Ι11). 5. Βἴον]]δ. 

α. ΟἸα]ΠἸδη]. ΤΠ ΠΟ ΈΡΙΕ 

ἘΠ- ΠῚ ῥθϑῦο 461] ϑαϊχίοπθ ρυίποῖρθ. 

(1) Τ βαϊφίοηθ ῥυΐπια, αἱ αποϑῦθ Ορο7.6 ἀϑοῖθα ἃ οατῶ ἃ6] ΕΤΑ106111 τη Εἴγθησθ ἀ8] 1884 ἃ] 1889 1ῃ 
9. γ0]]. βι δ α νβὶ ἴῃ ὑοπιΐ, ἴπ- 45 Ῥίσθοο]ο, οοἱ ὑἰρὶ αἱ ΑἸ]Θρυϊμὶ 6 Μδζξομῖ, πο οομθίθηθ ἰὼ Θιμασϑέϊο, οοτα 8 

ΘΠΟΒΘ. 8] τον ἀὰ ἀπὰ πού ἀρσίπηθα ἀΔ] Εἰ, Ἀ1]1ὼ βθοομᾶς οαϊσίομθ 6 τἱρούαθα π 611 βοραθηΐθ: “ ΤΑ] γῸ 
“ (Θβθιηρ]ατ8 461] οα. ρμγέρσορα 4611. . οἰύγθ ἃ ἀ86110 6116 Τυϊνα]χίαπα) ὃ π6118 ΜΑΣ ΟΘΠἰαπα αὶ 
“ ΕΊσθησ6 ; τὴ απθϑύο ρίδοαιθ ΡΥ γῆσῖ ἀππΐ βιμανγίθο, οπᾶθ ἃ τὴ8 ποὸπ ἔχ ἀαθο Αἱ ἃγυοοὨἶτηθ [ἃ τΐα 
“ Ῥυΐπηδ οἀϊφίομθ 46116 ορθυθ ταϊπουὶ αἱ θαμΐο: ἔα ροβοῖα χιἐσοναῦο ἱποῖαβο ἴῃ ἀπ γο]απιθ ἀϊ δηίομο 
“ χη ἸΒΟΘΠΠΆΠ66 ,, ρᾶρ. 429 4611) 6. 25 ο 418 4611 85, πούα 1". 10 ταὶ ναὶσοὸ 611 ὑθυζὰ οαϊξίοπθ, ἴῃ 
δαύδο οοπξονιηθ, ἐπουομὸ ἴῃ ἢ ἸΠΟρΡῸ 616 ἰῃμάϊοπθυὸ, 8118. βθοοπᾶδ, 6118 απ816 18. 9. οοη ἴα ὑγαδυχίομπθ 
46] Τιοηρῆθπα, ροβία ἃ ἔτοπύθ, οοοαρα 16 Ῥρῃ. 416-51. 

(2) “Μὰ 11 Ῥβπθιιουῖθο ὁ 80]]θοῖδο Βαϊδοτθ (11 ἽΤΟΥΥ) ποι ἔθοθ 56. πὸ ῬΟ00 Ρἱὰι ΑἸδγο 686 τἰ ταν 
“ Τϑἀο]ταθηΐθ 1 Θβθιαρίατο Τυϊνα]σίαπο, ΕΌυβθοπὸ ἃ [πὶ 6 ἈΠ ογααῖδο Ῥιοῦγο ΕΥαΙ66111, ὁμ6. ροβοία πὸ 
“ Ῥυοουγσὸ ἄπο υἰδῥδπιρθ, ΒαυθΌ06. τἰπιβοῖδο αἱ ρυθβοηίαγοθϊο ταθρ]ΐο οογγοίθο, ααδ]οτα ἀνθβθθτῸ ρούπίο 

᾿ ΝΆ] ΟΥΒῖ, οἱύσθ ομ6 4611 στἱργοάαίοπο ἕαύίαβθπθ ἰῃ ΝΆΡΟ]Ι, αἱ ἀπ α]ύτο Θβθιυ ράσο ῥα μαϊσῖνο 088 5] 

“ φαβύοαίποο ἴῃ ααοϑία, ὈΙ]]οὔθοῦ, ΝαυοοΠΠἰαπα,,, 600. (Θρόνο ἰαί., ΤΠ, Ῥ. 8381). 
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1. -- ΤΙ010 461] Ὀρτ56010. 1πϑουὶρίϊο. Βαϊ πύδεϊο, ΡΟ πα] Βεαύΐο ὁ 6005 
δονδίϊο 46110 ρβοπᾷο-οοππιοπίο ἀαπίοβοο. 

Φιιαθϑέϊο ατέγθα αὐ ρο»" 1118. οαϊέα μοῦ Τραηέθνν «Αϊασηογίιηη, ροθέαηε ΤΙ ογογιἐἑγειώγν οἱανγἰδϑίηυνι ἀο 
παΐμγα (ἰμμογ λιν, οἱ θη)» "ἐογ 1 ἀφίίαθ οὲ ἐθγγα αἰβθγϑηέθη. 

[8 1]. ΝΠ γου815 1) οὐ βίπρι"β ργαθϑθηῦύθβ Πύθνοβ ἱπϑρθούαυβ, Παπύθβ ΑἸΑΡΉ ΟΣ ἀθ ΕἸογθηία 
ἰπύθι' γὙ6γ6 ῬΠ]]ΟΒΟρΡΠϑηῦθα τη πίτητιβ ᾿π 680. 58] ἴθι αὶ οϑὺ Ῥυϊποῖρίατη. γϑυϊ αἰ 5. οὐ ᾿πππθη. Μδηϊ- 
ἔδβύιμη. 51} ομαπῖραθ. γοΡὶθ αποᾶ, θοχίβῥθπίθ τ Μαμύαδθ, απδοϑίϊο ααδθᾶδιη θχοτία οϑὺ 480 
αἸ]αύανα, 5) τα] οὐϊθπθ δᾶ ἀρραιθηθίαπη τπδρὶβ απδηὶ δ γογίψαξθμι, ἱπἀοἰθυτηϊπαία γοοίαθαι. {7πᾶ6, 
ἡασιη ἴῃ 8Π1Ο78 ὙΘυ δα 5. 6. Ῥαθ ἐΐα 4) πιὰ οομ ίπτιθ τὼ παὐτδιι8β, ποθ 5αϑἐϊπαὶ ΑΔΒ ΟΠ ΘΠ 
Ῥτδθέαθαμαι Ππατιουθ ἱπαἸβοιιθθατα, 568. ρ]αθα!ν ἄθ ἰρθὰ γϑυατα οβίθπθυο, πθ6 ΠῸΠ Ὡρραχηθηΐα ἔμοία 
ὁοηέγα ἀββοϊγθυθ ἔπη σουϊνα 8 ὉΙΊΟΓΘ, ἔπτη οὐϊδτη οὗΐο [ει] ἐα 5. ἘΠ πὸ ΠΥΟΣ τπα]ξουατι 4], 
ΔΡΒΘηδθ8. Ὑἱὶτῖθ, ἰηνι ἀϊοβα Ὁ) πιϑπδαϊία, οοπἤηροιθ 5) βοϊθηῦ, Ῥοϑὺ ἰθύστιαθ. θθπ6 ἀϊοίω 7) ἐγδπ5- 
τητιῤθηῦ ὅ), Ῥ]δουν ἰπθαρον ἰπ πδο οθᾶτ]α ὅ), πιο ἀϊοτ 5. Θχαγαΐα, αποᾶ ἀοίουταϊ παύπτα ἐαὶδ ἃ τη 
το πα σιθ 6. οὐ ἑουτηδηι ἐούϊα5. ἀἰβραξα ίοπὶβ. οα]8-[ὁ. 4 γπιο ἀθβίρπαγθ (0. ὃν, 11π. 20 - 4 γ, 11π. 1). 

ἢ Θαΐ οοτηϊποία Ῥου 1] Τ', βοσυι)δο ἄᾳ ὀαθϊ ρ]] αἰθνῖ, 11 8. 10. ἢ ΤΕΟῪ, ἀϊαίναία. 3) τηιοίίο5 ΟΜ, 
 Ὑ', δὲ ριεογίδία ἘΠ, α ριον. ΒΌΜΑ. ὅ) ΒΟ, ῥνοίαϊοοῖς ἘΞΤΕΜ. ἢ) ΤΕΟῦΜΑ, οοηβμσονο ἘΠ Τὴ δοηθ- 
αἰεσία Τ. ὃ) ἐγαπϑηνμίοέ ΟἿ. 8) φραοάπῖα 8. 

ΝοΠ ἔθηθπο οοηῦο 46] {1{{010, νϑηϊθοβο {{{010 06 ργοιηθίξθ αβϑαὶ Ρὶὰ αἱ α16110 
ΟἾ.6. τϑϑίτηθηΐθ αἱ δὐΐθηρα, 6 016 οοῦίο πο 8] νιο] ἴδ γίβα το ἃ] Βαρροβύο ϑαΐουθ 46] 
Πργθύθο, τηᾶ ὁ 81] Μοπορϑίψϊ, δαύοσθ ἀπ Τγαοίαίιι5 αἰύγοιι5 ὁ αἰϑέϊηοίίοηο γαϊοηῖθ οοηίγα 
ϑοοίμηη (1), ο 811᾿ Θά δον 6 (2), 16, (ιιαθϑίϊο δἰ δρτθ, ὁοπιθ 56 δὶ ἐγαύψαθβθο ἅ Ὧπ ἀοοαπιθηίο 
ΡΌΡΌΠΙΟΟ, ὁ0η. ἔογμη0] 9. οαΡΙϑΙθβομθ: ρΡοοΘάθ Τ᾿ ἐηϑογ ρίϊο ὁοι ἴα βαϊιαϊιο (ηϊνογϑὲ8. οἱ 
ϑ[Ή4., 600.), βόραϊδα, [ὼς ρ ογιϊσαίίο (Μαρήοϑέιηνη, οἰ, 666.}, ὁοπ 16 οογγονογαίϊο (ΠῚ πὸ 
ἠνου... ρίαοιοῖ ἔηιβιιρον ἐη ἤαο οοάπα, 666.), 6 4ἀα. υἱψίτηο (8 24) ψίθῃθ ἰὼ ἀδύδ, δοςφοτη- 
Ρᾶρπαία ἄδι αἀυδδὶ ὑαδῦθ αἀ1161186 οἰγοοβύδηζθ (8) οἶδ ούϑπο ἅ᾽ '8ὸ ἱπ ἀοουπμηθηξὶ αἱ [δ] 
βογύδ. ΕἸ ΡΒΏΙΒΒΙΤΠΟ τη ἀο ὃ απθϑύο 6, ἃ ποβύγτα πούϊχίδ, πηΐοο Π6Ϊ 500 ΒθμΘΓο, αἱ ργθ- 
βΒθηαῦθ. 8] ῬῈΡΌ]100. ἀπϑ ὑγαὐψαχίοηθ βο θη θα, ὁ0Π|6 580 Πδηΐο ἄγοθθθ ἀναΐο πηοϑυϊουὶ 
ΑἹ σοην! δ ἴπ ἔου τη, Θοϑὶ 5016 ηη6 16 516 ΟΡ ἰπἰοπὶ 6 ταρίομὶ Η]ΟΒΟΗομ6. ὁ ποη ΒΈΡΘ556 
Ρἰαὐθοβίο ἔϑν]9 γψΆ]θγὸ ὁοη ἴδ ἴογΖα 46] παύϊνο ἱπρθρηο 68 60] ποιθο ροῤοπΐθ 4618 Ρᾶγοϊα ! 

(1) Οἱ. Οββινάβη, Βιδιϊοίμοσα Αιεσιϑέϊνιέαηα, Ταρο]δύαας, 1768, »ρ. 608-609. Ὑ ὁτὰ οοπὐχογοθυβία ἔσο 
Του] 6 βοούϊδυι (611 Αφοβύϊἰδηΐ β᾽θυαη απὶ Βομϊουαθὶ οοἱ Ῥυΐμ1) υἱσιαχᾶο 8] παμιθῦο (6116 ἀἰϊδύϊη- 
“ἰομΐ, 1 ᾿Ρουαῖβοϊ ποῖ δπηταθύξο ποθ 016 ἅπιθ 5016, 4611, γθ818. 6. ἀ1611α. ἀϊ ΤΆΘΊΟΠΘ, 6 ΟῚ] ϑβοουϊδεϊ 
ἴπνθοθ 8Π0}:8 πιπᾶ ἔθυσα, ἀούξα, τηθαϊα ὁ 7υγηιαῖίδ α παΐμγα γοὶ, Ῥγϑοοάθηθα 11 Ἰδγουὶο (911 1η 06 ]]ΠΠρθηχῶ 
ττηδηδ, 6 ἔοπᾶδθα, 511] Ῥυϊποἱ ρῖο 616. “ 6886. ἔΟυπη816 αποα οοπγοηΐν Θαβθηὐίαθ Βθοι μα τη 56 δὲ ααοάάατα 
“6588. τη αἼτπιπὶ ἰηίον τθα]8 οὖ ταὐϊοηΐβ ,. ΒΠΠαῦθα, ααϊδίϊομθ, βοὐθ1]18. ὁ Βοθ τοβῶ, ὑχαύωνα 11 Μοπορύςὶ, 
ἴῃ ὑπ 88) Οροτᾶ 616, υἰπηδβύα Ῥγο ΡΠ] τπθπύθ ἱηθᾶϊξα ἃ] ρδᾶγὶ 611 βιὰ ΘΒΡΟΒΙΖΙΟη6. 46] βα]  οσῖο 
(οὗν. “ Οἴουμ. 5ύον.,, ΧΧ, 142), ρἰαοογὴ, ογθά δια ἱρπογαῦα, Π6]]᾿ ΑΥΟἰνίο Αἰ ἀπΆ] 616 οοπνοηίο ἀ᾽ Αρο- 
βύυϊπϊα πὶ, Τυαύία ἔγα ΟἽ ΑἸ τὶ αἸΠ δαιηθαΐθ 4611, απθδύϊοπο ἀπ ἉΘΟΒὀΙ απο 4611, ῥυΐπιω τηϑὐὰ 46] 
Β09010 ΧΥ͂Τ, Παβα 616 Βοπθυῖνα, 6118 56 {"ἐδιιο ψ] ]οδορηΐαο τρείγχθν, γιοέαρ)ιϑδίοαθ δὲ γιαΐγαἴτβ 
αἰδριέαϊίονιοβ ρα οἵογν χιιαοϑέϊομίδιιθ. ᾿ΐδ ποϑίγὶθ ἐθηηρογδιι5. αρτέαγιὶ 8οἴτέϊδ, 66. Ῥδ]θσιηο, 1648, ἰη-45, 
ὑγαῦύ. 89, αὐῦ. 8, ». 738. 

(2) Νοῖ Ὁ 011 αἱ πο ροοῖθ ορθσθ 6] απδίγοσθπίο οομηραΐομο ρ]] ορίθθυϊ αἱ ατγθο 6 ρογιέϊϊο. 5] 
νϑάα 46] Ἠαΐῃ: π' 1681-88. “ Αὐγθα οραβουϊα, Απρο]ϊ 46 Αὐθθϊο.,; 19521 “ Ῥαὰ! Ψοποίϊ, Οπδάτηίατα 
868 ἀ018... ΔΌΓΘα Οὐ 9; 1884 “ Το ἴηι 6 Ασούϊο, Πρτθρίαπι 86 Ῥουαθ]6 οραβοαϊαπι,, ; 8824 “ Ξαμητηῦ 
το ἴὰ 4 110. δοηθοηῦ, ,; 8959. “ ϑιατητηῖ αατθα ,» 4] οατᾷ. Οπύΐθηβθ; 8525 βσρ.. “ ΞΡΘΟΆ]τΤη Δ ΘΌΤΗ 5; 
6081 “ ῬουαθΠ15. 6 Θοιαρθηδίοθα ταδξοτία »; 15128, 18828.80, 13988 βρρ., 14309, 16124 εβρρ., 15186, 
136177-91. 

(3) Μαῃ ἃ ΠἸπαϊσίοπθ; τη 88 ἀὐθεύα, ογτὰ ἀ Ἴ8ο πρὶ αἰρουαὶ ποη ἴὸ οτα ΒΘΙΏΡΙΘ πρὶ ἀοοαμηθηῦ 
Ἰ6Π0 80] θμηΐ. 



« 19 ΙΝΤΟΒΝῸ ΑἸΤΑ “ ΟΥΛΔΕΒΤΙΟ ΒΒ ΑΟΔ ΕΤ ΤΕΕΒΑ »γ ΑἸΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ὈΑΝΤΕ τ ἢ 

ΝΟ ποη ἐδ ϊδηο θυ οἱὸ δ ὩΟοοΥΡΟΓοὶ ὁη6. 1ὰ Ομαθείϊο ποθὴ ὃ πἢ ἀοοπτηθηξο ΟΥΓΑΙΏΒΓΙΟ, 
τη ΟΠ6 ἴῃ ΡῬΔΡῚ ὕθιηρο αι] 6 ῃ 6. οοβδ τηδποδ ὃ ὑΓ ΒΟ ΠΠΔΥΪδ, ἴῃ ἀπ ἀοοαμηθηΐο δαξοθηξίοο. 
Ττναὐδαπαοβὶ 461] αννϑηϊπηθηΐο ἀπὸ αἰδβραῦα ρυ Ό]Ποα ἐθπαθαβθὶ ἃ ὕοῦοπα Π6] 5866110 
ΑἹ Ββδηθ᾽ ΕἼθπδ ἀδνδηθὶ ἃ ἀπᾶ ΡᾺΡΡ]Ισα, δυιφονι θὰ, ἃ] σθβθονο, ποὶ π|8] οἱ βδρρίϑῃιο 5Ρ16- 
886 Θ0ΠῚ8 ἴῃ ἀπ ἀοοιμηθηΐο Οἢ16 ραγΘ ὃ γἰνοϊῦο 8] ούδμ ΡΌΡΌ]οΟ, ποη 5ἷδ ἢ σϑϑοονο 
ἃ ῬΘΠαΘΡΟΪ σοηΐο 461} 8ηἀδηηθηΐο 6 46118. ὁοπο] πβίοπο 4611 ἀϊβραῦα, 11 νθβοόονο ἴῃ θοθοα 
8] απ8}9. 4116110 ΤὉΓΠ10]6 ΒΟΥ ΘΌΡΘΡΟ Πη165110, 18. ᾿Πδ, ΡΟΙΒΟΠΒ, Ῥτϊναῦδ, βίδ ρα ὁἢ 68 
φαθδύα Ρϑύβοηδ ροΡδΪ 1] ποθ ἀϊ Πϑηΐθ ΑἸΙσμἰονὶ. ΠῚ Μοποϑῦθί, ομ6 ἴῃ ααδηΐο αὐῤυϊθυὴ 
ἃ Ἰ)αηῦο πη ΟΡΘΙα, ΟΠ 6Ρ11 61 βϑᾶρθνα ΠῸη ἈΡΡΑΙΘΠΟΓΡΙΙ, 5 ραὸ Ῥθὴ ἀϊθ 11 ργό ΑΒ 118 
ἔϑ]βιἤοαίοτθ ἀ6118, Θιμαοϑέϊο, ἀονθῦθθ χαὶ ὑγοναυϑὶ ἴῃ αἢ Ὁ611 ἸηΡΓΟρ οΟ! Μὰ [ΌΓ8Θ 5᾽ 6611 
ΒΙΥΘΒ » ΒΒΡαΐΟ 1] ποπθ ΑἹ Ο0]] οΠ6 πθ} 1820 βϑᾶθνϑ σϑβοονο 4] Ὑϑῦομθ, οἷθ ἔπ 
ΤοΡα]4ο (1), ποη ἄντ ΌΡ9. οϑίθαῦο δια ἀρροινϑίο, ραν ἃ σἰβομίο αἱ νϑᾶθγθ 1ὰ δσὰδ ἔγοᾶθ 
Ἰοδέθυδνῖδ, Ρ᾽ὰ ρυθϑῦο βοορογία. ΟἿ ἰηΐαὐ Πα ααδ] 6. ρΡαδίοδ α᾽ ΔΙΌΟΒΣν]Ο, ΠΝ 1] ΠΟΠῚ6 
ΑΙ Ἰθδηΐθ π61} Ἰηϊσίο 56. πῸη 6118. οἰΐαθα 4611 Ομαρϑίϊο οἱ δδρϑύψουθθθθ, πιὰ 1] ΠΟΙΠΘ 
40] νϑϑοονο, οἷ16 5010 ροβϑϑᾶθνα ἴδ 5ιιβοίθηξ δαξοῦ ἃ ἃ οοηνδ!ᾶαρθ 1 οοπέομαϊο 
4910 βουϊδῦο 6 ρούθνα ϑάορθιαῦθ, ἃ ποϑύτο ρᾶ 616, ἀϑϑδὶ ρἱδι 1θρ᾽ θυ πηδπηθηΐο 16 ἔονιπα]6 
900) 16. α18]1} 5᾽ ΔΡΙΘ 6 5ἱ οῃίπαθ 1᾿ ορίβοοϊο. ἵν ἰαϊσίο 4611 δρίβίοϊα φαϊπία ἀἱ Παηίο, 
ὉΠΟΙΘ. 56. ϑαῤθηθίοδ, 6 46] βοπϑῦδο ρυΐίπιο 4611 γήα Νιουα ὁοῃ οἷο ἢ] ἤτιθ8ο πιϑίθο ἴῃ 
το] χζίοπθ 1 Ἰηἰχίο 4611. Ω. (ρ. 42) ποπ Βα. ρρορυῖο, ἃ ἔδι]ο δρροβύδ, πα}1ὰ αἱ Ομ Π 6 
ὁ0η ααθδβίο. ῬθΡοηὃ 4] ΠΟῚ 81 ὑγαύίδ, ὃ᾽ πιο νϑᾶθγθ, ἃϊ πῶ “ οἴθπϑη Βυϊθίθ., ΘΟ ὴθ 
ἔα ἃποΠ6. ἀούδα 48 ὕδ]απο 1ἃ ᾧ. (2), πιὰ βθοοπᾶο ορῃηὶ ὙΘΙΟΒΙ ΠΡ] χα, 46118, ΠΒΡ ΓΘ ΖΙΟΠΘ 
61] ἰαῦθο ἀ᾽ ἀπ ἀϊδβραύα ρα Ὀ]1οα, ἃ οαϊ 5] νὰο] ἄδνθ ππᾶ οϑυδαὶ α18] βϑηζίομθ 16 ρ816, 
γΙοτο ΑἹ ϑἰγιμηθηΐο (οοάμϊα) (3). Π Μόοονο (4) ο6. βϑίηρνα ἀϊβροβίο ἃ οοποθᾶθιβιβ οῃ8 

(1) Ῥάννινιι, Δ ηἰφιοξαίοα, Ὑογοηόηδο5, Ῥανανὶϊ, 1678, ν». 204. 

(2) ὙΥ. ϑοημιρν, ζοδον Τλαγίο᾽ 5. Β,οΙ πνι ἐνὶ ἄγ ΠΣ ΓΟ τον ἡ ἢν ταῦ, 1876, Ρ. 4 (μ6] 
οΚ ΖΑΒγ θοῦ, 461}1. Β.. ΟἸππαβῖο ἀὶ ὑπ ). Απομο 1᾽Α. (( ΒΟ]]. ἃ. ὅοο. Ὁ. ,, 2", Ὑ1Π|, 64) Ῥᾶν 686 

β'α 61} τηθἀθβίμιδ, ορίπίομθ, ἀϊοθπάο 6611: “Μὰ ποὸπ ὃ 1ἃ Θιαρβέϊο βϑϑδ βύθϑβα ἘΞ ΞΕ αἰχοίξα 
τρεΐυθγ, 818 δὲ δἰ ηριῖίβ, ὃ σαὶ 1᾽δαύογθ οοτηϊποῖα, θη 1 Ἰπνίαγο 1] βαϊαῦο αἱ υἱδοῦ Ἐ ααθδῦο ἱπᾶϊτῖσσο μὰ 
τἰβοοηῦν! ἀαπύθβοιὶ Π6]]} δρ᾽βύο!α Ὑ {ον υογδὲβ οἱ οἰριριῖίς Πέαϊΐα. γορίδιι5 6 (86. πθᾶπομθ απθβία Ῥϑβϑδ 
Θο1ὴ6. δαιύθηθϊοα) π6] βοπθίθο α( οἰαβοιων αἴθια ρηόϑα ὁ φερε τον. 

(3) Απύῖοο ὑθυταΐηθ ἸΘσα]6 (ον. Ὥυσάκαμ, Ὁ]11ὰ. Ῥῶν.) ἀβαῦο οοὰ βἰρηϊβοαίο αἱ βέγυσπθηΐο ἐαπΐο π6] 
ἔργο ΕΑΝΕΝ ἐρν 666. 26] οἶν!]6. Οὐβὶ, ἴῃ πὶ Θβθιιρῖο αἱ ουγγοδογαΐίο αἀ ἀοίθο Ὁ] Τιειδυ, {7ν ιν οι», 
25 οα,, Τρία, 1898, Ῥ. 161, Ἰεσρὸ : “" Εὖ π (8115 οοπίχαοῦιβ ἔγαθουηϊ θα 8. ν6] ῬῈῚ ποβῦτοβ οὐ ᾿ρβουιτῃ 
“ ΒΕΘΟΘΒΒΟΙΘΒ δὖ ΘΟΟΙ ΘΒ 8 ΠῚ ΒΈΡΟΥΪΙ8. τηθιπογαύαμι ᾿η γϊηρῚ σοϊοαῦ παπο οθύπ! πὶ ὑα] 06. οοπ δούατη 516 1}}18 
“ ηρβϑίσ5 ἀθα Ἰπλὰ8. σου μη δὶ ». ΝΟΡῚΪ αὐδὶ 46] ὐποῖ]1ο αἱ Οοβέδηχα (1414-18) ρα] Ἰοαὐὶ πδὶ ἴοι. Κ᾽ 
ἀ6116 Ορε),6 46] (ἰϑύβοῃ (Απνοσβα, 1706, ἴπ- 0) οοταρατο νασὶθ γοὶύθ απθβῦο ὑθυμλΐηθ 8116 00]. 358 
919 56:55. ΕἾ σοπαρατο Ραγθ ἴῃ ἀπ ἀαϑορτα!ο 46] Ῥογαρίηο 6Π6 5Ϊ οομβοῦνε π6118 ΡΙπαοοΐθοι αἱ ΛΠ 
Χο Ρίοῦνο ρἱούοτθ ἄα Οαβύθ110 4611 Ῥίθνβ πιᾶπᾶο οοϑύϊ ἃ] ρυΐουβ ἃ] 85. Αροβῦϊπο ΑἹ Ῥουιρία Βατίο- 
“ ἸομῖθΟ τηΐο σἜΥΖΟΠΘ οοὴ αποϑύω οοἄο]α, (Ομ 18) οπο νοὶ ἀϊαξθ ἀπᾶ βοιηῃ αἱ ΒΑ δὲ ΑὩρίοϊο αἱ 
“ Βοπράρίνο ἄὰ Ῥομίο Ἐδ]οῖμο 6 βατὰ Ὅθπὸ ἄαΐο. Εἰ οοβὶ ὃ, Το Ῥίοἶγο βΒοργϑάθυξο πὸ ἕαύνα ααθβύα οθ]ἃ 
“46. τοῖα Ῥτορυῖα τῆᾶπο ἃ αὶ ὑγθηΐα ἀθ πηᾶῦφο 1519. 

(4) δειιάϊοβ ἐηι Ἰθαπέο, ΤΠ, Οχίοσα, 1899, ρ.. 827. ἘΡῚΙ ΒΘΙΏ ὈΤ δ, ῬΘΟΟΤ ἀἸβοθη ἄθγ6 ἃ ααθϑύδ, ΘΟΠΟΟΒΒΙ 016 
ῬΘΙ τἰθρομάθυθ 8114 αἰ ΠοοΙυὰ ἀθβαπύα ἀ8110 πούϊχίθ αἱ Ἰπορο, ἃ] ἔθιηρο, ἂϊ οοοαβίοπθ ξογηϊξθ ἰὴ αποϑίϊ 
Ῥανεσυθῆ 15. 6 245 6 αἰΐγτονθ πὸ πιδὶ ἀαΐθ ἦα, Παπύθ ἔποσομὸ ἴπ ἈΙο πη Θρ᾽ βίο], 6 ἀ8118 τορι βυγαζίοηθ 
Ὧ6] ποῖὴθ 46]] δυΐοσο «αὶ (8. 1) ἐαύθα. βϑασα πϑοθβϑι θὰ (Ρι., ΧΧΧ, ὅδ Οὐοβὶ ΘροἹΣ 81 βρίθϑα ρύσθ 16 Ἰοάὶ 
βὔθιαροσαίθ ἀαύθ 48] ἀαναγάϊ ἃ] Μοποοῦθ (Ρναδίογρα οριιϑοιείμηη, ὩΣ ΩΣ ον ἀοπύ, 6611 ἀϊοθ, ὑπαῦ 

“ ΦΏΘΥ ἈΥΘ ΒΡΘΟΙΆΠΥ ΠΟΙ͂ ὅο Πᾶνα θθθη Ἀρρ] θα ἴο ὑπὸ ΠΥ ΡΗΣΣ ἃ πα οΟἸορμοη. ΤΠΟᾺΡ ἔμοσο 15 
“ Ὧ0 708] ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ ὕο ἀϑϑαμηθ ὑπαὺ 0818. τγαβ 80, χοῦ 10 νου] 6 βυϊβοϊθηῦ ἰο σϑσιονο δην αΠ Πα] γ 
“ Ῥηαὺ ταῖρηῦ Ὅ6. 610 88 ὅο ἐποὶν ἀοθίδι]ς.,. Βορρίπηρο ὑπύξανα ο16. ἃποῖ ἀαίο οἷὸ, ποπ 51 ρα 6οη- 



272 ΟἸ ΒΕΡΡΕ ΒΟΡΕΙΤΟ Τὸ 

ααθβέο 6 Τ᾿ αἱδίτηο ραρρταῖο βίϑη αἱ [Ἀτῖοα Μοποθύθϑηδ, ΠΟ 5 ΘΟΟΟΓΡΘ 6.6 ΘΟΒῚ γΊθη6 

δ 6550 6. δι5581 βοοϑϑδ, Ῥ6᾽ ποη αἶτθ δααϊγιὑδατα ἀρρθαύναϊα, Ια ἴθαθ π0}}᾿ ϑα θη οἰ ὰ 

4611 9. Ταπῦο ρἷλι ααϑηᾶο 51 ροηβδ, τηϑηΐθ 8118. ϑαρροβύδ ᾿ηὐθηζΖίοηθ 46] Μοποθῦ αἱ 

ὑραβίοστηδῦο 1 ΟΡΌΒΟΟΪΟ 8110. ὁ αἱ πη απϑ᾽5188ὶ αἰ Ὸ ἃροβθ ΠΙ8 Π0 6} 51 ὑγογᾶνδ δια ιν Θ ΓΘ 

8116 τηϑηϊ, ἴῃ πὰ ἀοοσιχμηθηΐο ὁ ϑ γαπιθηΐο ἰ6ρ816. Εὰ ὑπὰ βοαρρϑίοια 611 6 Ὀαομϑ 

αᾳ6}16 461 Μοποθῦν! οἢ6, βαρ ρου θα Ρ] Ῥυ ΡΠ] πθαῦθ 48] οοβύαπηθ οἢ6. ΘΌθΘΙῸ 9] ϑαϊ- 

ὕοΡ] 46] αποὐύγοσθηθο αἱ ἱπα] ἸἼΖΖϑ ϑὶ Θ0η ἀπὰ ᾿ούθθγα, ρΓΟΘιπῖ8 16. νϑ]διηθηῦθ οοποθριίδ, 

δὶ ἸογῸ Ἰϑύξου! (1), ἄονθνα ὕγδρτθ ἴῃ ΘΥΓΌΓΘ ΠΟΙ 5010 1 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΙ ἃ αἱ 1 ΟΡΌΒΟΟ]Ο γα ἀθα1- 

οδῦο ὁΠ6 γϑγϑπιθηῦθ ΠῸη ἃ ΘΙ ΒΓ ΔΘΤΌΠΟ πιϑὶ ὑγΌΡΡΟῸ Ρ6᾽ 1] βούψ1]6, τη πο ῬΟΘΙΪ 6 1ἢ- 

ΒΙΡῸΙΪ ΟΥΙΙΟΙ 461 560011 ἃν Θη16. 

{)ρηρογ 88 οἱ ϑἰγιψιῖ8 Θ00. ΑΡΪΘ ἔὈγ 016 αἱ ἐηβογίρεο 6 αἱ ργοριίγαίξίο θυ 8] 0 5}}6 

819 Ῥγθβϑηῦὶ, 51 ροββοη ἰθρθ6 6 Π6] Τ,θἰϑὺ (ζγηδινιψογζοίνγθα, ῬρΡ. 147 6 156: “ ΤΙΝ ΘΓΒΙΒ 

“ ΟΠ ΡΙϑο] ΠἀθΠ 0.5. βαϊαύθιῃ ἴῃ δούονθ βα] αὐϊθ; Γηϊνουθὶβ Πα ΘΙ τι. 515. ρυδύϊδηη βαδηη 

“ οὖ οἵῆπθ θοπαϊῃ; ΟἸηηθ5. ρΓδθβθηῦθηι ΡϑρΡΊ ΠῚ ἱπδρϑούαγῖβ συ αὔτη. βιιϑι ϑὺ θΟΏΘ1η 

“ ψοϊπηΐαύίοπι ; ΤΠ ΠΊν ΡΒ15. δ (105. ῬΓΆΘΒΘΗΒ. ΒΟΥΙρΡύαΠῚ ΡΟΥΘ ΠοΡΙῦ 58] θη ἴῃ ΤΟΙΏΪΠΟ, 

“ ρρριιγ6, 58] αὔθηη δῦ ΘΟρΠΟΒΟΘΓ6 νου  ὑϑύθιη 606. ; Νούαπι Ὁ οἸη 5 8.0 Β΄ Πρ 115. Θ60. »):; 

ΔΙΠΓ6. 6 ἴῃ τηϑρΡΊΟΥ ὁορία πϑὶ νοϊαπη 6110 ᾿ΘρΡῚ 6 46116 ἘΌΓΡΠΙΟΪΘ 1668} 6η6 ἕδη ραγίθ 

οὶ ον. αον. Ηϊϑί., ἀοπᾶθ ἴὸ μὴ ὑγᾶβοθίρο ἃ]οαπο: “ Ὁ} πἱνουθῖθ ργδοβθηῦθα Πςθγὰβ 

“ Ἰηβρθούιν!5. Πα 6110 5 5158. ρυδύϊθιη βαϑπη οὖ Οηηθ ὈΟΠῸΠῚ 600. ,» (γο]. Π|, Ρ. 445. 6 

601 Ροθᾶ 6 πίυπϑ ΨΑΙΙΘΖΙΟΠΘ ἃ Ρῃ. 488, 465, 466, 467, 472, 480, 418, 280, 195, 85; 

“ βοριρύαπι », ἴπνθοθ αἱ “ 100 γὙ88., ἃ ρρ. 442, 480, 411 ὁ606., ο “ ρδρίπϑιῃ ᾧ; 466, 

{735, 472, 474, 390, 118; 1, 584, 501, 81); “Ὁ πίνοῦθῖθ ΒΟΡΙΡῸΪ δαΐϊαθ ᾿ηϑρθούουιθυβ 

βο!αίοια (Π, 175, 1179); ΠΡ τ ἢ 8 αἀαο5. 6 ΠύΘγΘ ρουυθηθγὶηὖ... Νού ΠῚ) θ586 νοὸ- 

“ Ἰαπηὰθβ ,) 660. (1, 80, 81, 115, 418, 411, 414); 6 ὁοοῃ ἴα. 5018. ργονιϊφαΐίο: “ Νοῦιπι 

“ ἔδοίπη8. ὉΠΙγ ΘΓ515. ρΓΘθθθηΐθηη ρϑρΊΠ8 ΠῚ ᾿Πϑρθούτ!α απο ΠΟΒ,», θ06. (Π], δὅ, 48, 

971-99, 581); “ Τ]ηϊνουβὶβ δα αὰ05 ΡΥ ΘΘΘη5 ΠΠ ΘΓ 8. ΡΟΥΘ που πούπμῃ [δοίμηθ. ααοα ΠΟὈΪ5 

“ ΟΧΙβ θη ρι5. δρυὰ ΕΥδηκθηνανῦ ἴῃ ρῥι δοθῆ ία, ποβῦλα, θοο. (ρ. 77); Ῥϑὺ Ῥγϑθβθῃβ 

“ βοῦρύπτη. πούαπι Τϑοίπηβ. ὕδπι ργϑΘβθη 5. ἀαδπὶ ἔαθαν 15. απο ποθ 18. οχἰβύθη θυ 
“1ὲη ρυϑθίουιθο τηθη56, 666. (ρ. 100); Ῥ6Ρ Ῥγϑθθθηβ βου ρύαπι πούαπη ἤθυὶ γο]ατηιβ αη]- 

“ ψΘΙΒ515. ργθϑθηὗθθ Πἰὐὕθγϑ5 ᾿Ἰηβρθοῦαβ αποα ,,, θ60. (Ρ. 278), 6066., 660. (2). ΕΌΓΙΠΟ]Θ 

ΒΟΠΊΙ ΡΠ ΘΗΠΙ ὁ 1ἀθη 1016. 5] ΤἸΒοοπῦγϑηΠ0. ΠΟΘ, ΟΟΥΉ᾿ ὃ ΠΔΟΠΓΆ16, πὶ Τϑρϑδὺὶ ΡΘΡΔ8]] (9) 

8, ΠΟ 80 86 ἤη ἀ᾽Δ]Πογα, πιὰ οοΥῦο ῥἷὴ ὑαγαϊ, ἀϊνθηηθῦο ΟΠ ΠΙββίτηθ Π6]1᾿ 180. ἅ6118 

ΘὨπιάθυηθ. ὁη6 Ἰὼ Ω. ΠΟΙ 58 β'Θηπἶηδ, ΘΟΙΩΘ. ΠΟῚ 581 ρπαϊοα 4611 σοηαϊηϊνὰ 46] αηρο]ο αἱ 5. Οο- 
γαπηΐ ἀΔΡῚ1 αἰῤίγ ἄπο νογβούν (ΧΧΙΥ͂, 24-25) ἀρρίαηθ ργοθαὈΙ]τηθηῦο δὶ βθηϊουϊ αἱ Εέθθο ὁ ἀδ 

ἀαδ]0Π6 Ἰρποῦο οορίϑία ὁ δαϊδογα 46] απᾶτῦο  απρο]ο. 

(Δ) Οὗ. λιν, Ἰορονέ., τἱ 1188, 7886, 8226, 8228 ερρ., 8248, 8218, 8142. 1] πιὸ 11588 ὃ τπ Περο7- 

ἐογίνι τον μδημο {718 αἱ ῬΙούγο 6 Μομίο, οάϊΐο ὦ Νουϊπαροιρα ἄὰ Απᾶνθω ΕἾΒΠΘΙ π01] 1476, 6 ἃ 

9. 2, γϑοῦ 1ὰ Ἰούξοσα (6110 βύαπιραθογῦθ ἃ1 τηϑθϑίυὶ 6 ὩρΡῚ] βοο]αυὶ αἱ. αἰνίδῦο, ἴῃ ἀαία αἱ Νουα ουρα, 
19 οἱ. 1476: “ΤΙηΐνθυβίβ οὐ 5 πρτ]15. ἀοπηϊπῖ5. ἀοούου 5. οὖ Βομ αν θι5. πὐυίαᾳααθ ἴαυ] ΠΘΟΠΟΠ βδογαθ 

Ὁποοϊορίαθ βὑαα θην. Απᾶγθα ἔπίβπου Βαη5᾽ 46] Θιδῖ8. 5686. τϑοοτητηθηδαθιτη ἤαοθ οὖ ορίαῦ ΟἸηη0 
Ῥοπαμη ;. 

(2) 51 νϑᾶάδπο ἅποῆο 16 [ὍΥΊΠ016 αϑαῦθ ἀὰ Ῥίον ἄθ]1 ίρτια π6116 56 Ἰϑύξουθ α᾽ οἴβοίο 6 βρθοίδ!- 

τηθηΐο Π6116 ΘΟΠΟΘαϑίομὶ βαυθθ ἃ ποιῖθ αἱ Εδάουϊοο ΠΠ ἀϊ βαϊγαοοπαοίίο : “ {]πΐνθ βὶβ Ῥγαθβοηῦθα ἸἸΓοΥᾺ5 

ἱπβρϑοῦατβ ,, Θ60., 600, ῬΕΤΕΙΒ Ὀ5 Ἄ νει, Ερίϑίοῖαο, ΒΈΒΊ]6α, 1566, Ρρ. 611, 688, 674, 144, δοο. 

(8) Οἷν. δᾶ 68. ρϑὺ 11 Βδρεβίο ἄι Ιππούθαζο ΠῚ: Μιανε, ΡΙν., ΟΟΧΙΨ, 9011. 72, 142, 149, 1185, 

ΤΥ, τῆν, 
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οαρίδ, τομηδπ 6. 416110. ΘΓ Θ σθβοον}} (1). ΝΟ τι8ὸ Ῥτίναῦο ποὴ ΘηὀΓΔΙΌΠΟ τη], Ο ἈΠΠΏΘΠΟ 
βίορ!απάο δα ὁ} Θρίβύο! αν 6 ΤΟριπυ]ατὶ (2), ἃ πιθ πο ἔμ ἀαίο ἀϊ τἰπυθηΐτ]ο ϑᾶορο- 
ταῦθ ἀδι ρυῖναῦὶ. ΕἸ 860. ο]Ϊ ϑάϊθογὶ ααδουγοσθηθιβο οἱ ΘΘυυ ΌΠῸ ἃ γοὶίθ, ὁ01Π16 β᾽ὰ πο- 
ὑδπηπη0 α᾽Ἰπηδ, ΤΌΓΠΊΟΪ8, ΘΟΘηθυίοα, ἀ1 βα!αῦο, ΠΟῚ ἐραβοΟΥΒΘΓΟ πιδὶ, ἢ ἴο τη ΒδΡΡίδ, δα ἀβθγ 
ΠΟΙ Θ 16 ΑΙδ 6 ΤΌΤΠΠΟ]6. 6 ἔπΠῸ πο θθπ ἸΙαπρὶ 48] γόον ἄδιο νϑίογο αἱ ἀοοαμηθηΐο 8116 
Ἰοῦο ϑὔδιηρθ. 

Παρέο8 Αἰαρηογὶ, 600. Ἐθοο ἀπ ἀροιηθηθο 666 πἴππο βίπογϑ μᾶ ΡῬθηβδῖο ἃ δ ἀπ" 
ἴῃ ἔδνονθ 6118. βροπαϊπι θὰ 6118. Ομαοοίϊο: ἃ οογγϑίξα, διδῆδ ἃ] βοργδηποιηθ 46118 ἴα- 
τηΐρ]18, αἹ Ἰδηΐθ οἢ.6, θοπηθ ἰο βομθυ!]]ο ἢδ, αἰπιοβέναξο ἀϊ βα ἀοσιτηθηῦ! ΡΟ ΡὈ]ΙΟδΕΙ ἴῃ 
ΒΡδῃ Ρᾶρίθ 48] 1)6] Τιιπρο, 6 ἄρρᾶγθ ϑνυϊάοπίθ δ, 406}}} 66 1] ῬΆΒβθυῖηὶ 6 11] Βίαρὶ 
γΘΠΒΌΠ ῬαΒὈ]ΠΙσᾶπο, Θὰ “ 16] Ἰαὐϊπο σαν 1816. “ ΑἸΆΡΉΘΙΙ , 6 δοβὶ αἱ ὑθιῖρὶ αἱ Ταπΐθ 
σ0Π10. ῬΟΒΟΘ᾽ Οὐ Τηθηθ Βαοπϑνδ, Π6]]᾿ 850. ΡΟΡΟΪΔΓΘ. “ ΔΠΡΊ οὶ, (8).,. Μὰ ρθὲ ρυθπᾶθι 
ὑθῃιροὸ ἃ Τἰβροπᾶθρθ δα ἀυροιηθηΐο ὁοβὶ ρτᾶνθ, ϑοοθηποχὸ ἱπέδηξο ΔΡῚΙ ΔΙΌ], ΠΟΙ. ΠΊΘΠῸ 
ΒΡανῖ, σἢ}6 ηΟΓα Β0Π0 βὑδθὶ δοοδηιραῦί. ΠῚ ΟἰαΠ πὶ οβδθῦγα ἃ ῬΙΌΡΟΒΙθο 46116 ρᾷγοϊθ 
6116. ΒΘΡΊΊΟΠΟ (ἐγηή6)" 678 7 )]οϑοριαμέος. ηνίγιζηιι5) 6. “ πὸ ξα]6 ΘΘῚ ἄονγοδ βθῃ δὶ ΡῸ 
5018. τηοαοδίϊδ, πιὰ 8 ΠΟΘ Ῥϑγομὸ οἤου ἰναμηθηΐο 5] υἱθοπόβοθθθθ Β6η ἱπίδυουο 8] ὁοη- 
οθύδο ΟΠ οἱ 8 θοῦ ἔουιπδίο 46118, ΕἸ οβοῆδ, τίβυδΡάδη 4018, ΘΟ1Π6 ΔΙΠΟΓΌΒΟ τι50 Αἱ βδρίθηζα, 
9. ἀθβί ἄθυδ 9 δι δοχαϊδίανβι ποη ρὸν αὐϊΠ! δὰ τηᾶ ΒΟ] πιθπέθ ῬΘΙ οηθβὑδ, 6 ΠΠΌΘΙῸ ΘΠΊΟΙΘ 
46] νϑῆο: Οὐηυ., Π1, 11, ρ. ἸΧ, 28.,, (ρᾷρ. 882); 6 1] Μοοῦθ ἀϊ τίποαϊχο ἔγονα δη8- 
ἸοβῚ 9 ϑϑρυθββίοηί ἀϊ ππη]ὰ π61 Οὐην., ΤΠ, 1. 68 (δά πο οὐ δὴ ΠΥ εχ χ, Ὁ 2, 9. Π8]Σ 
Τ᾽ Ἐρίβίοϊα ὙἼΙ, 8. ὅσ, Π1π. 70 (“ αυΐρρθ 6 ονῖδυϑ Ῥαβοιΐθ ἴθϑὰ ΟἸ τ Ιϑῦϊ ταϊηΐσηδ πῶ 
“ ΒΌΠῚ ,). [0 ΠΟῚ ΕἸΒροπάθυὸ ὁομηθ ρἰὰ ἴδϑοθ {1 Τιοᾶνίπὶ (4), οἰδαπᾶο δ] τ] ραβϑὶ ἀ6] 
Οὐγυΐοϊο 6 6118. 1 νέα Οὐοηινιοάϊα (Ῥαν., ΧΧΙΧΗ Οθ-: 7; ἥηΐτ. ΧΑ 55:6: 08; ΨΠΠ,. 
459-46), ἴῃ οαἱ απο πηοϑύγα αἱ ἄγϑι" ἴῃ Ῥοοᾶ βύϊπηδ 1 Π]οβοΐδηνὶ (6) 46] ἴθπιρο ὁ ἀϊ 
ΘΟ ΡΟΘΡΒῚ ΠΘ118, ΘΟβοίθηζδ 46] ργορυῖο γϑῖογο. ϑθηζᾶ υἰβα Προ ἃ ὅδπ ῬΒΟΙΟ 6 δἱ Ῥαάνὶ 
68 Ῥούῥου! 46118 ΟἸΐοϑα, δἱ ἀπ}}} δαῤθὶ Υἴοουτθ βροθββὸ βοίίο [ἃ ΡῬϑηπδ, ἀπ᾿ Ἰἀθηύϊοδ, ῥτὸ- 

(1) Οἷν. Ἐπ. Μονασκιια, ον αν ννι Ἰοραῖα ργαοίϊοιηη, ἔογὶ φοοϊοδἰαϑέϊοὶ, 2, ῬὰγΒ 1, Βοιπαθ 1718, 
ῬΡ. 419, 71. 18,.88,. 84; 126... 177, 178, 2604, 265. Τιὰ ἕουσθοϊα “ Τπϊνουβὶς δὲ ΒΙΠΡῚ]15 Ῥγδθβθηΐθ Πἰδύογαβ 
“ ΤηΒρΘοὔανΙΒ., δἷ ὑσονὸ δἀορουαῦα, βονγαύανδο π6 116 Ἰούίθυθ ὑθβϑϑϊπποπΐα!. Νουα ΠῸ Ῥοδαΐο υἱπἐγδοοίατθ 
11 Φογηνιϊαγίνον. ἐριϑέγιιονιξογιωη αὐ μϑίρη Ομγίαο Ποριαναο οἰξαΐο Δ] Ἠαῖη (εἱ 7275-89) ἔγα 16 βέδιυρο 
Ὧ61 400. Ῥογὸ ἴῃ ααθϑῦο 5866010 γϑᾶο διἀορθναύα ἰὼ ἔογλο]α, 1πϊ σία }6. 4611α Θιαοϑέϊο πι6 5] Αὐέὲ 6] Οοη- 
ΟἾΠο ἀϊ Οοβέδηχα: “ [Ππἱνϑυϑὶθ Ῥυδεβθηῦθθ ᾿1 ὑθυαβ Ἰπϑρθούανβ... βαϊαΐοτα ἴῃ Πομιΐπο,. ΟἿ. ΟΒΆΒΟΧΊΙ, 
Ορονα. ΑἸναυϑα 1706, ἔοτα. Ψ', 90]. 874, 6 ποη6 0]. 889, 826, 666. Θαϊπάϊ, ἔἶπο ἃ ρύονᾶ οοι- 
ὑνανίδ, ἴὸ γἰδθπρο ὁμ6 ὑπέξο 401} ἀρρᾶγαῦο αν] 6560 60. 608 οἱ 5Ϊ ρτοβθηΐα 
18 Φ., Θοηξουίβοι δᾶ οββϑῶ ἂπ οοῦδο δο]οῦθ ΡΒΘΓΙΟ 6 Π0Ὸ 888} βοβρούθο. 

(2) ΝΟ ] 1 Βἱθ]ούθου Ῥουαρίπα μὸ οϑαταϊπαΐο αἰ σϑηθθπαθπίθ, τᾶ βθησα, ἔγαίίο, 11 Ῥγθρίαθο τπᾶπο- 
Βουιδδο 46] 860. ΧΠῚ οῃθ οδοπέϊθπθ 1ὰᾳ ποίῳ α4γ8 δϑογίφομαϊὶ δρίδέοϊαδ βου ει, ἅδε. Οδαξο!ο ΑἸρΊΪοο ροὲ 
ΑἸ ΌμΒο τὸ ΑἹ Οδβὑϊρ]1α. Ν6]186 Νοέϊοοβ οὲ οαΐγ. ὯῸ βοοιβὸ ἱ Ζργημμαὶ» 95 ἄθ5 ἰοξέγο8 ἄς ΧΙΙΧΤΥ δἰδοῖος 
βύπαϊαῦ! 48] Τὰ ρ]οΐ8, ὕοπι. 84, Ῥατίθ 15, ρ. 17 βρρ.; ὕοπι. 85, 35, Ῥ. 428 βρρ', 660. 

(8) Μ. βοπβπιτιο, ΑἹοιρεὶ σαρίέοέ ἀοῖϊα δίοσγαβα αἱ Ῥαρέο, Τονῖπο, 1896, ρρ. 66 Βθρρ.; ῬΑΘΕΤ 
Ῥουνβεν, δαρμέο Πϊοίίοπανψ, Οχίοτα, 1898, 8118 ρασγοῖα Αϊρλϊονὶ, 

(4) 86 Τοριιδοοῖο “ Φιιαρϑέϊο 6 ἀχιία οὐ ἰογγα., δα α᾽ αἰἱν ὑιῖνοὶ α Ὁ. Α. τὰ “ Οογαχα; ἃ, Αἰδα. αἱ 
Βυθϑβοίδ ρθι 1᾽΄ὼ. 1890.,, ρᾶρ. 61. Οἷγ. δῃθῖθ 18. γθ0. 46] ῬΆΒΒΕΕΙΝΙ ὃ ααθϑῦα τπηθιηουΐα π6 “ ΤΑΠσ ϊοτΐ,,, 
Π, 1890-91, ΡΡ. 489.98. 

(56) Νοίο ἀϊἱ ραββαΐία ομθ 11 ἐδουτηΐηθ αἱ “ ῬΕΠοΒορΡμδαΐθα.,, (εἰβρομάθπᾶο 81] αυἰβέοξο!οο φιλοσο- 
φοῦντες) 5ἱ ἔτονῷ ἅπομθ ἴῃ ΑἸθοτίο Μαρτιο, οοιηθ δᾷ 685, Π6] βθβαθηῦθ Ῥά880 6Π6 Θβρυ τα ῬῈΓ Αἱ ῥἱὰ 
ἀπ ὁοποθύξο β᾽ αϑὑϊβθῖτηο : “ ῬΡὨΙΠ]οβορμδηξθθ ροβίθυϊοσθα βοϊθηΐ 6886 ῬΘυβριοα ϊοσοβ ρυϊουῖθιβ ααΐῶ δά τα 
“ γαπδαγ ταὐϊομί θὰ5. ΘΟΥτα 41 608 Ρῥγδθοθϑβθυπηῦ 9. 06 Οὐοῖο, 110. 4, ἐναϊί. 1, ο. 8, ' ὅ8, 60]. 15 
ἀ6]]1 δα. αἱ Ὑ ποχία, δοούο, 1582. 

ϑέπτε Π. Τὸν. 1. 85 
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[οϑϑίοπθ αἱ απ] ὰ (1), ἃ πὰ6 θαδύθγὰ τἰοογάδνο 1] οοβύαπηθ ἀϊ δ σαπὶ φαϊζοῦι 46] αυδῦ- 

ἐτοοθηΐο, οἷο νϑάϊδιπο ἀἀούναθο ρἱὰ ὑαναϊ ἃπόμο 8] Μοποοῦὶ (2), αἱ Βούθοβουν ΘΓ] ΟἹ 

δοῖαθ “ 58ῦδθ ὑῃθοϊορίδθ Ῥγοΐθββου τα ἰπλ8., (ΗΑιν, αἱ 8220, 8228-29, 8249, 8279) 

ΟΓ ὁοπη6. “ ΡαΒ1Ππ5, Βοοίουαπι τηϊηΐπηι8., (Η., 11248) ὁ Βοιηρ] αηὐϊ. ΝΜ 11 α΄. ᾿πβἰβύθ 

6 ἔτονᾶ 68 μὰ ργϑίδο βῶροτθ ἀδηΐθβοο (αν., 1Υ̓́, 116, 126; τχριθ ΤΣ 

Ούηυ., ΤΠ, 14; Πρ., Χ, 462) Ἰὼ ἔταβϑ ργϑνιοίρίινν νον ξα 8 οἱ ἰμηθμθην, ὯΟῚ 5 ΘΟΟΟΙΘΘΠΔΟ 

666 ποὶ ρᾶβϑὶ αἱ Παπύθ ἄδ 1α] οἰδαῦ!, 51 ρδυὶᾶ ἀϊ ῬΙο ἴῃ σθηθρα]6 (8), 6 ααὶϊ ἴηνθοθ, 5 

ΘΘΟΟΠαο ἴὰ οοπδαδίπαϊπο, 1 βα]αῦο 5] τηδπᾶδ, ἴῃ ποθι αϊ ΟΥἰβῦο οἷι6 ἀ18586 ἀϊ βὸ: “" ΕβῸ 

« βατη νἱα γογίΐαθ οὐ νἱδα, ([ο., ΧΙΥ͂, 6), 6 οἰιθ ὃ ἀθύθο π6] βίπηθροῖο ρύνβῦϊοο 

Κη6 0 6 Ταππΐηθ., 6 561}0116θιηθηΐθ “ [πΠ1Θ0}}, ὃ τἱρθϑυαθαιηθηθ οἰϊδιηαΐο ἀδὶ Ρϑατγὶ 

« 1ᾳ- 

6. δρΊ: βογι θοῦ! ϑοο δὶ αβϑίϊοὶ (4). 

γεγο γ]ι]οβορ]αηίο8. --- Οἵν. Πλπν, πο 19682: “ ΟἸΠΠοὺ τϑοῦθ ΡΒ] οβορμϑηῦι ,., 6 

8ΠῸΠ6 Ρυσταποο: τῶν ἀληθῶς φιλοσοφούντων (πο 1768. ΟὟ. Τήηρ. αἱ Ἰπηνῖοο Βιοΐαπο 

8.116 ρᾶγ. φιλοσοφέω). 

Τἰχϊοίοηίο, 666. Θαθϑῦο σορθο 686 ἴδ Βρθοῖθ 8] Νόογθ (ϑέμαϊοβ, 11, 946) 5 1Ἰποοη δ 

ἐγϑαυθηίββίμηο Π6110 ἴουταα]θ αἱ ργοηιοί γαίο ἀ6511 βὐυυμηθηθ,. θὰ6. ϑϑθηιρὶ π6 ἴυγοη 

οἰὰ τϑοαῦὶ 6 ἱπῆμιθι ΑἸΟΡῚ 56. 9 ῬούγθθθΘΓῸ δάυνγθ. 

ιιαοοίλο φμαράαηι, 606. Π Θ΄. (ρ. 889) ὁ 1] Μ. (Ρ. 929) ἅδ᾽ Ἰπορμὶ αἱ Ῥαπΐθ οῃ9 

οἴδαπο χαϊ ἃ τίβοοηύνο (Ραν., ΧΧΙΧ, 8ὅ, 94; Π|, ὅθ-ὅ7; Πιέρ, ΧΧΧΙ͂Ι, 

ΠΙ, ὕδηζ. 25, 11π. 82-84 ὁ ὁδρ. 105, 11η. 22-26), ὁ 1 Π. ἴῃ ἀπ8 58 ῥτοροβύδ αἱ ἰγὰ- 

ἀασίοπο (ρ. 38), ἀδππο ἃ ἀΐνϑαθι" οἰ αρδπιθηὺθ ἀϊ ΠῸΠ δΥΘΙ' ὁ ρΙίο, Ῥϑγοπὸ βίου ἀ6 118 

ἀορίδα οοἰξατα Πϊοβοῆοα, 11 θθη8οὸ αἱ χιρϑύο ρᾶββο. Νὸ ἴο 1᾿πηραύθτὸ ἰοσὸ ἃ ὁο]ρᾶ, 

Ῥογομὸ 11π4 ]υἼσζο 4661 5ὑπαΐ ὃ ἀῶ ὰἢ Ῥ62Ζ0 ῥα θ αὐτο ομθ Π]οβοῆοο. 86 1᾿ϑαύονο 4618, 

ιιαοϑέϊο γι016. ϑογιγ οϑίθη6).6. Ἰμθο ΠΟ 8118, οοπὐτονοθυθία 461} ἀοασι 6 46118 ὕθυγϑ, 5] 

(Ὁ) “ Μιοΐπααβ ἀροβθοϊουτμη , δὶ αϊοθ ὅδη Ῥᾳοῖο πρὶ] 15 αἱ ὅου., ο. 15, ν. 9; Αηβϑίταο αἱ Οδπίου- 

ῬΟΙΥ͂ π6 11 60. 835 46] 110. 15. ᾿παϊτσαῦα, ἃ, Βοθουίο Μοπδοο (οἴν. Μτανε, ΡΙ,., 158, 60]. 1067) 51 απο] ῆοα 

δοπαθ “ ἰηΐου ϑαποῦθ οοηνουβαηθϑ ὑμηξτη τη πἴτατιβ ,; Βαϑᾶδ, βὶ οῃΐθτηα ἄπ νοἹδθ 6116 886 Ἰοίξθυθ 

« Βηπμ Πσπαβ ἑατηα]ουσπη ΟΠγίβοϊ,, 6 αἰύτονθ " Ἀυτηΐ]18 ῬΓΘΒΌΪΦΟΥ 5, 6. 605 ΑἸ νΐ βοταὶρ] δηδ] ὑθυταϊηὶ αἱ 

βρσθρῖο. Οἵ. Μτανε, ῬΙν., 94, 60]. 684, 102, 689. 

(2) ΝΠ] οομπβοϊαίονία ἀϊτθῦθα, 811 τορῖπα αἱ Ῥυαποῖα ἴῃ οοοπβίομο ἀ611ἃ ταοτῦθ αἱ Τ]ρῚ ΧἼ], [αὐῦα 

φοποόβοθσο ἄδ [μιαῖο- Πϑηΐον (“ Θἴοτγα. ϑύον.,, ΧΧ, 139), ἀ6 11 αυδ16 ἀπ τατο ΘΒΘΙΏΡΙΆΓΘ δῖ ΘΟΏΒΟΥνΆ Ἠ6]1 

Ναπίοη. αἱ Τουῖπο (ϑοσπαίο ΧΥ͂, ὙΠ, 260): “ ἱπῦθι Βθοταθ {πθοϊοσίαθ ἀοούοτθα ταϊμϊτηθβ,. π ΑἸ [ΤῸ 

ἀροβύϊαϊαπο, Αροβύϊπο Μοπίθί]ο1, υἱρα Ὀ]Ἰοαπο πο] 1828 αἀα) 15 ἀϊο. ἴπ οποία “ Ῥ6} ΙΦΘΟθυσα 

“ ροιδίσια Ὧθ ΠΘῦ00 9. 1] Τγαοίαίμι8. 6 Γ[ογηναέοηια 60),00718 61 Οο]ομην (1πη-45, οὔτ. σοῦ., 5. ΤΙ Οἢ., Θ0 

βορῃδῦ. ποὶ αὐδᾷ. Α1]-Ῥ, ἃ' ἀχθ 601.) ἀπο ᾽ 8611 ἃ 5:18 νοϊδα 51 απ] ῆοα, μ6 11 ἀθάϊοαυ ἃ ἀπ ὕὰ] ΟἌΒΡΆΙΘ, 

ΒρΊο αἱ Οἱοναππὶ “ ἀ4θ ΤΆβομθ, τηδύθιπ οο ἔθυαΘ86, ῬΘΓ ᾿ Ὧ6 ὑβθοϊορίαθ ἀοοΐου , 

(8) Τὰ ἀπομθ, ἄαθο 6 ΠῸΠ ΘΟΠΟΘ880 686 ἰὰ ἀθύνα ΘϑΡΓΘβδίομθ 8ἱ υἱουίβοα, ἃ ΠΪο, βύαυθ Όθ6. ἴουβο 

ταθρῆο ἴθ Ὀοοοᾶ ἃ ἀπ Π]οβοίο ρἱαὐοηῖοο, οοῖιθ δὰ θβθιιρῖο 1] ΕἸοΐπο ομθ αἀἴοθ ἔτα 1᾽᾿ αἰύγσο αἱ Ὅϊο: 

ἨΔ] ΤΊ115. 580 

κ Ῥραβ οϑὺ ρουβρι οδοἰββίσαδ, νουϊθαβ οὐ γϑυβϑί πη Ῥουϑρί οί βῖνθ Ῥϑυξθοῦϊο Ἰὰχ ρθῶ νἱᾶθηβ υἱϑ8 86 

Φρβο Ἰπθθπβ ἰη ο]] θοῦ} 115. ρουβρίοδοῖαο Τυτηϊπίϑατιθ ἴοη8., 606., ΡΙαί. Τοοῖ,, 11. 8, ὁ. 6, οἀϊ2. αἱ Βα- 

βἴ16α, 1561, ο, 90; “ Τριβ 51 δϑὺ βαιητηδ γϑυῖθαΒ ,,) 666., 12, ΤΠ|, ὁ}. 7, ὁ. τοῦ; “ Ῥοῖ5 Ἰὰχ ϑϑῦ ρουβρὶ- 

« ρροία, Βα Ιητηδ, ,,) 1Ὁ. ΧΥ͂Ι, ο. 1, οὔ, 8608; “ Ῥοὰβ οϑὺ οἰανββίτηα οὐ σου ἰββίτη, γουϊίαβ ΟἸαμϊ ατὴ ἴῸΠ5 

« ἠνγογαμι, νου βδίταα οἱ ασναβ οἰατίθαύατα, ,, 14. Πρίοέ., 110. 2, ο. 698; “Ῥθαβ οϑὺ Ἰὰχ θβαιιθ 408}1- 

4 ξαῦ6.,», 6866., 1). 6. 710; “ Ὅριβ ἴρ86. θβὺ [τη θη. ̓ΤΠ ΤΠ] ΘΗΒΊΤΩ, ἴπι 86 ἴρ80 οοπβιβίθῃηβ, οὔ ῬΘΥ 856. ΟΥ ἩἾ 118 

« βῇ οχίγα οὐμηΐα ῬΘΥ ἱπιτηθηβιχη, Τ0π5 νίδαθ, ἴπ οαἶπ5. Ἰαταΐηθ, αὖ αἷὐ Ῥαωνιά, νἱάθυητιβ ἸΠΤΊΘΗ ,, 66 

10. 120. 

(4) 81 νοᾶὰ 84 68. 8. Αροβύϊπο, Μοαϊίαϊίοηθβ, Θ06. Ταράμπῃηϊ, 1861, Ρρη. 81, 84, 40, 44, 45, 46, 48, 

ΠΣ; 16,. 91; Τῦνν ΤΟΣ 108 β8ρ5., 110, 606.; ΑΙΜΑΝῚ 5 Ἰνϑύτιβ, Π βεϊμοίϊοηιος αϊοίίοηιι ἐποοϊοσί- 
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ὃ 686 Ρνΐμηδ ἀ᾽ΔΠονα ορθᾶθνδ ο[16 ἔο556 βύαὐα ἃ ᾿τηρὸ ἀϊδαύξαξα (4) βοββυϊοδιηθηΐο, ΟΒΒΙ8, 
ΘΟΠΊΘ 5] ΘΒρυηθνα 1] ΠοΡΙπρ υἰβρθύθο 81 Βανρθηβθ (Υ]. ορι. ΡΓΘΟΘᾶ., πὸ 26, Ρ. 151 46] 
γ. 11] ἃ. Μρρι., 6 19. ἀ61}᾽ 1͵8{)..), 616 ἔοββϑιο δύ! ρ11 ατροιηϑηδὶ δἀδοίθὶ “ πιοάϊοδο δρρᾶ- 
φῬϑηδδθ.,,, ἀθοο!ὸ 1] βοῆβπια ὃ μοι Ασἰϑθοίθιθ (ἣ σοφιστικὴ φαινομένη μόνον σοφία ἐστί 
Μοίαρ]ι. ΤΠ, 6. 3, ». ὅ02, οἃ. ὈΙΔο.), ὁοτθ ρὸν ΑἸθοῦίο Μᾶρπο, ρϑὺ ϑδη ΤΟΊ πιδ80 6 
ΘΠΟΠΘ. ῬΘΡ ὑαῤθ!, ογθᾶο, ἱ τηοάθγηϊ Π]οβοῆ, ἀπὸ ταρίομθ ΔΡΡδυθηΐθ 6 Πὸπ τἰβροῃαθπίθ 
11ὰ τϑα] δὰ, ο νου! ὰ οἰουψιια]6. 46116. θοβθ (2). 

{ὐγιάο, φιρέηι ἦρι αηῖον6 υθγίαΐί8, θθο. ποθ ααΐ, Ρ6Γ ΒΡΙΘΡΆΓΘ 1] ρᾷθϑ8ο, ποι ἴὰ ἄδν- 
ὙΘΙῸ ΤΘΒΕΙΘΡΙ αἱ ΤΙΟΟΥΓΘΙΘ ἃ Παπίθ; Ῥαβθύδ αδϑὶ 5010 Δ ΥΘΡ ππ οοποοίίο δϑαξίο αἱ 406] 
6118 γϑηρᾷ ἃ αἰγθ 1] σοσᾶθοϊο ἀϊ ἢ]οβοίο οὐϊιποϊοριοαπηθηῦθ οοηδίἀθναίο 6. ἴῃ ἰβρϑοὶθ 
ΒΘΟΟΠΑΟ 1 Ἰηὐθηάθ Αὐϊβύοὐθιθ. 016 ἱπιρουία ομθ Πϑηΐο ἄϊοα αἱ 8ὃ, ΘΟΙ16 1] Θ΄, (ρ. 888) 
6 11 Μ. (ϑιμράϊοβ, Π|, 829) γι ουίβοοηο, οἢ6. ἱππδιηπογναύοθὶ 6118 Β]οβοῆα. “ οοπιϊποίὸ δὰ 
“ ΔΙΏΉΒΡΘ 11 βϑραϊφαθον! 4611. νϑυϊ δὰ 6 οὐΐαγθ 11 ϑϑρυϊαίοῦὶ ἅ6110 ΘυΤΟΤΘ 6 ἅ6 118 [α]ϑι δὰ, 
“ ΟΠ 611ἃ ἴβοθ., (Οθηυ., ΤΥ͂, 1), ὁ π611᾿ ἰρῖϑί. ΤΧ, ἀπομθ ἀδέο οἴ βἷδ διϊθη δ, 5] 

“ ῬΒΠΟΒΟΡΗΐαθ ἀοπηθϑίϊουβ., (8. 21, Ἰἰπ. 89, δᾶ. ΝΜ οι") ΤΠ ϑιηοτθ 6118 νογ δὰ, 
6616. παδιρα! πιθηΐθ ἱποῃ 4 ἴῃ βὸ 1 οἄϊο 46] 5ο οοπέγανίο (9), πο ὃ ἔουβθ ρτγορυΐο αἱ 
οβηὶ ἢ]οβοΐο, οβϑίϑ, βθοομᾶο ἀπ᾿ Θθρυθϑϑίοπθ ο6 ποὴ αἱ τϑδο θοῦ ἴῃ Αγιβϑύούοὶθ, αἱ 
ΟΒΊΙΠΟ ΘΠ6 518 βύαίο ϑάποαίο ὃ. βὑπαι Β]οβοῆοὶ (4)} 6. Η]οϑοίο ποη 8᾽ ὃ ἔουϑθ Ργοΐοθθαθο 
Τ᾽δαΐονθ 9114. φ.Ὁ Μὰ 11 Μοοῦο ἀρρίπηρθ ομθ πῃ ἐἈ]βιβοαίουθ ποὸη ΔΥΓΘΌθΟ τηϑηοαΐο 
ὯΔ] γαθυθὶ αἱ πὰ σοποϑύξο ομ6 ἰοϊξο ἄ Παπΐθ 41} Ποα Νῖο. ἀὶ Αὐϊϑέοξοο (: θ)υ- 

ΘΠ πὶ 

οαἰΐμην ἴὰ Μτανε, ῬΙν., ὕο. 210, 601. 842: “Τκπθῃ ρυορυὶθ ἀϊοίξαν ΟὨν βϑοϊ Ῥγθαϊοαξῖο οὐ Ῥαῤγῖβ οὖ 
“ Βριυδαβ Βαποῦϊ οορηϊθίο,,. -- Π6] σϑϑῦο Ὁποηθ 11 Μοποϑῦθ αἰτὰ Ῥ᾽ὰ ἑδταϊ ἴπ Ἰουδθσα 46] 80 βούξ. 1525 
( Οἴοτη. 5[ου.,, ΧΧ, 144) ὁ!6. 811 ϑιδ τϑ]!ρίομθ ἄνϑνα 1 “ Ιϑοὲβ οὖ 11 Ἰαταθ τροθραΐο ,. 

(1) Θυδηύο Ἀ]1᾿ι80, οϑυῦο ποη οομηιηθ, 46] γοῦρο αἸαίανο, οἷν. Ῥ. Βεπόποόκιι, Πέοέϊοπαγίινη, 6οο., 
Οο]ομΐαθ Αρυ., 1780, ἰο. ΤΥ͂, ». 894 αἴϊα ραν. Τανϊαϊα : “ Ιδέαιη ταδῤουίατη ποι ἰηξοπᾶο ῬΙαντητιμ 
“ ἀἸ]αθαχο,. ΠΟ νουθο μα. βομίθύθο βᾶροσθ οἱοοσοπίαπο. Οἷν. οχ. ΟἸοονον. δᾶ νϑὺ. 

(2) Ὅτι μὲν οὖν οἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοὶ, οἱ δ᾽ οὐκ ὄντες δοκοῦσι, φανερόν..... Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 
καὶ συλλογισμὸς καὶ ἔλεγχος ὁ μὲν ἔστιν, ὁ δ᾽ οὔκ ἔστι μὲν, φαίνεται δὲ διὰ τὴν ἀπειρίαν..... Ὁ μὲν γὰρ 
συλλογισμὸς ἐκ τινῶν ἐστὶ τεθέντων ὥστε λέγειν ἕτερόν τι ἐξ ἀνάγκης τῶν κειμένων διὰ τῶν κειμένων, 
ἔλεγχος δὲ συλλογισμὸς μετ᾽ ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος -.... Ἔλεγχος φαινόμενος μὲν οὐκ ὧν δέ. 
Ἐπεὶ δ᾽ εστί τισι μᾶλλον πρὸ ἔργου τὸ δοκεῖν εἶναι σοφοῖς ἢ τὸ εἶναι καὶ μὴ δοκεῖν (ἔστι γὰρ ἡ σοφι- 
στικὴ, φαινομένη σοφία οὖσα δ᾽ οὔ, καὶ ὁ σοφιστὴς χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλ᾽ οὐκ οὔσης) 
δῆλον ὅτι ἀναγκαῖον τούτοις καὶ τὸ τοῦ σοφοῦ ἔργον δοκεῖν ποιεῖν μᾶλλον ἢ ποιεῖν καὶ μὴ δοκεῖν Ἔστι 
δ᾽ ὡς ἕν πρὸς ἕν εἰπεῖν ἔργον περὶ ἕκαστον τοῦ εἰδότος ἀψευδεῖν μὲν αὐτὸν περὶ ὧν οἶδε, τὸν δὲ ψευ- 
δόμενον ἐμφανίζειν δύνασθαι, 660., ΑΠΙΒΤοΎΒΙ,5, [6 ϑορ᾽ήδέϊοϊβ οἱομοθβ, οαρ. 1, ἴο. 1 416]1᾽ δαϊχ. 46116 
Ορονὸ 46] Ὀϊάού, Ρρ. 270-17. “ Ἰἰϊοάθμι τιοᾶο (οορὶθ ἐγα φίἑ μονυϊνυλ 6 γι ἐμέο ἐϊ 7680) οὔ 5Υ]]ΟΡΊβπηι5 
“ οὖ θ]θῃομαβ αἷς αὐἱάθηι νθῦθ δϑὺ, 1116 ϑαΐθια ποῃ νϑσδ δϑὺ 5.1] ΟΡἼβτητιβ οὖ ΘΙθπομαβ; ν᾽ ἀθηξαν πύθηαι 
Δ 0586. ῬχοΡύου ἱπιρουίῥίατη αἰσεϊποίϊομβ. ΝΆτα ἱπαρ ΥἹὉἹ ρθη ιν πολ ἴῃ ῬτΟ απ απ γουϊ ας 5, 5οᾶ 
“14 αυοα ἴῃ βαρουβοῖθ ἀρραγϑὺ ρυίππα ἐμοῖο νοϊαῦ Ἰοπρθ αἰβύαμεθβ... Βορ Ἰβύϊοὶ θηΐτη ΠΟ. ποι ἐβοίππξ 
“ αποα 6Χ πθϑοθβδίθαῦθ θομποϊααπὺ ῥατηθη μος ἤλοοτθ νἱἀθηξαν ΟΡ ταα]ξαθ οδαβαβ »» θ06,, ΑἸΒΕΒῚΙ Μ,, 
Δ δον 1 ΕἸομοῖι., ὑν. 1, 4.611 64. 6116 Ορογο, Τΐοπιθ 1651, νοὶ. ΤΙ, ». 842. Οἴν. ὅπομο Ῥ. 928 6 μαβδίγη. 

(8) Ἰΐθθο ὁ θοϑὰ αἴ166 δια θβθιρίο 5, Αροβέϊπο : " Μομῃδδοϊοσμιμι δθπθχα ταπ]ῦα, βυιηῦ, 486 αὐἰᾷθηι 
“ ἈΠ νΘΥΒΆΠΘΘΥ οἶθθθ ἄθθθιησβ. ΝΆ τη οϑὺ θηΐτη πιϑπἀδοίϊατη αυοα πο 50 οοπύτασίαμη. νου αὶ... 
“ Ὅπᾶθ ααδπῦο ἀπηδηιτβ ἰϑύαη ὑμπύο {11 οα 586 ἀθΌθιητ ,. Ογιέγα νιον ἀαοϊιι ἴῃ Μιακε, ΡΖ,.., ἴοπι. 40, 
90]. ὅ20. 

(4) “ ῬΆΪ]ΟΒοΡ δ 5 οϑὺ Ῥτορυίατα 181] ΠΘρΡΊΙ ΡΟΥΘ πθο ῥγϑθίθυσηϊξξουθ βϑᾶ ἀοιποηβέγασο ἴῃ βῖπη- 
“ Β1118 νου δαΐθημ ,, Απιθι., Ῥοῖ., 8, 68}. 5, ο. 572 46]1᾽64. αἱ Ὑοποσία, 1572. “ ῬΙ]οβορμῖα νου α δ 
“ βαρ᾽δη ίθασθ ἅτηοῦ ἃ βυπαϊαμη Δ} οταπίθυβ ἀδβπὶξαν .) ΕΊσινο, Τἰρέϑέ., Η. 1, 6. οἱδ., ο. 668, Τα 
ἔτγδββ ἐγ 9] ]οβορίνία γεμἐγἡέιι5. ὃ βομιοςξαταθηίο δύθοδ. Οἴν, Απιϑυ., Εἶπι. Νίο., 1, 8, 4, 6 Ῥεῦταποο, ἤοηι,, 14: 
τρεφόμενος πολέμοις π6] αἰσίοπανίο αὶ Επτῖοο ϑύθίαπο 8118 Ῥᾶγο]α τρέφω. 

Ὶ 
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φοιηρᾶνθ Ῥθῃ ααδίτο ψοὶῦθ 6110 ορϑῖθ ἀϊ 1αἱ (“ 89. ἀθ΄ Β0πὸ 91] διηϊοῖ 6 1᾿ππο ὃ ἰἃ 

γογι δὰ, 4118. νϑυϊδὰ ὃ ἄμ ΘΟπβθη 6. ,, Οὐηυ., ΤΥ͂, 8, 1ἰπ. 442; 6 8 ποῖιθ: {Π|, 14,79; 1} 

ορ., ΤΠ, 1, 17; Ερ. ΥΠΠ, 8 ὅ, 84). 81, 8588. 1 Μοποοίψιί, ο ο.ϊ Ῥ6᾽ 1α], ἄνϑϑϑθ ἃναΐο 

ἀπὸ ρτοίοπᾶα οοποβόθησα 461160 ορθιο αἱ Παπίθ, απ|8]6, δα Θβθῃιρίο, πὰ οδϑὶ 1| ΜΌοτο, 

τηθηὐτο ΡΟ ΘΟΙπηθηΐθ 11 [α]ϑΠοαύονθ 4611 ιαθδέδο ποθ οοποβόθνα αἱ 1)δη}θ 56. ΠΟ 

Ῥοοο ρἷϊι 6Π6 1Π ποπιθ, ὁ ασϑνᾶ δύ᾽ 8] οἱὰ ἀπ Βα ροΓ οἰ 16. οοποβοθηζα αἱ ἀαδΙοτηδ, 

46116. οροῦο. Αἀάιριὀίαρα, ἔα]80. ὃ μοὶ, σοπιθ ἰν οἱὰ πούαὐο 11 ᾿ΐαθ8ο, 4116110 ὁΠ9 1] Μ. 

5.116 οὐτηὸ 6] Θ΄. οββοῦνα ἰπύογπο 841] ργοοθαϊπηθηῦο 611 ., ὁπ θηύγϑηηθὶ σ᾽ ποθ πο 

ΘΟΠΙΌΓΙΙΘ. 8. ἀΠ6110 6 θβροπθ Ὠϑηΐθ π01 Οὐηυ., ΤΥ, 2, Πἴπ. 121. 6. 8065.: “ Ῥυπδ, 5] 

« φίρνονα ἴο ἴβ|8ο δοοϊοοο!ὸ, ἔπιραῦθ 16. τη8]6. ορίπίομὶ, ἴα νϑυϊ δὰ ροὶ ρὶϊ ΠΡοΡαπιθηΐθ 

«ρα γἱοοναία. ΕἸ ααθϑύο τποᾶο ὕθπηθ 1] πηδθϑύτο 461} ππιᾶπϑι γϑρίομθ Αὐϊβύοὐθίθ ,. Μἃ 

886. 1] ργοοθάϊππθηΐο ἤθπαῦο 4411 ϑαύονο 4611, 9. ὃ ἀρραμίο ἐυὐίο 1᾿ορροβίο! 51 ἔδημπο 

ΡῬτΐπηδ, 16 αἰ Ποοϊ θὰ (88 2-8), 51 βυδ 1566. ααἰηα!ὶ 11 νϑρὸ (88 9-22), ὁ. 5010 ἀδ αἰδίτηο 

51 σἱραῦθθ ἴὰ “ πηδ]α ορίπίοπθ., (8 23). 

ΜῈ πὸ ἴῆνον ηιμϊογιωη, 6δοο. Ῥυϑίθυβοο δησῃο αἱ Ιθορθνθ ἐρυϊαΐοδα 601 ΟἸΌ]Π1Δηϊ, ὁἢ 6 

βϑραθ 11] Β., ϑησίομιὸ ἐμυϊάϊοσῖδ, ῬΘΡΟ ὃ 56. ὃ νϑγὸ 10 Ἰ)δηΐθ α166 (Οοην,, 1, 4) 686 1᾽1ὰ- 

γἱἄϊα “ ὃ οαρίοπθ αἱ τηϑ] ρἱαδίοῖο ρϑυο ὃ ποη ᾿δβοῖθ ’ἃ ΤΘΡΊΟΠΘ. ΔΙΘΟΙΏΘΗ Ά16. ΡΘ ἰδ 

« ρρβδ, ἰηνίαϊαύα,,, (1), 6. ο6. ἀ᾽ δ! ὑγοπάθ οοηθ νὶ πῶ ἀ66]1 οὐΐοβὶ ο “ ἰηνίαϊοβί νϑυὺὶ . 

(Ραν., Χ, 188) οοβὶ νὶ βοὴ {᾿ΌΡΡΟ ῥἱὴδι δβϑθϊοϑθ πηθηΖορηθ, 6 αἱ απθϑύθ 1 ροθϑύα 006 ἃ 

βου (Οοην., 1, 4; Ερ., Χ, 28), πὸ. ὃ ΠΊΘΠῸ ΥΘΙῸ 4116}10 6η6 ἀΐϊοοπο: ὅδῃ ΟἹρυΐδηο 

ο6. ρὸν Τ᾽ ̓ ηνιαϊα “ δἀαϊουαύαι γουθαβ, οὐὐτθούανα! βϑοθγαοιθυ8, Θρίβοορὶβ ἰηνὶ- 

“ ἀοῦαν,,, 606. (2); Ρ]αίοπθ: ἣ τῶν πολλῶν διαβολή τε καὶ φθόνος ...πολλοὺς καὶ ἄλλους 

καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας ἥρηκεν, οἶμαι δὲ καὶ αἰρήσειν (4οϊ. ἀϊ ὅοον., ὁ. 16); 6 Αγϊδθοῦθ 6: 

Τὸ γὰρ ἐρήμην καταδικάζεσθαι δοκεῖν ἧττον ἂ ἡμῖν ὑπάρχοι ᾿ καὶ γὰρ δεῖ διαιτητὰς ἀλλ᾽ οὐκ 

ἀντιδίκους εἶναι τοὺς μέλλοντας τἀληθὲς κρίνειν ἱκανῶς (8) (1)6 Οοοῖο, Ἰ, ο. 10, 8 1, ». 883 

ἃ. οα. ὈΙ4οῦ). Τιορρο ἱποῖύνθ ποὶ Ἡ δίῃ αἱ πὶ 279-94, οῃθ 5] συ θείβοοπο ἃ ἀπ᾿ ϑαϊχίομθ 

ἅοὶ ϑουιποηὶ ἀϊ ὅδη Βοπανθηύανα ἀβοῖδα π61 1481, ὑπὸ Ἰορροπᾶδ ἤπδ]6. οῃ6. ὀοτηϊποῖδ 

οοϑβὶ: “ Ηοο ργϑθϑϑηθ νο]]ηἶπη6. οἱ γ6Γ0 οοπηροῦϊθ ΠΠπ4 ΘΟΙη1οἱ ᾿πν]αϊοθασι. θοπτὴ οὗ 

“ἀπο ΡΓΙΟΓΘΒ. ΔΌΒΟΟΠαΙ μη] ΒΘΡανΘ16..... δὔβὶ ᾿πν]ἀϊοθαμη ποῖ ὕϑιηθῃ ᾿Π Πποὐ ΠΟΘ 111} 

“ρρᾷβ πϑοίθπυβ δράϊθαπη οὐ οσοα]θαμη ,, 666. Νὸ 51 ἃ ἃ αἰπηθηύοανθ ο6 ὅπὸ ἃ οὐΐο 

ΒΡΘοΙθ αϊ τηθηζορηθ ἀἰδύϊπϑοιο οἢ] βοο!αϑύϊοὶ (Οἶ». Ἡσαοκιβ ΡῈ 5. ὅπαπο, όρεγα, ἴο. ΠΠ, 

9.188 ν, γοποσία, 1708; 6 Ὁ. Ναχι, Ῥοϊγαηέ]ιοα, ϑόνοπα, 1514, 6. 272 γ 586.; 222 7558... 

Π. -- Κππυποῖδίο 4011 ἀποβίθ10. 

[8 2]. Θυδοϑίϊο 4) ἰρίθαν αὶ ἄθ ἰδα οὖ ἤρτνα βῖνθ ἔουτηα ἀπουαια Θἰθηαθηθουτιηη, δα 180 

γἱ ἀθ]1οοὺ οὐ ὕθυσαθ; δὺ γόῦὸ Πἴο [Ὀυτηδπὶ 1Π]ᾶτὰ ααδτη ΡΒ] ΟΒΟρΡμ 5. ροπὶ ἴῃ ααδγία βρθοὶθ ἀ88]}}- 

(1) Ανουγτοὸ 46] σϑϑῦο ἴῃ τηοᾶο βοιηϊρ]απίθ : “ ΚῚ νο]αθυῖῦ βοῖγο νουϊξαύθιη... ποῖ Βα οαῦ οὐο ϑααχη 

“ μιανογβασίατα. Ναχίμηδ, Θμΐτη οαϑῶ ἀἰνθιβίνα β οϑὺ δπλϊοίθϊα, οὐ οἀϊπχη.,, 106 Οοεῖο, Ἱ, ἰαχ. 101, ο. 88», 

γοη., 1550, 6 Τ᾽ Αφαϊπαύο, 1., 6. 22», ὕϑπ, 1555: “ Ορογίοῦ 6ο5 ααἱ νοϊαπῦ βυϊβοϊθηθου ᾿ππάϊοατο ἀθ 

“ γρυϊναῦα ἀαοᾷ πο Θχμ θηῦ Βθῖρ505 δἰοαῦ 1] Π008 Θουππη 46. ἀπογατῃ ἀ᾽οὐΐ5 οϑὺ ἱπαϊοαπάππι.,. 

(2) 1ῖϑον 6 σοῖο οὲ Ἰέυουο ἴῃ τανε, ῬΙ,., ὕοτα. ΤΥ, 60]. θ42. 

(8) 1. Βακτηύτομυ βαινι- τυλιπε (Τγαϊό ἄϊ ΟἹοῖ ἀ᾽ 4:., Ῥατῖβ, 1860, ραρ. 84) ὑτδάποθ οοβὶ: “ ἢ 

Κ΄ οτ5. οομνἱθπαγαῖῦ Ὀθϑτισοαρ τποΐη8 46 ρωγαῖθγθ ὑγάπομον ἴὼ απθϑύϊου θὰ οοπαδιηπδηῦ 68. ἈΡΒΟΙΐΒ; 

Κ ρΩ οοὰχ ααἱ ἀόδιτοηῦ Ππρου ὁπ αἰ Ὀ]οιαθαῦ 46 Ἰὼ νότιὑό 65. σμοβθβ ἀοϊνϑηὺ δίγο 4658 αι ἰῦσθβ, οὗ ΠΟ ἢ 

Κ΄ ῬῈ8 468 δάνθυβαϊτθβ ,. Γ᾿ Αὐρίσοραϊο ρᾶυίμαθηῦ : “ ΑἸ δθηῦθβ οοπἀθιηπαγθ νυ] ἀθυ] τϊητ5 αὐΐατιθ νἱθ- 

“ ῬληαΣ 95) 860., 660, [ἤν 8068 1᾽ αμό. Τ᾽ ανϑίαὐίο: “ Ογο8. Θηΐση. οΟπἀθιηπαγθ υἱ θυ] τηΐπβ ἰθδαπιθ ΔΟΡ15 

« πουῦ.,, 860.; 6 ἴα ὑγαᾷα. 48}} ἄχᾶθο : “ ὙΊάονὶ ἱπάϊοῦα, οασδω ΘΟμἀθηληδ}8 ταΐητιβ αὐΐατιθ ΠΟΌΪ5 ἱπϑυὶῦ 5. 
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ὑδύϊβ. 3) ἴπ ῥυϑθαϊοδιηθηίβ. ΕΠ σϑϑύσιούα βαὶϊύ απδοβίϊο δἃ ποὺ ἰδπαπδᾶμι δ ρυϊποίρίαμη ἱπυθϑεϊ- 

ϑαπᾶδθ νου α 8, τοῦ απϑουθγθύπι πὐγατα δατια ἴπ ΒΡΠδΘΙα θᾶ, ΠΟΟ δϑὺ ἴπ 818 πϑίθγα! οἰγουτηΐο- 
γϑηθία ἦν, ἴπ δίαταα, ραγίθ θϑϑβθὺ Ιου ἔθυσα απιδ8 ϑιμθυσὶὺ 80 δατιῖ5 οὐ ααδπι ΘΟΙη πη πη οι" απδυύδτι 

ΒΡ ΑΌΙ]ΘπῚ ὩΡΡΘΙ]Δπια5, οὖ ἀυρτιθαῦιι αποᾶ 510 πητ] 015 ταὐϊοπῖθτιβ, απϑυττα, απ Ὀτιβᾶδιη ΟΠ 5515 

ῬΥΟΡύΘΥ Θδυτη Ἰογιψαύθια, ααϊπαιθ γϑύϊπαὶ αἀαὰθ δ] πϑτὰ οἰ Ποδοίδπι ) Παῦθγθ ἢ) σἱἀθραμίαγ 
(6. 4γ, π. 1-10). 

ἢ Νοιῖθ τἱρϑύαϊο πὶ τπλυρίηθ 48110 ὅ.; 6 ἄμ] Τ. αϑϑαμῦο ἃ (ϊξο]ο 46] 8 295, ἢ) δροέέδ φιαῖ. Ἐὶ. ΤΑ. " Ε ν η 
ογθᾶθ οὔθ ψιαϊἑξαξί5. βἷδι ἂπὶ σ]οββθιηᾶ. ὃ) οἱγοιηζογθηέϊα Εἰ; 6 οοβὶ απϑ 81 βθίρσθ. ἢ) οἠγηιοαίίαηι Ἐὶ. Τὰ μι 8 Ρ' 

ΒθμΘΥΘ δὶ πού τηο]ύα ἱποουύθσζα Π6]]᾿ 180 ΑἹ ἐΐ 6 αἱ οἱ ἀγωμὲϊ ἃ νοθα]6, τᾶ 1ὰ ΘΟμ βαβίοηθ, τι ο]ῦο ἀηδϊοα, 

Ῥοτάπγανδ, ἃποοτα, π6] 500. Οἐν. Ῥ. Ῥασνα, Π ΤΥαίέ. “ 1)6 Ῥιρ. ΕἸοῃ. ,. Ἐΐγθησο, 1896, 0. Οτιχτι 6 ΟοΥ 550. 
ὅ) ᾿οῦογὸ ἘΠ. οουτ. 8110 5. ἴῃ λμαδόγο. 

Ααθδύϊοπθ νϑοοῃΐα αἱ 5600]1, 0116 5᾽ὃ ρούιῦο νϑᾶθιθ Π611ἃ 15 οριογῖα, οἷὰ ἢπ 48] 

ἤθιηρο ἀϊ Π)αμῦθ, 6 πιοὶδο Ρἱὰι Ροὶ 81] ὕθιηρο 46] Μοπορίψι, θιἃ 4.611 4911 τϑοίργοοα 

β πϑιζίομθ 4611 ᾿ ϑόααθ 6 6118. ἔθυγῷ ἀοηᾶθ ἄονθνα υἰβα δ γ9 ἴῃ σΡδη ρδγῦθ 1ὰ ΙΟΓῸ [ὈΥτηδὶ 

ο ἤριτνα. Μὰ πἴππο ἅνονα τηϑὶ ξαύδο ἰὰἃ ρϑυθϑυηδ, οϑβθυναζίοηθ οἷ6 αἱ ϑρδίαπρο 1᾿δα- 

ὕογθ 4611. ᾧ.. (θί ὑοσο ἤϊο, θ60.). ὅδη Τοιημιαδο π6] οουπηθηΐο 8] 29. 1ὴ6 Οὐοῖο αἱ Ατὶ- 

βύοὐθθ, ἄονθ ααθϑύϊ αϊπηοδύνα ἰὰ ϑἰουϊοἰνὰ ἀ6 116 ἰθυτα, δὶ οοηὐθηΐα, βϑιῃρ ]οθηηθηΐθ αἱ 

αἴνο: “ Ἤἴο ἀθύθυιηϊπαΐ νϑυϊαύθιη οἶτοα ἤραγαπι ἔθυγδθ, (1); Βἰβίαϊο Οὐ]οπηδ ὁπ 8ᾶο- 

Ῥθιδ ἰπνθ0θ0 1ἃ νοθθ “ ἴον πᾶ, ποὴ γϑ48 ἃ πθϑοθβϑι δὰ αἱ βρίθρϑυδα πιθρ]ϊο; Βναπϑὺΐο 

Τιαῦληὶ δὶ ἕω 4811 Ναύατα ργομπιθύνθυθ Π6] 17 βογοίίο 1ὰὼν ἀἰο δ αζίοπθ 46] “ δἰδο 46] 

Π]ΟΠΟ ; 8 188 ΡΟΪ 16] 780γ0 (11, 86) 1 νόῦϑθο}} “ ἴουτηδ , 6 “ ἤρυγα., ρτοιηΐβοιδ.- 

τηϑηΐθ; ΜΊΟΠ616 ϑόοῦο οββϑῦνὰ βοϊδαηῦο ὁΠ6 ἰδ “ ἴογιηδ ἀθοὶδα, 46611 Θ᾽ θιιθηθὶ ΒΡ ΘΌΡΘ 

ΑἹ γἰπ μα ἀθυδϑὶ 1 πῇ 1 αἰῦγο; Οϑοοο α᾽ Αιβ00}1 51 αἀἰαπρα ἃ αἰπηοβύγασθ οἢ 9 ἃΡ}1] οἰθιῃθηθὶ 

ΠΟΙ ΘΟΠΙρΘίΘ ΡΘ1' 8ὃ, ΠΊϑ, 5010 π᾿ ψίυὐπ 46] Ἰαοροὸ οἢ6. οοόιρᾶπο, ἃ “ ἥριτα τοϊοπᾶδ,,, 

ΠΟ ΡΟΒΒΘαΘΠο 6581 “ ΤὉΓΠη8η1 ρΘΥ θούδπι οὖ οοπιρ] θύδηι πϑϑαγα! θη Ποϑὺ παρθθϑηΐ ααδι1:- 

“ ἀδπὶ ξοστηϑιη τηϑῦθυ 8] 61 .; 11 Οδμρᾶπο ΡῸηΘ ἃ {ϊύοϊο αἰ ἀπο ἀθὶ οδρὶθο] 4611ἃ 588 

ϑύονγα, ἴθ ρῬᾶγοϊθ: “ 1)8 πϑύμνα}} [οστηδ δῦσα δῦ ογάϊηθ θ᾽ θιηθηθογαιη 9, τπθηῦγθ Π6] 56- 

Ο010 ΧΥ͂ Ργοβαοοίπιο ἀδ, ΒοΙἀομηδηᾶο 6 ΕἸ ϑποθθοο Οδραᾶπο αἱ Μϑηΐγθάοηϊα ρυθίθυϊ- 
ΒΟΟΠῸ ἃ Ῥᾶγοΐθ “ ἤραγδ ,. Ομθ. οοϑδ 5 1Ἰηύθηαθθθθ ρ6 “" ἤἥρατα,, ὁ “ ἔουτηδ., αὐϑηᾶο 

81 ρϑυίανα ἅ6118. ἔθυγᾶ, πὸὴ ρούθνα θββϑι ἀμ Ὀ1]0 ΡῈ ΠΘΒΒΠΟ; Ὁ ΟΘΡδΟ ΠΟ ΡᾶΓ8 Υἱ 

ἴοββο Ὀίβορμο . αἱ οοϑὶ ϑβϑργθϑβὰ οἰδαζίομθ αἰ απϑ αἱ 4116}18 ΟΡΘΓΘ6 Ἰορίοθθ ἀ᾽ Αὐϊβύοῦθὶθ οι, 

ΘοΙη6 πού ἃ ΤϑΡΊΟΠΘ 1] Μοοῦο (8έ., Π, 849), Ἰ)δηῦθ ποη οὐδ πιδ]. Μία, α᾽ Α]ύβοηαθ 1θ5:ΡῸ 

ἴῃ ΑἸΡοῦίο Μδρπο: “ ΕἾρανα ἀϊοίδαγ ἀπρ] 1 οἶδοσ, βθοσπάθπτῃ 1ἃ αποα οϑὺ ααϑηὐιύδβ [θῃ- 

“ χῃϊηδύδ οὖ 516 ἀϊοίθαν 14 αποα οδϑῦ ἴῃ βθηθγΘ ααδηυ θα δ; οϑὺ οὔτι ἥρατδ Βθοση ἀπ 

“1 αυοα οϑὺ ἴῃ ἤραγα ὑθιτηϊπδῦϊο απϑη αι 5. οὐ ποὺ πηοᾶο ποι ἀἸοὶύ Πἰδὶ 1ὰ αποᾶ οϑῦ 

“ἢ βΘηΘ᾽6. ααδ!  αῦ5. ΕὌΓΠηἃ, δαῦθηη ααϑηιν15. δἰὺ 146η} βαριθοῦο αἰ θυῦ ὑδιηθη το, 

“ἢρ6 ΑἸ οἰ στη ΡΤ. 8, Π151 βϑοιπάμππι απο οϑαδαύδ, ϑϑὺ ἃ ἴογηδ βιιθβύθη 8}} δούα. ὁοπ- 

“ δἰπθηδ ἰηὐτίηβθοδ. ΕΠ Ἰάθο ἔογτηα ἀἰοῖῦ 1Ὼ απο οϑὺ ααδ! αὐ. δὲς πορ ααδηὐ δ δ» 

(ὲ ργαράϊο., ὑταῦν. ὅ, ὁ. 8, Ρρᾶρ. 164, 46] ἰο. 1, θα1Ζ. αϊ Τίοπθ 46116 Ορογ}); 6 ἴῃ 

5. ΤοΙηπιδβο: “ ΕΌγτηδ, ρούθϑῦ. βατηϊ ἀρ] οἰ ὕθυ : ἀπὸ τηοᾶο αὖ Θϑὺ ϑοῦπθ αὐἰᾶϑηι οὐ βδἰο 

“ ρρὺ 46. ὑγϑηβοθηαθηθθαβ, ααἰδ ᾿ῃ ΡΙΤΙΡ 5. ρΓϑθαϊοδιηθη 5. ̓πνθηϊθαν... Αα νἱἀθηάιιπη 

“ αὐᾷ ἱππρονξαδαν ΠἴῸ ῬΘΡ ουτη8 ΠῚ ὈΥΪπιο νἱάθδιηιβ ἀθ ἤραγα ,, θ00. (διώρηνα ἐοέζιδ 

ἰογίταθ Αγϊὶβέ. ἴῃ 5. Τῆοηι. 44. γαθοίαγίβ8. ὀοηιηιθηέ., Ὑ 6ῃ., 1602, 60]. 480). Θιυμϊπάϊ, ὁ 

(1) 5. Τπομαξ, θρογα, Βοταα, 1510, ἕομα. Π|, ο. ὅ8:.. 



πῶ 
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Ἰ᾽δαύογθ 6118 Θιμαθϑέϊο ἴνὰ σοϊαῦο ἔπ 48] ργϊποῖρίο ὑοβ θυ οοι «αθϑύα αἰδουίουο αἰ οΐε- 

ΤΆΖΙΟΠΘ ΟΘῊΪ ῬΟΒΒΙ0119, ΒΘ 0Θη6. ΠῸῚ ῬΓΟΒΆΒ116, Ὡη ἱρυ θα, ΟΡραΤ 6 (616 τπηΐ βϑιηθΡα ρἱὶι 

ῬΓΟΒΡΒΠ116 56 ῬΟΠΡῸ τηθηῦθ 8] ὀαμηι]0 461160 οἰδαίομὶ 4611. 9.) (1) θββϑπᾶο θρῖὶ ρὸν ἂν- 

νϑηδ δ ἀπ Θ᾽ΟΥη8 86 ἔγθβοο αἱ βὑπαϊ Π]οβοῆοὶ, 6 ὰἢ βαρϑῖο αἱ αποϑῦϊ ἀρργοϑίθπαοβι 
ἃ ἄδτθ ἴῃ ῬΌΡΡ]Π1ΟΟ, 605116 1ἃ ῬΓΪπιδι ΟΟΟΔΒΙΟΠΘ ΘΓ Βοίου Πα ΓΘ ἴϑ 5ὰδ ἀούτ! πῶ 6 οοιηϊποίδ 

ἴὰ ἀἰδραύο Τὴ τηοᾶο βΒοιη! απ ἃ (110110. ὁΘοη οαΐϊ Αὐἰϑύοὐθιθ ἀὰ ρυϊποίρίο αββαὶ ρἱὶ 

ΤΡ ΟΠΘν οἰ μηθηΐθ ὑσαυναημαοβὶ αἱ οὐδ ἀϑθδὶ ΙΏθΠ0Ὸ οὐνίδ, 8] 510 ὑγαύζαίο {0011 Απίρια: 
Πρῶτον δ᾽ ἴσως ἀναγκαῖον διελεῖν ἐν τίνι τῶν γενῶν καὶ τί ἐστι, λέγω δὲ πότερον 
τόδε τι καὶ οὐσία, ἢ ποιὸν, ἢ ποσὸν, ἢ καὶ τις ἄλλη τῶν διαρεθεισιῦν κατηγο γτὧν, 660. 

(ΠΡ. 1, 6. 1, πὸ 8, ο4. ΠΙΔοῦ, ΠΙ, ρ. 481). 161 οι ἴο ποῃ θα ρίβοο 5ὶ ὃ θοῖηθ ἢ] ἀοίίο 
Ργοΐ. Απρϑ!δθϊ ροθθα ορθάθιο (Δ οἷδ., Ρ. 11, ποία 73) ο16. “ Ἰὼ ρϑγοϊβ " ψφαδ! δα δ. 
“ ὃ βίαδ, ἀρϑίαπία ον! ἀθηϊθηηθηΐθ ἀὰ ἀπ] οιηο, 11 α18]9 ἀντὰ οὁγϑάπθο οἢ6 1ὰ απδῦία 
“ Βρθοῖθ αἱ ργϑαϊοδιηθηῦ (οαῦθρου 19) βθοοπᾶο Ασϊβύοὐθὶθ δἷϑ θὰ ψιαϊίὰ Ἰαάᾶᾷονθ ὃ 1ὰ 
“ γοίαφίοηο (126 Ῥγαωραἰοανηθηϊδ, 2, [6] ο4. Ὀ14οΥ). ΞΘιαθτδν 6116 1] ρσίπιο ϑάϊξοντθ [1] Μοπ- 
“ 6ΘΠ61} πὸ ΘΟΠΟΘΟΘΒΒΘ Ὠὸ 51 ΟΌΓΆΒ5Θ Αἱ Τἰβοοηῦγαρθ 18 ορθύθ αἱ Αὐϊβίοίθιθ. Α ααθϑίο 
“Ἰαορο ὃ βὐαίο ὑγαύθο ἴῃ ἱπσθηπο 8ποῖ6 11 ΟἰπΠἸδη], ΠΠ ἀπ816 οομηπηθηδα ἴῃ τηοᾶο ὅβουρο 
“ ρα ᾿Ἰποϑαῦο: “ ΒΊριτσδ, ργοηᾶθ απἱ 1] νϑ]ουθ αἱ ἤογηλα ὁ μαζί ὰ ον6 ναοὶ ᾿πξοπᾶθρο 
“ῬΘ᾽ 1] γηοάο ἀοίδα χιαωρέϊέὰ, 11 1816. τἰβυ!τα, 4811 ὑθυτηϊ δ ζίοπο 46118, ουαπάθσσα 46 118, 
“ ααδη ἃ, σῦθθβϑ.. Οὐβὶ π6ὶ 5101 Ῥυθα!οδηθη 18. ἀθῆπίβοο Αὐἰϑύοίοθ,. ΝΠ βοπὸ σἰαβοῖθο 
“ἃ ἔγόναγθ Π6] ΠΠΌγο ἀϑί Ρνγθαϊοδιηθηθ! αιιθοῦδ ἀθβπίσίοηθ 6118. φιαϊὰ, 6 ϑοβροῦίο 66 

Ἰὼ οἰδαχίομθ ΠῸη 5[8, βἰαδύα ,. Π| ΟἸαΠ ΔΩ μα ἴηνθοθ γίβίο ἱπ ψαθδο Ἰπορο διϑϑδὶ Ρἱὰ 
δοιξατηθηΐθ (οἸοναπάοβὶ ργΟ 81] πιθηξθ 4661} ἰπὐουρυϑὺὶ ἀ᾽ Ασἰβύουβ! 9) ἀΪ «01 ὁμ6. ποὴ 
58, υἱαβοῖθο 811 ΠΠποῦρο αἰ ούδονθ 4911 Οββθυναίοιο αἱ Ῥϑίθυτπο, 1 αα816. ἄνγθΖζο 8118 
σοπὐθηηρ] Δ Ζίομθ 46] τηϑρδν 8]1050. οἾ610. αἱ 510 1118, ποπ Πδ ρ6ι: ἀννϑηθινα (6 πΐαπο γοργὰ 
ἔδυθθ ΟΟ]Ρὰ ἃ ὯΠ ΔΒΟΡΟΠΟΠΙΟ Αἱ ῬΓΟ Θβϑί ΟΠ) 1᾿ ΟΟΟμἶ0 ὑγορρο θβροῦίο ἃ ἀἰβοθσποτο 16 
ΒΟΘΠΠῚ ἀἰβὑ!ηχίομπὶ 4611 ϑοο]αβίϊοα. ΕἾ ἀ᾽ Δ τομᾶθ 1] Θ. [νὰ ὑτορρὶ ἰουοϊ νϑῦβο 1α. Οιαρβέϊο 
ῬϑΡοὸ ΠοῚ Ρ]1 51 ἀθθθα ἀδ: ταρίοπθ 4116110. Ῥοῦθ6 γο]ύθ οἢ6 ἢδ τἄρίοπθ. Ατίβίοίοίο, 
ΑἹΡονίο Μᾶριο, ὅδη Τοπιπιαβο, ΡΒΟΪο Ὑϑποῖο 6 ὑπύθϊ ᾿πβοπηπια ἱ Τιορίοὶ βοο]αβίϊοί ἔθη πῸ 
4611 ἔοττηδ ο ἤριιρα ἰὼ απαγία σρθοῖθ Ὧ60] ρυθαϊοαιηθηῦο 46110 χα ὰ: Τέταρτον δὲ 
γένος ποιότητος σχῆμά τε καὶ ἣ περὶ ἕκαστον ὑπάρχουσα μορφή, ΑΠΙΘΊ., Οαίοφ. ΝἹ [Ὑ1ΠΠ 
14, ρα. ΠΙδού, 1, 1ὅ; “ ΘυδΡύαμη γογῸ βθητβ αὐδ! θα δῦ Τόσιηδ δὲ οἰγοδ, δ᾽ϊαυἹα ὁοη- 
“ βίδηβ ἤριυτα. Ηοο δαΐθηη σθητβ δ] αῦϊ8. ϑἰσαῦ ἴθ ρυίπηα, ΡΠΠ]Οβορμῖα ἀϊοῖν Αὐἰϑῦ. 
“ ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΒ. Θϑὺ Βρθοίθιη βιδύϑη ἰἈ]6 πὶ ἴῃ ΟΠΙπΐ ὁΟΡΡοσθα βιιθϑίδηξία... ΠὈΙΠ οσαηὐ δαῦθηι 
« μιᾶθο: ααῖ8, πηούι8. ὑθυιηϊ παύϊοηἶβ ΠΠπθϑρατη ἴῃ ΒαροΡἤοῖθ 6] ΘΟΓΡΟΓΘ τϑίθυεὶ ροὐοϑὺ 
« δα ἰηΐτϑ δα Τογηηδτη Β01]Π10οὺ σαθδὑδμθία!]οπι, ααὰθ ῥα ἰπ ἑοῦο ααϑπὶ ἴπ ῬΔΡΟΡαΒ οααβϑ, 
“ οϑῦ αἀὕδθ ἀἸοῖ θα ν6] δἱ τηθιηθγαμη. μο6 γ6] {Ππ44, γ6] ϑὐΐδιαι ἐούαπι ουτηθίαγ; οὐ 5ἷ6 
“ ἀϊοῖσαν ἔοντηδ. Ρούοϑὺ θὐϊδιη τϑίου"Ἱ δα οχίτα δα φαδηὐ αύθηι 50 ]Π]οϑὺ δἷο νοὶ βἷο ἐθυ- 
“ τηϊπδύδπι ἴῃ [8105 Ψ6] ἴδ]65 ΔΏρΡΊ]οΒ, οὐ δἷο ἀϊοίδιι: ἤρσατε. Τ7π46 ραϊοὺ αποᾶ ἀπυι οὐ 

(1) Βοβυυπροπάοοὶ 5010. 4116 οἰδαισίοπὶ αὐιβιουθ ὁ μ6, βθοοηᾶο 11] οαίοοῖο ῥαδίο 4411} ΑΠρΡΘΙΟ 5] 
πυχηθτὶ 461] Μοοτθ (“ ΒΟ]]. 4. 500. Ὁ..,, ΥἹΠ, 67) “ 5ἱ ὑτονὰ 916 βορσὰ 100 δ!]αθίοηὶ δα Αὐἱβέοίθιο ῬΟΓ 
“ ΘΡΈΔΠ Θδύθηβίοηὶ αἱ ὀρθοῦ Παπύθβοϊιθ (οοιιργθβα Ἰὼ 9.) 86 π6 βᾶῃπο 1 π01}1ὰ Κ΄ Ν,, 2 πρὶ Τὸ Τκῖρ. 
ΕἸο., Ἵ Ἰ611α Οονηριοάϊα, 18 τι61160 Τἰρίϑέ., 21 τι] 16 Δονι., 24. 16] Οοην., 82. π611ὰ Θπαροίϊο.,. τᾶ 
ΤᾺ, ὁμ6. “ 1ὰ βαρθυϊουιὰ, 4611. 9. ὃ νἱὰ ομθ σταθυϊβοαδα 46] 580 οαγαῤίθτθ ρυγαιαθηθθ βοϊθηθῆρο τἰβρούθο 
4116 αἰΐγο Ορβθυθ 9. Μὰ ὁ ὁ ποὴ 8010 βοϊθη ῆοῃθ οβϑία Β] βοῆομθ, ο6 ἐουπανα, ἈΠ]οτὰ 10 βέθβϑο, 16 
αἰῦτο οροτ αἱ Ῥϑηΐθ ὃ 
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« ἰάθιη βθουπάσμη δα αἀποάᾷ αὐδ}188 οϑὺ ἥρατα οὐ ἴοσιηϑ, 564 βϑοουπαπη) οθ86 αἰ οτς; 

“ ααἷϑ τοϊϑύστη 1ἃ ἰηὐτα ααοα οοπὐϊηθὺ οὐ ὑθυιηϊηαύα θοῦ ἴοσπια, τούτη ϑαΐθη δ 

οχύνϑ ἀἰοιθαν ἤριυγδ ,, ΑἸΙΒΕΗΤΙ Μ,, [)6 Ῥγαθραϊοαγιοηἐβ, ὑταιν. ὅ, οδρ. 8, Ρ. 164 4. 64. 

Τΐοη. ἃ. Ορονο, ἴο. 1 (1); “ Τογθίαμη ργαθαϊοδπηθηθαηι θοῦ ῥγαθαϊοδιηθηύαπι ααϑ] δ 5 

« 

ΘαϊαΒ. ΡΘΠΘΙ 8 551 Π|8, οϑῦ ααδ] α5, 5 απὸ ϑαηῦ ααδύμιον σθηθτδ ΘῈ Δ] ΘΓΠδ, ΠΟῸΠ 56 

“ Πβθθηὐα, Βθοιπ 1 5 οὗ ϑαργδ: ῬΓΪηπη] δῦ Πα νο] ἀἰβροβίθϊο, βϑοαπᾶμμη οϑὺ 
« πϑία 8.115. ρούθη θα. ν61 ἱπιρούθηςίδ, ὑθυ απ δῦ ραβϑίο ν6] ροββί Ὀ}]Π15 ααδ δ; ψιαγέιηι 

“ ρ8έ. Κογηῖα ν6] οἷγοα δ] απ] οοηδύδηϑ ἤριι... Θαδνῦ ΘΘηΘΥ5 ΒΡΘΟΙΘ5. βαηῦ ΟἰΓΟσ 5 

“ ΦΡΙ ΔΙΌ 5. ἀαδ ἀ ΠΡ] 5. οὐ Πα] ΠΙΒΙ]ΟΑῚ.,, Ραῦυτ ἌΈΝΕΤΙ, Ποσφίοα, ἰνθοῦ. 1, οἂρ. 16, 

γϑηοίϊ5, 1585, ο. 8». (2). 

ΕἸ γοβέριοία Κι χιιαοϑέϊο αὐ ἤοο, 6606. Π Θ΄. ογθάθυξθ Ῥοπαυϊδηιθηΐθ αϊ ἃνϑι ααἱ ἴῃ 
ΤΠ ἢ ΔΙΡΟΠΊΘΗὗΟ ΡΘΓΘηὔΟΥΪΟ ρ61 αὐ! θαϊτα ἰὼ 6.. 811 δαυΐοσθ 46] 6 Μομαγοϊῆα: 

“ΑμΟΠ6. 48 οἷὸ βοϊαυηθηΐθ 51 βού θθ 06. ὑγᾶγγθ ἈΡΘοπθηΐο 666 Τ᾿ ααΐογθ αἰ ααοϑύδ 4 55θῖ- 

“ ΦΒΖΙ0ΠΘ ὃ 4116] πη Θἄθβι Π10 ΟΠ] 5011580 1 ΠΠΡῸῚ 126 Μοπαγοϊία ἄονϑ ἃ ἑαύδῥαι ρυΐτηδ οἱ ἀπητπο- 

“ ηἶδθοο (1, 2): “ Θαΐὰ, οἸηηΐβ νουὶθαθ ααθθ ΠΟ οδὺ ρυϊποίρίαμη, ὁχ νου θαῦθ αοαΐα5 

ΡΥΪΠοΙρη ἢ πιϑηϊοδῦα; πθοθϑθθ δῦ ἴῃ ἀπ! θοῦ ἱπαυϊ δι δΐοπθ Πα θΘΡ6 πού απ 46 ρῥτΐη- 

οἷρίο, ἴῃ αποᾶ ΘΠ] γύϊο6. τϑοανταῦτ, ὈΓῸ ΠΡ Ια] πθ. οὐ πἰ απ ῬΓΟΡΟβ Ομ α πὶ αα80 

Ἰηΐονυ 5. δἀβυμπηπηύιι", (ρΡ. 384-85). Μὰ οὃ ἀπ Ὀ6116, ἀἰογθηζα: ααἱ 51 ὑγαύδα αἱ 
ῬυΪΠΟΙΡΊ ἱπηπιθα αὐ], οβδίδ αἱ Ῥγοροβίζίομὶ οἢ6 πο Πδῃ Ὀίβορμο αἰ ρτονα, ἃ ουἱϊ 5] δδ 

« 

« 

« 

πϑϑαΓ Ιτηθηῦθ ἃ ῬΙΘΟΙΡΘΡΘ αα8η0 5] νορ]ῖδι ΘΟΠΒΘρτ ἴὰι οθιέοζζα ἀπ ρῥυϊποῖρίο γϑῖο 

6116 Ἰοπύδηδιηηθηῦθ η6 ἀϊρθπαᾶθ (οἷν. Απιβτου., Ποίαρίι., 110. Π71, ὁ. 2, πὸ 4, ρ8ρ. ὅθ00, 

οα, Π1Δο ); ἴπνθοθ π6118. 0). δὶ ριβηήανα 16. τηο586. 8118 τἰοθγοα ἅ6 116. νου θὰ (ργέγοίρίν 

ἱηυοσϑί. νογῖί., 666.) πὸη ἄδ απ ῬυΙποῖρῖο, πιὰ ἀὰ ἢ ἀπ 010 Τουηηα]αῦο ἴῃ ἀπᾶ Ῥγοροβὶ- 

σίομθ ἰπίθυτορύνα ἱπαϊγούθα ({]} γύην ἀφια, 660.) 6 ργίμοϊρίιην ϑασῖΐνα!θ ρογοϊὸ ἴῃ 

αὐθδῦο ὁ880 8. ἡϊοϑϑῶ ὁ 8 4116110 ὁΠ.8. ὁ0ῃ) ΟΆΠΙΟδ, 6 θρϑηΖδ, 51] ἀ166. ριριίο αἱ ραγίογϑα, 6 

ὑγρόν 18. δῖιϑι ΓΆΡΊΟΠΘ α᾽ ΘΘΒ6 ΓΘ ἴῃ ᾧῃ ἀοίϊΐο (6118 βιμηήημα Ῥυίσηδ, ἰθχ. 1, 6] ΠΌΡῸ 89 

46116 Μοϊεαβδιοα α᾿ Αὐϊδύονθθ:: “ Ὑ ουϊθαύθιῃ ἰηνθϑῦρανθ νοϊθηὐ 5. ΠΘοθϑϑδυίατη θοῦ θΘΠ6 

“ ἀαθιύαγο ααϊα ροβύθυϊου. ἰηνθϑυϊσαῦϊο δῦ βοϊαύίο ρυίοσαπι ἀσθ᾽ αθουαχη., (η611᾽ Θά. θη. 

ἀΟῥεῦέ, 5 70.:. ὁ 89.) 9} 

ΜῈ φιιαγι ΘΟ)ν)))16)"» ψμαγέαηι, 606. Τὰ ααδτῦδ, ἈΡ θ8 0116 ἔα ἃ σὰ ρυϊπια ΘΟΠΊρδ188, 

Οὗ ἴο τη βαρρίδ, Π611ὰ βου αι ἀ6118, οοβιηορραῆδ οοη ΟἸαπάϊο ΤΌ]ομιθο (4), 6 ϑοοο]ύα αὐἰπαϊ 

(1) “ Ῥιοῖδαν ἔουπνα ααδδὶ ἤουῖβ τη 68. ΒΘΟαμ ἀπιπὴ ΠΟΙΊΘη: οὗ δῖ6 τηοᾶτ5. ΘΟμ πθηὐ 6. ἴῃ ὑθυ μι - 

πδίϊομθ Πἰπθᾶσιπη οὖ βαρ  οίουαση ἀϊοῖθαν ἴουπα οὐ πᾶθο ἔουιηδ δῦ βρθοῖθβ ἀπ] θα 018.., 1ὁ., 0. 9, 

Ῥ. 165; “Θαυδγία νϑῦὸ βρϑοῖθε αὐ] δἐϊβ οϑὺ ἔοσιηα ν6] οἶτοαῦ δα υα οοπβίδηβ ἤραγα..... ΕΌσ δ, αἀ8 6 

“ ρβῦ ἴῃ ἀπαγία βρθοίθ απ] δε 8 πο ροβϑοὺ ἀἰοὶ ἤραγα ααΐα 11 ποὰ δῦ αὐδηὐίαβ. οοπύϊππα, Τἰοοῦ 

“ Ἀ]Π1ααἱ ἀϊοαηῦ ἀποα οτηηΐβ ἤστισα οὐϊατη ἴου πα ἀἸοὶ ροββὶῦ δῦ «πο 5ἰπὺ βἰοαῦ βγῃοιίμηα.,, 8. Τπον. Δα., 

Ο». οἷν., 1. οἱδ,, 60]. 429-80, 

(2) 81 νϑάδπο ἅπομθ: Ῥοπρικιο, 1. Ῥγαοαϊοαηιοηξίδ, Ὑ Θαιθὐλ 5, 1546, [0], 29: “ Ουδ αὐ 8 απδύιον 

“ ραηῦ ΒρΘΟΙΘΘ : Βα ὈΙδαΒ οὖ αἰβροβιῦϊο, παύαχε] 5 ρούθηδία οὐ ἱπιρούδηξία, ραββῖναθ απϑ]]αῦθβ οὐ Ῥαββίομ δ, 
“ ογηδ, οὐ ἤἥσαγα, Πα Ι α5. δαύδιη οὐ αἰβροβιθϊο πο βρθοὶθ β5θᾷ πύσπθσο αἰουαηξ οὐ 5ῖο 4 βίπροβ, 
βίμριποῖο, 7ῤ., ο. 32: “ πα] δα 15 ἀπδτῦα ΒΡ θοῖθ5 πῸῊ ἴῃ βραγα ΘΟμβ᾽ϑἐϊῦ Βϑα ἴῃ Πσυταξίοπθ .; 5. Τπομ. Αᾳ., 
Ῥημϑῖο., ὙΠ, 16ο. ὅ, ἰθχ. 15, η. 1551, [0]. 1115: “ ΕΊσατο, ἀἰβθυθ ἃ ἕουταα, απία ἤσανα ἱπηρογύαῦ ἔθυ- 

“ χηϊηαὐϊοποι απδηἐ οὐϊβ, ἑοσταδ νϑυὸ ἀδῦ 6856 Βρθοϊβοιτη ἃγϑϊβοϊαξο.,, 6οο. 

(8) ΤΙ «αἱ ργθπᾶθ 11 ὑϊδο]ο 1 οριιβοοϊϑύθο αὐϑυθυϊδο ἃ Παπῦθ, ρϑυοηδ φιαρϑέϊο ὃ ἃρραμύο ΡῈ ̓  

ΑἸθονῦο Μ. “ Ῥυοροβιθίο απο υθηβ ὉΠ Ϊα 81 ποο οϑὺ,, (Ροϑέογ'. ο. 18δ ν 4611), ἃ. Βοούο 1582) 6. Ῥ6Ὶ 

Βοοσῖο “ ρυοροβιθο ἀπθὶ θα 1115, (1, Τορίοὶς Οἱοογοηῖδ, Ἰ1Ὸ. Τ, Ὁ. 1768 461} δἄϊχ. 46116 Ογο»6, ΒΕ51168, 1646) 

ΟΡΡτσΘ “ ἴπ ἀπθ᾽οὐαίθιη οὐ ἀπιθὶσαἰδαύθηι αἀάποία,, (16 αἰ». ἐορ., ». 857). 

(4) “χὰ ΑἰἹηιαροδέϊ 39 Πῖργο ροπὶῦ (Ρῥο]ομι θ.5) αποᾶ παριδαίο πού πῃ οϑὺ η81 ἴπ απᾶγῥα ἐθυτὰθ 
“ βοϊΠοοῦ ἴῃ αὰὰ Παρ ατηυϑ ,. Οοβὶ ἤοα. Βάσοχκε, Ορηβ Μαΐιδ, δᾶ. ἀἱ ὕομ., Ρ. 187. 

« 
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ϑοηθγἸπἸθηΐθ ἀδρ}} ΑΥΘΌΪ ἃ Θομηϊποῖδρο ἄδ ΑἸέραρθπο 6 ἃ βρίπηρον ἤπο ἃ Μδαυχὶ (1), 
Ῥαββὸ ἀὰ αὐθϑὺϊ ἂἱ [ϑῦϊηὶ ἄονο ΤΙ ΘΟ ρα}, ΔΙ ΠΊΘπΠῸ 4ϊ ποῖηθ, ἰῃ βορθῦο Βδοομθ, ἴῃ 
ΑἸΡορῦο Μάρπο (2), π61 διηραπο, ἴῃ Πϊβύοτο, ἴῃ Τίπιοπθ ΑΠρΊ]ο (8), ὁ ἀυσαμῦο ἢ οογΒῸ 
419] 566010. ἀθοϊπηοααίηθο γΙἤοΡοπο 9}1 ϑύαμαϊ ΤοΪθιμδϊοὶ (4), ἴθ ΡΙοέγο ἀ᾽ ΑΙΠΥ, π6] Ταῦ, 
86] ΒυΡΡΘηΒ6, ἴῃ ΠΙοπίβίο ΟδΡῥιβίθηο 6 ρθΡ πο ἴῃ Επθϑ 511ν1ο ῬΙΘοο]οτηϊ πὶ (Ὁ). Μὰ θοοὺ 
ὁἢ6 1} 6.., γ0}1ἃ βοβρϑύναπαο αἱ ὑαύίο οἷὸ, ἱπρϑππδηιθηΐθ οββοῦνὰ: “ ΤΘΠρΡῸ ῬΘΙ οογίο 
“16. 816 ῬΆΓΟ]θ 4911 γοϊραύα “ υδγίαπι (560. ποὸη “ απϑαναπέθηι 3) ΠΑΡ ΓΑ Ι]ΠΘτα., 
« « ἴδ, ἀὰ βοβύι θα! Γ81 [ἃ Ἰθζίοπθ “ απαῦύαπι ΠΔΡΙ Δ 0116.,, οἷ6 Ρούονϑ τἰϑα αν θ 48] τηδπηο- 

“ βουϊδῦο. Ε θθὴ ἀονθϑδβὶ ἰπα] ὑγ8}}6 Ῥ61 ΘΟΥΤΙΒΡΟΠΑ͂ΘΡΘ ἃ] ἱπβορηδιηθηδὶ 4618, Βοίθηζα, 
“ οαἱ Ἰθδηΐθ β᾽ αὐδθηηθ 6 οἷθ τὶριδγᾶανα [ἃ ΤΟγγα ΟΟΠ16 1] 5010 ΜἸοηιογέο ἅδε, ποὶ δθὶ- 
κ [8|0119 ἔγα 1 απδύίνο ᾿ὐϊοριοράΐ, οὐἂθ 51 βθποΥθηο ἰ6 6080 ΘΟΥ̓ΡΟΥαἰΐ ὁοηιροϑδίο,,. αν. 
ὙΙΙ, 124; Οὐοην., 1Π|, 8. (ρα. 888). 

ΕῈ αν σιιοδαξιιν" ψιιοῖ 816, 666. --- Οἷν", Μοίιοον. Αγῖϑέ. ... σιώη, δοηιηιθηί. Πα οΐ88. 6α;}ο- 
ϑίίογ8 ΟΔΙΒΤΑΝΙ ΡῈ ΤῊΙΕ 15, 10. ΠΠ|, οἂρ. 1 (γομθσία, βοοίο, 1622), Ὁ. 27.γ7 6 ραϑδῖηι: 
“ἘΠ᾿ ἀγβυΐϊθαι αποα 560, 666. »; ῬΆοΙΟ ΈΝΕΤΟ, Πορίοα, ἐν. 79, ο. 4, ἴο. ὅ8 Υ αἄῃΠσαι, 
γ6η. 1585: “ Οοηΐγα ἀγραϊδαι 5ἰθν; 6. 1, [0.49 νυ: “ Ῥγΐηο πϑδιηααθ ἈΥραϊαΡ., 6 φαβϑῖηι. 8 ἢ »912 

ΠῚ. --- Ουμϊοχίομπι 4061 αυγοῦβαῦὶ. -- 1. Οὐδῥίοφίοηο ργίρια. 

[8 51. Ῥυῖτμα 1) δαὶ ἰα115. Τυαδυατη. οἰ του ἔθυθη ίδυτιτι. ᾿πδθα τ} 16: ἃ 56 αἰδίδηξίτιτη 1 ρο8- 
510116. Θϑύ ἰᾶθιη 6586. Θθη γΠ1Π1; Οἱ ΡΟ Θγο αὐ δια θ δὺ οἰ Γουτα οΓοπ ΐα ἐουγδ8 ἱπϑθα δ] ον ἀἰβύδαῦ; 
ΘΙΡῸ οἷο. Τ)οῖπάθ ργοοθᾶθραξαν: ἀππιπι οΘπθγ αι θυγαθ 56 ΘΘΠἐ ΤΩ ὉΠΙγΘΙΒΙ, ταῦ ἃ ΟΠΠΠΙΡτι5 00Π- 
Βνιηδύθι, οὐ οἴηπθ 4αοᾶ Παροὺ ροβί Οπθη ἴῃ τλππᾶο Δ]Ιαπι ἃ 60. 5 ἰδία, απο οἰγοαχαξοσοπίϊα 
8ατιδ6 510 δ] ἴον Οἰγοα μου θη ϊα ἔθῦταθ οοποϊ οι θαῦαι,, απαπι οἰροιταογοηξία Βθαῦαίαν ππαᾶϊατθ 
ἴρϑατα ὁθηΐγαμη. Μαΐου ῬΥΪποῖρα}18 ΒΥ] ΟΡ 5 πη] γἱ ἀθθαθαι ραΐθυθ ΡῸῚ θὰ αὰδθ ἀθηηοπβίγα α σα 1Π 
Βθοτηθίνία, ΤηΪΠΟΙ" ΘΙ ΒΘΠΒΊΠ 60 απο Ὑἱάθηητιβ ἰπ ἃαπα ραγίθ [ουσαθ οἰΓοατη ουθηῤίδιη. ἱποῖαᾶ! 
ἃ Οἰγοατα θγθηύία. δαῖιδθ, 'π 8]Π]Ι]ὰῶ γογῸ Θχοϊαᾶϊ (6. 4ν, 11π. 10-21). 

ἢ Το 5. μὰ «αἱ ἴπ χπδυρίπθ: ργώρα γαϊίο; 6 Ῥοθο Ῥἱὰ βοῦθο : οοηέγιμηι ἐθυ αθ 68ὲ οθγιξγ"θ)γ, τεγυυο)" 5. 
Ῥϑυ 1] Τι 6 ῬΡΘΓ 511 αἰθυ] απθϑύο ἃ 11 8 89 00] τηθαθϑίππο ὑϊίοϊο. 

(1) “ Ἐῤ ἱπνοπίθπιαβ Ἰαυϊαάίηθτα. ἀπατίαο πα ὈθΆ1115 βθουπάππι ααοα πον ἱπη 8 »» θ60. Οοϑὶ π6]]᾽ α. 
αἱ ΑἸίασαπο (Β γάτα, 1498, 49) οῃ6 βαχὶν ἀθβου ἐδα, ρἱτι ἀναπθὶ. 51 νϑᾶς ρὸν ρὴϊ αἱ ἐν ἢ] 680. 29 ἃ. Μρι. 
Ῥτθοθάθηίΐο. 

(2) δὲ παΐν'αᾳ ἰοοογίωη, 1, ἀἰϊδὺ. 1, οῶΡ. 7, Ὁ θδν 4611 6α. αἱ ὕρη. 1582. 
(8) Π οῶρ. 46 ἀ611ὰ ϑέογα 46] Οδταραπο 5 1πρϑϊθοϊα : “ Θαοα βο]α ἀηὰ αααγύα μαθὶούαν,. Υ. ο. 300 ν 

ἃ, ϑρϑμαογαθ Τγαοίαίν8,  6η., 1581. ΤΊπΠομ6. ΑἸὩΡΊΟ ταθθβίπηατηθηΐο ἀἰχηοδέτα. " αποα 5018. ἀπᾶ ααδτίδ, 
“ Βαρ ῤθύαν 9. Υ. 6. 216») 555. 461] Οοα, Ὑαῦ. Τιαὐ. 2926. Ῥον Πίβέοτο οὗν. ον. ζ, ν ΥΣΊΒ. 

(4) Τναδούξο ρϑὺ 1ὰ ρυΐτηα νοἱδα ἱπ ἰδαϊίαπο ἄπ 9Ζάθοθο ΑἸρ6]ο πο] 1416 ξὰ ῬαθὈ] 1 οαΐο ΤΌ]ΟμθῸ 
ἃ ϑμθχία π6] 1475. Οἷν, σινιαν, Π δέ. ἃ. ἴα Θόορν., Ῥατῖθ, 1876, ρ. 297. Βταποθβοο Βρυ]ϊηρ ϊουῖ, οομα ὃ 
ποίο, ρυθπᾶθνα ἃ στίάμ, ΤΌΪΟΠΘῸ Π6] 510 ροθιηδ ἴῃ ὑθυζῶ στα 5.118 Θφοσγαγρέα ο.6 βυθιαραΐο ἴπ 416] 
ΒΘ0010 ἀϊνθηηθ Ῥγθϑίο τυ βϑίσηο, ἴΠη τηδρτιῖῆθο ΘΒΘΙα ρ]αγ6 πΠ6 ΠῸ γϑᾶσθο ργθββο ἴὰὼ 8646 τοιιδηῶ 6118 
ϑος, Οϑορτ, Τα] απ. 

(5) “Το οἷαβ. (Οοθαμῃὶ) οχέθηβίομθ βαρ. ὑθυγαχη Ἀτα ἰρ δ, αἰδοθρύαυϊο οϑ. Νϑμι βθοιπάπχῃ να] ρα 611 
“ ΟΡίπίοηθιη ἔσθβ ἴθγθ αυδνθαβ ἔθυγαθ οοορουῖῥ. 564 οϑὺ απουαπάδπι ΡΒ] ΟΒΟΡΠοσσα ορίπΐο απο ἀπδι- 
ὙΦ α8. ῥθυτᾶθ Βα θα θ1115 ταϑΐου οϑὺ.,, 666., Ῥι ΡῈ Αἴχλοο, ἤη. ηυμαὶ, δα. οἷδ., οαρ. 49, 5 265; “Ὅη Τ' 
“ ἀθπῦγο δ πιὰ Ὁ τηοϑύτα 1] ἀϊβορηο -- Οὐτὰ8 ἴῃ ἐγθ Ῥανθὶ ἕὰ αἰ νίβο 11 τποηᾶο, 666. --- Θποδίο ὑοπᾶο 
“ΟΝ, ὃ τηθαδδ, 18, Βρθγδ --- Μία τηο]έο τπθπὸ 6 ὑαῤο 1᾿]ΐτὸ ὃ πιᾶτθ --- Εἰ πόα ὃ ἑαϊξα απρϑύα δοοία 
“ 1ηδθνα, --- Αὐῖᾶδ ἔοσγα, τῆ ἄα πανίοαγο .» αοπο Ὥλτι 6 πὰ πονάπρο, ζἵὰ 8ζογα, Ἰ1Ὸ. 89, 5ξ. 11 6 12, 
ῬΡ. 30-31 4664. ΤλΑπητῖ; “ Βαπὺ ααἱ αὐ γαηθαν απαῦπον Θἷπ5 (ἔθ τ 6) Ρ] ΡῈ Β ἈΡΡΆΤΘΓΘ (88 τηΒρη 85 
“ Ἰηξογβοοθῦ Οσθδπαβ, 666. 660. ῬΙουίαπθ ἀπᾶτι ὑμηθαιητηοο ὑθυγῶθ ραγίθηι ΘΙΉ Υβἶ888 ἐγαἀρθυαηΐ ἸηἐοΥ 
“ βρρύθηῤνϊομθιη. οὺ ἀθααϊ ποο !] τ οἰνοα!ατα ἰάαψαθ αἰ νίπατα ταθηξθπι ΠΟΙ ΠΤ Οα α88, βύανυϊθβο, ἀϊρηδ 
“ βρηξοπίϊα, ααδηη ΟΕ βυϊητι8 ἈΡΡγο οὐ 9, 600., Ἰῦχπα ϑτυγιο Ῥιοσονομινι, Πϑέογία γογ μηνὶ μές φοϑέαγ θη. 
6116 Ορο)"6, οα, ΒΑ51]., 1551, ». 282. 

“σέ 
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ΤΡ λυ Βοπηθηἠδζίοπθ ὃ απ] ΡΟ] 5}Π]Πορ ϑέϊοδ, 6 υἱἀούνα, Θ0Π16 δὶ ἀϊοθ, ἴῃ ἔογπμα, βαο- 
ὨΘΡΘΌΡΘ. ΟΟΒὶ: “ ΠΆΔΡΊΙΠῚ ΟἸΤΟΌΠῚ ΘΓ ΘΗ ΙΔ, 00. Αἰααὶ 6. 8ᾳ. οὐ 6. [6 ". ἱπδθαθθ 1 ον 
“ αἰβίαπῦ. Ερο ᾿πηρΟ5510116 οϑὺ 1461} 6588 ὀϑηὐιιιμι (79 8ἰϊο.) Αἰααϊ οϑπέγιη. ἔθυυδθ 

οδὺ θη ΠῚ ὉΠΪΘΡΒΙ. ΕἸΡΡῸ ᾿Π]ΡΟΒΒ10116. δῦ σθῃύτι δαιδθ 6586. ΘΗ ΓΙ ΠΗ νΘΓΘΙ 
(9. εὐϊοψ.). Αὐαὰϊ απο Παρϑὺ ροβι Π]ομΘ ΠῚ ἴῃ τηπηο 8]18 ΠῚ ἃ ΘΘηῸ πηΐνθιθὶ οϑῦ 
Αἰδὰ8. ἘΡΡῸ ὀθηὐγιμη δαθϑθ ϑδὺ δ] ὑπ ὁθηὐτῸ ἔθυτᾶθ (89 βἰϊϊογ.). Αἴααϊ οἰ οατα θη δ 
ΒΘααϊαν ἀπάϊαιιθ ἰρϑαπι ὀθηύλιμι. ΕἸΡΡῸ οἰβου ο θηὐίδ, δαθδθ δῦ ΔΙ ον οἰτοαπη6- 
τϑηξίδ ἔθυῦρδθ., (49 βἰϊοφ.). Νοπ δἱ ἀὰ ἴὰ ρῦονβ οἷθ 6118, πιαρρίουθ 6 46118, τη πο "6 

46] ὈΥΐπιο 6 ὈΥΪΠΟΙ͂ΡΆΙ 51Π]ορίβηιο. 

59. ΟΡ ΨΟΥΤΘΙΊΟ ΒΟΥ] ΟΘΠΙΘη 6 ῬΟΠαΘΡΟΙ τϑρίομθ αἱ ααθδύδ ρσονα δἀδούξα ἃ βοβίθϑπο 
9118 βαρουϊου θὰ ἀϊ Πν 6110 4911 ἀϑαπα τἰβρθύθο 8118. ἔθυσα, οἱ ὑτόνθύθιηο ἃ ἀἰβαρίο ἢ6] 
ΒΘ0010 ΧΠΙ-ΧΙΝ 6 Ῥθη6 ἴπγθ06 6 Θοπιοάδηηθηΐθ 6] 5600 10 ΧΙΥ͂-ΧΥ͂, χφαδηᾶο ογϑ νϑησΐο 
αἱ πηοᾶδ 1 βοβύθηθυθ ἰῷ αἰ νθυβι ὰ 49] ὀϑηῦγο ἀ6]]᾿ ϑόχαε ἀδι, 4116110 46118 ἔθυσα, ἀπδηάο 
Π611ἃ ὁοηὐγον θυ βίδ δὶ ΤἸΘΟσΓογα γ θη οὶ ἃ ρυϊποὶρὶ ρϑοπιθύνιοὶ, οοσηθ ἕδοονα, δα 65., 
1! θαραδπο (ρᾶρ. 128 ἅ6118 θην. ρυθοθά.) ὁ ἀυδίοιπ αἰῦρο ἀνόνὰ ἕαύίο ρυίπια ἀϊ Ταϊ 
(10., 147: “ Τουθία να τϑϑροηάθηβ δᾷ ποὺ ἰβῦο πιοᾶο αποᾶ ἔθγρα οὖ δᾷδα 56 ἰπίου- 
“ βθοδηῦ δα ἰπν]6θΠ), ἰδδι αὖ ἸρΒΑΡπΙ πο 5ἷὉ ἰάθιη ΟΘη ΓΈ ΠῚ », 666.) 6 ΘΟΙΤΘΥΆΠΟ 58 Ῥοὶ 
ὑθϑῦϊ ἀϊ οοβηηοριϑῆδ 6 ἔνα ἴθ ϑποίοϊορθᾶϊο ἄπ γαὐβριυγασίοπί 461 οοβπῖο δ᾽ οἠμθηξατο ἃ 
οαἱ ὉΠὰ46. ααἱ οθυῥαπιοπῦο Τ᾿ δαΐονο ἅ611ἃ Φιιαοϑέϊο. ΤΊ ῬαἸποῖρῖο ρθπθυα]6 ἱπνοθδῦο Π6118 
ΤΊΒΘΡΊΟΥΘ (7 μα 0, οἷ)" ΟἸ 207 Ογ,ἐ αγλι, 666.} 51 ἔᾷι ἀουΐναγθ ᾿η δ ϊ Π6] ποϑύγο οαβὸ 48116 
ῬΡΟΡοϑίζίοηὶ ὅ᾽ 6 6" 46] 89 ΠῸΡοὸ ἀθρ]: ΑἸοιιογνέϊ ἃ᾽ Ἐπ ΟΠ 46, πΘΠ απ 46116. χα} (689 
ὃ ΡΓΡΟΡΙΙδπιθηΐθ 4011 οἾ.6, ἀὰ χαδηΐο 5] βοβρϑίπηρθ ἃ ρῦονδ 4611, τηΐποῦθ, Ῥ81Ὸ 6Π6 
Τ᾿ δαύονθ δΌθῖα αἱ πη), 51 ἀἰπηοβύγα οἶθ, 88 θ᾽ ὀθγοὶὶ 5 Ἰπέθιβθοδῃο, ΠῸΠ ρόββοπῸ 

ΦΥΘΙΘ 1] τηθάθβίτηο σθηὐ Ὁ (ἐὰν δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλους, οὐκ ἔσται αὐτῶν τὸ αὐτὸ 

κέντρον), Π6]]᾿ ΔΙὑτα Ο6 10 βύθϑϑο δυγίθπθ απδπᾶο ἴῃ απα]βίαϑὶ πιοᾶο, 5 ᾿π θυου θη 6 

6116. ϑϑύθυϊ ον πιθηὺθ (1), 51 ὑοοομίηο (ἐὰν δύο κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων, οὐκ ἔσται αὐτῶν 
τὸ αὐτὸ κέντρον). ΟΥ Ὀθη6 ἴὰ ἤραγϑ 666 56ῦῪ6 ἴῃ ΒπΟ] 146 8118 ἀἰπιοδύναχίοπθ 46118, ρτο- 

Ῥοβίσίοημθ ααἰπία [Υ7. ἴὉ} Τὰν. ἃ. ρῬγοβ. ἥοηι., ἢ. ὅ5] τἰβροπᾶθ 4110 ἤριινθ 19 6 12. 46118, 

Τανοῖα 4611ὰ Μοριογία Ῥυθοϑάθηθθ 616. 50Π ρθ86 τ βρϑυθιναμηθηῦθ ἀϑ ἀπ βϑογοθοβοο 6] 

ΒΘΟΟ]Ὸ ΧΥ͂ (ρᾷρ. 158, πὸ 1), 6 48] Βαγρθῃβθ, ϑαύορθ 46] βθθο]ο ΧΥ͂ (ρβρ. 151); 6 416118 

ἀ6118. Ῥγοροβίχίοπθ βϑϑύδ [Υ. Ταν., ἢβ. 65] τβροπᾶθ 8116 ἤρτιρθ 8, 1ὅ, 17, 18, 20, 66 

Β0Π0 ὑπύθ 46] βθοόοὺϊο ΧΙΥ͂-ΧΥ͂, -- ΠῚ ΤΙ ΘΟΥΡΟΥΘ ἃ ΡΓΪΠΟΙΡΊ ΑἹ ρϑομηθύγϊδ ΡΙθηδ ΠΟ 68, 

πηδι πογ]δὰ: ΥἹ ΤΙΘΟΥΡΘ δ η0Π6. Αὐϑύοὐθ!θ ρο ἀϊπιοβύγατθ ἃ ἤρατδ βίθυϊοα 46] οἴθῖο 6 

4611. ἔθυσα; ϑα ϑγϑᾷ ϑιηπη6550 ὅδ ταὐϊ, οοπθ Ανθυτοὺ 5] ΘΘΡΕΠΩΘ 116] 5110 σοιϊησηθηΐο, 6Π6 

“ΠΠὰά αυοᾶ δοααίθαν ἴῃ ἤριιῚΒ. βαρ ΟΡ  οἰθσατη βϑαῦϊδαν οὐΐϊδηι ἴῃ ἤρτΓῚ5. ΘΟΓΡΟΓΊΙΠΙ ΘΧ ΡΓῸ- 

“ ῬΟΡ ΟΩΘ., 6 αὐἰπα] “ αἰσαῦ οἰγοα]α5. θοῦ ἴῃ ΒαρθιἤοΙοθαΒ αι δῦ βρῆδοτα ἴῃ ΘΟΤΡο- 

ΚΤΡιΒ, (6 Οοοϊδ, ΤΠ ΤΟΣ. 88, Ὁ; δ γ, ἃ. 6. ἃ: ΘΙ 8, 1500). 

ιρνήγν Οογ νη, 677 6 81: οθρἐγιθ)). εὐηυογϑὶ, Θ00. 1.0 ΑἸπηοϑῦρα ὁ τη66]10 οὔθᾶθ αἱ 

αἰπηοσύγαυο Ασϊϑύοῦθθ μ6] 110. 29 461] 7)6 Οὐροῖο, ἴο τἱρθύοπο ἢἤπο 811ἃ πϑῦβϑα ἱ βαοί 

ΘΟΙπΘη δύουὶ 6 βθραθοὶ (2) ὁμ6 1] ὁθηὐρο 46118, ὕθυι δ, ΘΟΙ ΠΟ] 46. 60] οϑπίτο 461] αμΐνϑυϑο. 

(1) Τὐράϊθονθ ΠΠρβίθηβ ἀθρὶ Ε]οριοηἐ ἃ ΕΠ αο] 146, 1. Τ.. ἩθΙθ δ ρ', οββθῦνα ἃ ταρίοπδ (ρ. 77 46] γο]. 1, 

Τλρϑία, 1885, ποία) ομ ἴὰ αἰϊπιοβύγαχίοπθ θα θα 4611, ρτοροβίσίομπο 6" 46] Ἰῖρτο 89. ναῖθ ἃ 60 1] 

ΟΆ80 616 1 ἅπθ σϑιοἢΐ 8ἱ ζοοομίπο δϑίθυϊουταθπίθ. [)ὰ ααθϑία θᾶ. πὸ ἀδθβαμίο 16 ἤρσρ. ὅ" 6 6" 6116 'Ταὰν. 

(2) Συμβέβηκε δὲ ταὐτὸ μέσον εἶναι τῆς γῆς καὶ τοῦ παντός, Απιδτ., Τ6 Ονοῖο, 11, ὁ. 14, τ. 4, 
Ῥ. 408 461] 64. ΠΙΔοῦ, 6 ραϑϑένι; " Οαπα οθαύγατα ἔθυσα δἰ ἰάθη οὰμὴ οθηὐτο ΠΙᾺΠΑῚ 5, ᾿Ανκεκποὺὴ, 

ὅθι Π Τομ. 17]. 86 

προσ «πειὸ 



' 
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Οπᾶθ ὀδάομο αἱ μθ} δὸ 1 γβοοη τ! Γαὐ]οοσθδιηθηῦθ οϑροδυὶ 8] Ροϊοίθο (1) (ᾳπαπο ἀποοῦϑ, 

Θὰ αἱ ορίπίοπθ οἷθ ἴὰ Ὁ. ἴοβϑϑ ϑιῤθηϑοδ) 6 48] ΟἸα]Πδη] (Ρ. 885) μ6116 οροῖθ αἱ Πϑηΐθ 

{θυ ἘΠ ΟΡ ΣΧ ΚΝ ΟἹ 1 85: ἘΧ; 5: ΧΙ ΘΔ ΧΧΤΙ 8; 8} 

ιν, οἰγ οι ογθηϊω βοημαέιν, 666. --- Οἷγ, 16 ἀρἤπίσίοηὶ 6118 σέοσα ἀδίθ ἀ8] 

ΒΑΘΒΟΒΟΒΟΟ (8. ἐγαοί., 8π., 1581, ο. 15) 6 ἄα Ατιββατο Μ,, Μοίαρϊι., , τ. 8, ὁ. ὅ, 

6. 109.;-ἃ. 6, (61 1682, 

Τ|. -- 2, Οὐνίοφίοηο βοοοηάα. 

[8.4]. βϑουπᾶδ νϑίϊο 1). ΝΟΡΙΠΙΟΥῚ σουρουΐ ἀθθθῦαν ποθ] Ποῦ Ἰοσαδ; δαπα οδὺ πο ]ΠΠπι8. ΘΟΥΡῸΒ 

απδιη ἰθυγῶ; ΘΡΡῸ δαπδθ ἀθ θέαν ΠΟΡΙΙΟΥ Ιοοιβ. ΕΠ ἀπστῃ Ἰοοῖι5 ἑαηΐο εἰ ποΡΊ ον απδηΐο 58- 

ῬΘΙΙΟΙ ῬΥΟΡύΘΙ ΤλΔ 018 ῬΓΟρΡΙ παιιαγθ ΠΟ Π5βίπιο οοη πθηὶ αποα Ἶ Θϑῦ ὁοθατη ρυπη απη, το] πααϊῥαι 
αποᾶ Ἰοοβ ϑαιιδθ 51} ἰδοῦ ἸοθῸ ὕθυσαθ οὖ ΡΥ ΘΟΠΒΘαΘΠη5 αποᾶ δαῖτα 510 ΔἸδου ἔθυσα, ααθπι 

βίδαβ Ιοοὶ οὐ Ἰοσαῦ! ποὴ αἰ ἴδγαηῦ. ΜδΙΟΥ οὗ γπῖπον ῬΥΪΠΟΙρα]15. ΒΥΠΟρ θη πὶ τθϊοπὶβ αὐδδὶ 

τηϑηϊθϑἴδθ 4) αἸτὑ ο απέπι: (0. 47, 11π. 21-28). 

ἢ Βιρούαϊο ἴῃ παϑυρῖπθ 4811]0 8., 6 48] Τ. αϑϑαπῦο ἃ {ϊξο1ο ἀ6] 8 45. ) φιία ἘΒ5; σχιὶ ΤΈΜ; 
φιοᾶ ΘΑ. ὃ) γ»οημο ἸΒ; ..ργλρυοι. θυφο οἰο. Ποϊέηιγμο φεοῦ 'ΤΈΘΜ; βοφιίξι" φιοα! Αι; γοΤνιφιιίξιιν" Τὰ. 
4) φιαρήξοϑίο ἘΒΤῚΝ ; ηνανξοδέαο ΒΟΆΌ. Τὐραϊσίοιιθ 46] 1508 μὰ ημαγιήγοβέθ, τὰδν ΟΠ 5ἱ ριιὸ υἰθθηθυθ οοτιθ 
ΘΥΡΌΓΘ ΒοΥΡδμἀοβὶ ἴῃ οϑβῶ ἃ οαρυϊοοῖο 1 αἰδθοηρ]. 

518 πὶ αἰ ππονϑιηθηΐο αἰ Π8ΠΖΙ 8, ἢ ΡΟ] 5] Ίβιηο, 016. ἃ ἀπ οθιΐο ραηΐο ἀϊνθηῦα 

ΘΡΙΟΠμθρθπιδ: “ ΝΟΡΠΟΥΙ ὁ., οὗο. Αὐἰααὶ δὰ οϑὺ ποῸΡ. ο. ἘΤρῸ δαθδθ θ. πο. Ἰοοὰβϑ 
“ (79. οἱϊοσ.). Αὐαα Ἰοσαβ ὑϑηΐο θϑὺ ποὸΡ. ἀαϑηΐο βαρ. ρυορύθι: πηϑρῖβ, 6ο0. ΕἸἼΡῸ Ἰοοιβ 

“ δαθι8θ οϑὺ ΔΙ 01οι Ἰοθο ἰθυῦγθθ (9.9 81}}. 6 159 ορὶοῖν.). Αἰακὶ δἰδαβ Ἰοοὶ οὖ Ἰοοδθϊ ποη ἀ1|- 
“ ἔϑρυηῦ. Ἐρρο δα οϑῦ 8: 10 ἔθυσα, (89 8|1.). 

Νοῤϊϊηογὶ οογρονγὶ, θοο. Δ] οομύγαυϊο 461] Μοοτο (ϑὲ., Π, 531) ἀπθιῦο τποϊέο ὁ 

ααθοῦο ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ ΘΘΠΘΡΆ]Θ, 11 απ816, οοτηθ ον ἀθηΐθ, 581 ὑγδιδβοῖθ, ἀϊ Ῥγόναρο ἀθυῖϊνὶ 

ἀὉ] ρᾶβδθὸ 46] 126 Οὐνοῖο (Π, 13) ἄονο Λυίβυῦουθίθ οοπηθαύθ ἱ Ριξαρουϊοὶ ρογομὸ τηρίξο- 

ΠΟ Θϑδὶ 11 ἴποοο Π6] ὀθηῦγο 49] τιοπᾶο οὐθάθηαο ὁ τῷ τιμιωτάτῳ προσήκειν τὴν 

τιμιωτάτην ὑπάρχειν χώραν. [πῃ ατθαῦο 56Πη80, 6 60 αιθβύδ ΘΡΡΙΙΟΘΖΙΟηΘ. ὃ ὈΘηΒῚ 816- 

Βδῖο νϑρϑιηθηΐθ ἃ 1)δηύθ, Θ0πι0 1] Μ. 5᾽ αἴνοιία: ἃ πούαγ [“ ἀϊοο (Ριδᾶρογα) ομθ 1] 

“ ἔποσο θὰ Π6] 110220 Αἰ απθϑύθ (18 ποβύγα ὑθργῶ ὁ 1᾿ δηθοῦομ) ροποπἄο 6110 ΘΕΒΘ16 

“ Ῥ᾽ὰ ΠΟΠ116. ΘΟΓΡῸ οἷ6 1᾿ϑοαιδ 6 ἴὰ ὕθυγ, 6 ροπθπᾶο 1] πηθΖζὸ ποθ] Πβϑίπηο ἰπύρα Π 
“ ἸαορῊ 4611 απαύῦνγο ΟΟΓΡῚ Β6πιρ]1οἱ., Οὐην., ΠΠ1, ὅ, Ἰ1π. 87 566.1, τὰ 8ποΠ6 48] Οδπι- 

Ῥᾶπο, ἅὰ Ρίοῦνο ἀ᾽ ΑΠΠγ, ἀα. ΡΟ ϑηθίο, 4811 Α ΘΠ Π1πὶ, θοο. (2). ὕπ᾽ αἰτο 5θη8ὸ ὁ 

1)6 Οὐοοίο, 111». 2, ἰθχ., 601, 99, [Ὁ 76" 461] 64. 461 Θ΄απία, 1550; “ στη ροϑαϊ αποᾶ οοαΐγαμη ἰού 
“ εβὺ ἰάθιη οαπὶ ΘΘμὐγο ὑθυταθ ,, ἴν., 1Ὁ.,ὄ ἡ θυ; 6 110. 45, ἰοχ. 84, Ὁ 120υ, 666.; “ Οδϑηέσαμι απο ο8ὺ 
κ φθυναθ ἸΟΟΙ5. 680 τηπηαϊ! οθπύσιιπι δα ἀποᾶ πϑοσιπάπηι παϑιισαμ ἐΟΥΤεν ΤΟΥ ΘΟΌ ,, ΑΥΒΒΕΤΟ Μ., )ὲ παΐ. 
ἰοο., 1, αἰδῦ, ὅ5, οἂρ. 8, Ὁ 48ν 46]1᾽6α. γοι. 46] 1582; " Οδηΐγαμα ἔθυσα οὖ οθηύτγαμι πιππαϊὶ Ἰϊοθὺ βα δι θοῖο 

“ 910 Ἰάθυα ποι ὑδηηθη τι οϑὺ τηθάϊαμη ἔθυταθ δϑῦ τηθαϊαμπι τα πηαϊ 5, Ιν., 16., ἀϊδὺ, 15, οἂρ. 8, 6, 880, 6 
»αβδύν; “ 51 θούα ὕθυτω θβδϑοὺ οχύγω τηθάϊιτη τηππᾶϊ τηογογοῦιν δα τηθαϊαπι ππππαϊ βϑοιπᾶατα ΒΌΔΠΙ 
“ πδδασαι ααἷα, Ἰάθτη οϑὺ τπούπαβ παθατα] 5. ῥοῤία5. οὐ Ῥαχὶϊθ.,, 8. Τπο. Αᾳ., Γι 4 Ὁ. ἀο Οοεῖο οὲ Μ. 4». 
σοημθηέαγία, 110. 2, ο. ὅϑυ 4611) 84. 41 σεπ., 1555, 6 ραδϑίρι; 10.) {γι μιοί. οολμθη., 4, 117, 666. 

(Δ) 1 "οριιδοοῖο αἱ Ὁ. 4. “ Γὲ αημα οἱ ἐθῦγα., ἕπι γα Π γορο αἴ νιοάουηο ῬγΟ 6580 (6116 δοίθηξο ἤϑίο]ιο, 
πΘΡῚ “ΑΙ ἃ, 180. Ὑ6η. 9, 561. 65, ἕοτα. 1, 1882.88, Ῥαγίο 2", Ρ. 856 τ΄ρ΄ Γνὶ βῦθβ8ο 1] Μινιοη (ρ. 866 5ρρ.) 
οοπιθεαῦῦθ 16 ΘομοΙιϑίομὶ 46] Ῥοϊοίίο. 

Ε 

(2) Μουῖνα ἄ᾽θββθν υἱξουῖθο ρϑὺ ἀϊβύοβο 11 ρᾶββο ἴπ οαἱϊ 11 Οδταραπο οομδαύαπαο 1] βἰδύομιω ο]]οοθη- 
ὑυῖοο 8]16ρὰ 1] ταθάθβίπηο ῥυϊποῖρίο: “ Θαδτανὶβ ἔαθυῖϊπῦ ποπμα}}1} Ῥγορῦθυ Ῥνάναμη ἀἰβροβιἐΐοποιι ἴαξ6]- 

ὈΠ18, Θομαρυθθηάθπα, απδιη δι πΘοθββασία, ᾿π 6 Π]σθηᾶα, «αἱ 
“ βἰχουπηῦ αποα ΒρΡΒδᾶθγαθ οδθ θϑῦθϑ πὸ τπονθηὐν 564 ἔουγα Θα πὶ οὐπηΐ τι 5185 Ῥαυθθαβ τπονοῦαν ΟΠ ΗΪ 

“αἴθ τονοϊαύίοπθ ἀπὸ ἰπὔθργα οὐ ποὺ πιούαμη ἰϑύσμι ἴῃ πορῖ5. δὲ ἔουγα ταῦ ΠῸῚ. ῬΘτοΙρί μι 56 ᾿ρβαπι 

“ Ἰϑοδα τα. ΘΟΥΊΙΠῚ ΤΠ] ΡῚ8. ὩρΟΪ δια ἴπιροὸ 
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ὁ0η. αἰύνα ΔΡΡΙ θα χίομθ Αὐὶβύουθθ 81] γ8]6 Θ6]1 ϑύθθβο αἰύγονθ αἱ αθϑῦο ρυϊποῖρῖο ροβίο 
απ ἴῃ Ῥοθοϑ δὶ Ρι ΆΡΟΥοΙ, βθη θη Ζίδηο ἃ ῬΓΟρΡοβῖΐο 46] οοτθ ἀπΊθηοῸ “ ἴῃ τηθᾶϊο 
“ Ῥοβίθαπι 504. Τηϑρ]85. ΒΌΡΘΥΒ. αδΠ] ἰΠἔουαθ., ὁη6 ἴὰ παύαγδ Κ ΤῸ ΠῚ ΠΟΡΙ ΠΟΤῚ ὁοη- 

“ βδαθΡ ἴῃ Ἰοοῖβ ΠΟΌΠΙΟΥ 5 8ο]ϑῦ ἢδὶ αὐἱὰ τηδῖα5 ἱπηροαϊαῦ., ([)6 Οἴορη. Αγΐνι., ΤΙ, 

ο8Ρ. 4, ἴο. 81.γ», ἃ. οα. ἃ. ΟἸαπία, 1550). ἘΠ ΟἸοναμπὶ Θνδηιπιδίϊοο δηπούδ, ἃ. ἀποϑίο 
Ἰαορο (ἴο. 85 υ, ἃ. οα. 4. βοοῖο, 1554) ὁ1)θ “ Βρῆθθϑιδθ αυϑηΐο Ῥορί Πα σΪοΓ65 βαηῦ ῬΓΪΠΠῸ 

Κ ΧΏΟΡΠῚ ὑδηῦο ϑαηῦ ΠΟΌΙΠΠΟΡΘΒ. ,. Θὰ] ἀπηαπθ ἀογοϑῦϊθ Π6] ποϑῦγο οᾶβο δἃυϑὺ 1 ὉσΘΟΠΐο 

Τ᾿ ϑαύογο 4611 Θιαρϑέϊο, ΘθΌθθπθ, ἃ αἷν 1] νϑρο, βαῦθο ρυϊποῖρίο ανθϑβθθ πη᾿θβίβίθηζε 

ΟΥ̓ΤΊΘΙ ἱπαϊροπαοηύθ ἄα απϑὶπηαπο ὑθϑῦο 6 ἀδ ααϑ]ππατθ δα οῦΘ 6 [0556 ἴῃ ΟΠΟΙΘ βονγϑᾶ- 

φαύδο, ἃ ᾳαϑηΐο ἴο ρθη80, Ῥ’Θ550. οἿἹ δϑύροϊορὶ (1). 

ΜῈ χιμθη ἰοσιι8 ἑαηέο 816 μοδϊϊιον, θοο. Π| Ῥϑβ80 ογϑ οἰδαΐο 4ἱ Οἱονθηηὶ ΟΥ̓ ητηδύϊοο, 

ἃ οαΐ ροῦΡΘΌθ9 ἀρθΊ ηρουδὶ πῇ ἀούζο αἱ θη Βαάὔα, υἸΐουιο ἀὰ Αὐνογγοὺὸ (2), ναίβροπο ἃ 

ΟΠΙΔΤΡΘ. ααθδίο οοποθύθο. Μ8 6110 οοβ᾽ ὃ 1] οἱοῖο ργύνιοῦ Τι᾽ Ἐπηρίγθο, τἰβροπάομο ἀϊ οοη- 

οθρῦο 11 ΟἸα]δηϊ, 11 Ῥοϊοῦθο ὁ 11] Μόοτθ, 6 8|ΠΘρᾶπο ἴῃ ῬΓΟροβῖθο 8] θα ηὶ ραβδὶ αἱ Ὀδηΐο 
(ὦρυ., 11, 4, πῃ. 85. 855. “ 1] βονγᾶπο ϑαϊῇοίο 46] τηοπο Π6] απ816. δύο 11] τηοπᾶο 859 

“ ΒἼπομπαθ.,; ᾿ρῖδί. Χ, 8. 24, Ἰτη. 442-447 “ ΟΟσΙαπη ΘμΡΙ Ρθυη... ϑδϑὺ ΒΕ ΡΥΘΠΊΤΠῚ ΘΟΘΙ ΠῚ 
“ ΟΟΠ ΠΘη5. ΘΟΡΡΟΙ ππνθιθδ δῦ ἃ π.]}10 οοηὐθηξιπι ,; ὃ 2ὅ, 11π. 454-68). Τιαβοίαπᾶο 
6116. 56. πθ Ῥού ΘΌΡΘ᾽Ὸ δάδανο αἰδνουθαῃθϊ 6 ῥ᾽ὶ δἴδι ἴῃ ἔθνογθ 4611 Θῃρῖγθο οι 46] οἷθῖο 
β0θ]]αὔο, ΤΙ σου Το πἄο ἃ ὅδη Οἰοναππὶ Πδηηδβοοπο, δα Ερί ἀϊο ΟΟΙομπα, 6 βονγαθαςίο ἃ 
ϑδη ΤΟΠΉμηᾶ80. (8), ἀπ βϑῃιρ] οὶ οββουνασίομὶ ἄθνοπο ρουβαδθυοὶ 686 αἱ 5 ἐγαύξα 46] 

“1η 8610 ᾿πάϊοαπηιβ, Ραθαπέθα αποα Ῥατῦθ8. ο06]1 ἃ οφοἰἀθπύθη ταουθαηθαι «ποτ δ τη 05 δια οὐἱοπέθηι 
“ χῃονθτηαν, απθπη ἀπο απι αἱ δ] αι πανὶβ οχγθῦ ἄθ αἸΐαπο ροτῦα οοοϊάθπξα!! δὲ ἱσϑῦ νϑύθιιβ Οὐ θα θα 
“ γιἀογοῦαν πανίσδηθίθτι8 αποα ρουῦαβ τπουθγθῦιι 8 οοοϊἀθηΐθπι... Ἡπιπο ἀαύθιι θυροσθιι ἰ460 ροβαθσαπξ 
“ ααἴα Ῥαύαθαπξ ααοα πΟΡΙ]ΟΥΪ ΘοΥΡοΥ ἀθθαύαν. πΟΌΙΠοΣ οοπα!ξῖο; πο  Ποσθιι παΐθια. οοπ αἰ ἰομ θα 
“ φῬαδαθαηὺ 6586. αὐϊοῦϊβ απᾶτῃ τηοῦμβ 9. ΠῚ Ο. οὐθᾶθ αἱ οοπξιξανο 11 ρυθϑιιηῦο ΘΥΤΟΤΘ. οββθύναπαο 6Π6 
δηῦο 91] π006111 6Π6 16 βαθύψθ βὶ τηπουοπο ο0Π Θρτδ] νϑ]οοϊ αν 5ῖα γθῦβὸ οὐἱοπίθ ὁῃ6 γϑυύβο οοοϊοηξο !"! 
(Ο». εἷξ,, ο. 117, 9 1θθυ ἃ. ΜΊ56611. οοϑιηορν. οἷδ., δᾶ, 44] ΟἸαπία π61 1581). Ῥοὺ 1 ΑἸΐδοο 6 ρὸν 1 Αθῃ. 
51 γΘᾶδΠο0 1 Ρϑ 551 ἃ] Ἰπορὸ οἰδαῦο π611ὰ ἤθηι. ρυθοθάθηθθ ἃ ρρ. 125 6 138, Ῥβο]ο ϑμηθῦο πθ]]ὰ διωρηηα 
γαΐ. γμ]ιηϊο5. (Ὑ6ιι., 1508, ο. 889) 8 Θβρυΐπηβ οοϑὶ: “" Οουῦσα ρυαθαϊοίο, αὐρυϊδαν, οὐ ρυῖταο αποᾶ ἔθυσα ΠΟ 
“αἱ ἴπ πηθαϊο τητπιαϊ ααΐα, ἄσδο ορροβίίο, βθααίδιν αποα ἐροῦντα ἰδ ΠΟΙ ϑδίτατιτη δ᾽ τα θη θουιτη. ,, 666. 

(1) ὕθοϑοο ἃ Αβοοὶϊ 8586. ΠΘ Β6Υγ6 βῖ8, 16] Οὐτατηθηΐο ἀβϑέγο]ορίοο 8118 ϑογα (“ ΝΟΡΙΠΙοΥΐ τη} 1}1 ἀοθϑέαν 
“ ΔΟΌΙΠΟΥ ἀἰβροβίθῖο,,, ο. 77 4611 864. ὕ8η. 46] 1499; “ Θαδηΐο «Πα σα βρμδθυῶ πιϑΐου ὑαηῦο θδὺ Θχϑο]- 
“ Ἰϑείουῖβ δοῦϊοἱΒ ,, 10., 6. 112} βἷα ἴπ' πη’ αἰῦγα οροτα ἀϑίγοϊορίοα, ἄὰ τὰ8 τἰ πὐγαοοίαξη ἴῃ ἀἢ Οὐά. 
γαύίοαπο (6 αἱ οαἱ ργθϑύο τὰ Ἰπέγα θουτὸ π61 “ Θἴονη. ϑίου. ἃ. Τιϑίδ. 10..,), ἄονθ βαοπα ἴπὰ ὑαύίο οοπ- 
ἴογπιθ 8116 . 

(2) “ Ἧοο ἱπ{ο]]ρϑπάππι οϑὺ 4 πορι]δαύθ ἀαδπὶ ἀϊοῖῦ Αὐθιηρδοθ ἴπ ΘΟΥῬΟΥ Ότι5 ΘΟΘΙ ΘΒ θα8; τποίου 
“ ΘμΪμ οἶα. Ῥούθηία, θϑῦ Θχοθθηβ δῦ ΠΟΡΊΠΟΥ τοίου οαΐβ Ῥούθηνία δῦ ΤΪΠΟΥ [ἢ ΘΧΟΘΒΒαι ,, Θ00., 
᾿Ανπβπποὺ, Ῥηψϑίο., 10. 4, ἰθχ. 71, Ὁ 757 ἃ. ορᾶϊζ. 78. 46] 1550. 

(8) Πῆοοθο ὁοτηθ οὐ Αὐἱβύοίθ!θ Τ᾿ Αααϊπαύθ ἀϊπιοβῦτα 1ᾳ. ποθι] δὰ 4611 βἴθυα βὐθι]αία: “ ΝΜ δἰ οβξυτα 
“ ρδὺ απο ΘΟΕ ΠΘΗ5 οϑὺ ΒΟΠΟΙΌἾΠπι5. οοηξοπΐο οὖ ἢπὶθ ἀαδηι ἢπίψιμι, ααΐαὰ, οοπξοηύαμι οὐ Ππίθατα 
“ Ῥϑυθηθηῦ δ ταδϊοπιθαι πχδύθυϊδθ, 886. δαΐθιη οοπὐϊπθηβ οὐ ἢπίθηβ δα γαὐίομθμι ἕοσιπδθ απᾶθ οϑὺ 
“ ρα θδυθη ία, δού 8. σοη θη ῖαθ. σϑυπι. ἘΦ ἰδα οουροσὼ οοπὑϊμθηνία, βιηῦ τηρρὶθ βου] ἴα, ΘΟΥΡΟΤᾺ 
“ φαΐθιη οοηὐθηΐα, ϑαηὖῦ τη 015. τηδὐθυα]α. ἘΠ 180 ἴπ ἑὑούο πμίνθυβο, βίοι ἔθυσα, ααδθ ἃ ΟΠ Ρ5 
“ φοῃϑποῦτι ἴῃ ταθᾶϊο ἸοοΔΠ Θ᾽ Θχίβύθμβ οδὺ τηδχίπιθ τπα θυ 18. οὐ ἴση 01]15ϑῖτηδι ΘοΥῬΟγτ1), ἴδοι οὐΐαπα 
“ βαΡτθτηδν ΒΡΒδΘτα [ἀρρίννὶ: Β6 1] αῦα] θϑὺ τπαχίτηθ ἔουιμ}15. οὖ ΠΟΙ ΠΙββίπια.,, [6 Οὐσοῖο, ΤΙ, 166. 90, 
οἶγοῦ ἤἥη,, [Ὁ 4ϑυν ἃ. οα. ὕ6π. 6] 1655. Οἶν. ὥποπθ ἰθο. 19 Ῥυΐηο. ἢ 48», ΑἸύτονϑ, ἃ Ῥἱλι τἴρυθϑο δ θυτηδ 

6Π6 “ Οοοἴαμι Θιαρυγθατι δῦ ΒΌΡΥ Ιλ ἸΟΘΟΤΌΤΩ ΘΟΡΡΟΡΘΙ στη. ,, ϑιώρηια, 1", α. 102, ατῷ. 2, δ ῥυῖπα.; 
4. 112,1, 2, 6 ραβϑῖνι. 11 ΟΟἸομπα ἃ δὰ γο]ύα, Ποααθηιογονι, 1110. 17, οἂρ. 28, Ῥαᾶονα, 1549, ο. 1090: 
“ Ῥαιμδβοθηαβ (11. 11, οὔ. 06). Αἰ Ηπίθηβ. ΘΟ απι ἀἰοῖν ἔρβαμι 6586. σου ποηθίαμι. οὐπηΐπτη. ΥἰΒ᾽ ΟΠ] απ 

“ οὐ ἰπνἸβ᾽ Ὀ]ΠἸατὰ απο Ῥγορυῖθ ἅ6. οοθ]0 θιαργθο γϑυϊβοαῦαν, Θοθ]ατη Θαΐπη Θπα ρ σθατα Θοπθίπϑῦ οτηπϊ, 

“ γ ΒΙ Ὀ1Π1ὰ ἰΔθ8ὺ ουχηΐαι, ΘΟΥΡΟΓΑ ἴα οατη δἰ} οΘἰβίαβ ουηΐθυβ δ οοηῤίπϑὺ οὐπηῖα ἱπν] 51} 118, 9». 600. 



τ οῦ 284 ΟἸΟΒΈΡΡΕ ΒΟΡΕΙΤΟ 

ῬΓΠῚΟ ΠΟ 0116. ὁ οἴ610 οΥΙβύβ!]] πη ὁἢ9 5] νορ]ὶϊα αἴγθ, 6 πὸ αἱ δἰῦγο οἰθίο: 19 Τι᾿ Ἐππ- 
ῬΙΓΘῸ οι ὈΘΗΒῚ ΡΘΓ 1 ὑθο]ορὶ 1᾿αἸδίτη0 ὑθ  Π]η6. 46] τηοηαο νἱβ1}116; τηὰ 18 Θοη ον θυ βῖδ 

46] αοασα 6 4611 ὑθῖτὰ ογᾶὰ βονταλαῦο Π]οβοῆοα δ ὃ βνοϊθα, π611ὰ .. Π]οβοποαμηθηΐθ 

ῬΟΙ απϑηΐο ὑγϑαϊδοδ ἃ ΠῸΠ6. ἀπᾶ ΡΙΓΘΟΘΟΙρδζίομθ δβύγοϊορίοα 6 ὑθοϊορῖοα. Ταπῦο ὃ γΘ1Ὸ 

666 ρῥἷὰ ἀνϑηϊ, Π6] ὃ 21, ἄονθ 81 ρᾶϑϑθϑηο ἴῃ γϑββθρηδ, αἰ ΘΓ ἢ οἷ 611, ΠΟ 51] Θοοθηηϑ, 

ΠΘΡΡΌΓΘ 8] ΟἾ610 ΘΙΊΡΙΓΘΟ 6Π6 ῬΓ6 Β8ΙΓΘΌΡΘ ἤρου ηϑῦο Οοβὶ Θοπηοο ῬΘΓ ΒρίθθϑΓΟ Τ᾿ 616 }- 

Βίομθ 4611, ὕθγγῶ, ὁ ἔμ ἀἰαυθ! ἰηνοοδῦο 8110 βθόορο ἀὰ 4ιδ]οῃ 8. ὑθοϊορο (οἷν. Πορηι. ρυ., 

ΡῬ. 128). 29 Π ῥγΐπηο Π]00116 ὃ αϑϑαηθο ὃ [θυ Πη6 Αἱ ΡΔΡΔΡΌΠΘ 6114. πο ἃ ἀο] οἷ611 

δ ΟἸονδπηϊ ΟΥ̓ ύϊοο. --- ΠΙ Μ, οββοῦνῶ ἰπο] ΓΘ ὁΠ6. 1180 4161] αὐδίνο οορέϊηθηζὶ ὃ 

ῬΘΥΆΙ]1610 81 ρϑββδῖνο οογέθηίο 06 ΤἼΘΟΙΤΘ ἴπ 7η0., Π, 77 6 ἴῃ Ραν., Π| 114. Τ᾿ ᾶτρο- 

τηθηΐο ὃ ΘΟΒῚ ᾿ΘΡΡΊΘΡΟ ὁῃ6 ἃρρθῆηδ πηθρύα τἰβροϑύδ βονγαύαθθο ἄορο 911 θβθῃρὶ ρἱὰ 

ΔΠοραῦϊ. ᾿ΤΡαυίανία, ομΪ νουγὰ ἀἰρθ ὁη6. Οὐρθγηΐοο, δ θϑϑιηιρίο, 686 11 αθ8. Θη γθὈ] (1) 

ΘΌ Ια ἀναῦο Γθοσθο ἃ Ὀϑηῦθῦ 

Τὐοϊμριχινίξι" χιιοά, 6606. ΒΊΘΟΥΡΘ ἃποΠ 6: Π6] 8. 20, 11η. 44; ἴῃ. 5. ΤομμΆβο, ϑμηηηνα, 

Ι, 9, 76, αὖ. 2, ἐμ ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂Θ 6 ραβδῖηι; ἴπ Αίβθῆτο Μαακο, 1)6 Ῥγαθάϊε., ὑχαϊῦ. 1, ὁ. 2, 

Ῥδρ. 97 46] ἴο. 1 ἃ. Ορόγο, ἃ. θἃ. ἀϊ“Ζλομθ, 6 ραβδβίην; ἴῃ Βάοονβ, Ορ. Μ., ρδρ. 68, 

4. ρῃ. 1750; 6 ἴῃ Α]0Ὁ]. πο] 6 γοδθηψιο χιιο ΠΟΙ ἈΥΤΘΌΡΘ 5θη80, ρϑγομὸ, οοτηθ θ6ῃ 

πούδ 1] ᾿ὔπ58ο (Ρ. 7) “ 51 γηθγίβοθ ἀπ Δροιηθηῦο ἀ06]1 ϑννθυβαυ 6. ΠΟῚ 5] ριιὸ ιι5816 

“]Ἰὰ ῬΓΙτηδ ΡΘΙΒΟΠδ, ». 

ϑύδιδ ἰοοὶ οὲ ἰοοαδὲ πον αἰγογαρηέ, θοο. ---  Οἷν. 5. Τόμμάβο, 126 Οὐοῖο, 1, 160. 18, 

ἴοχ. ὅϑ8, ἴο. 14». 4914. ἀϊ ὕοη. 1558: “ Τιοοᾶ ορογύοῦ θ886 ϑϑαιϑ]ῖδ Ἰοοαῦβ ῳ; ὅ8ῃ 

ΒοΝΑνΈΝτῦμα, 14. 2. ϑοηίοηξ,, ἀἰδῦ. 2, Ὁ. 2, ἃ. 2, α. 1, δᾶ 8: “ Ππηροββῖθ116 δϑὺ αυοᾶ 

“ Ἰοσβ δῦ 5176 Ἰοοαΐο 9; Ο. θ᾽ Αβοοιμ, ν. ]ἴργη. ρυθο., ρᾶρ. 122: “" Τιοοὰβ οὖ Ἰοοδύμπ ἴῃ 

“ βραρογΠοίθθυβ. δἀδθαυϑηΐαι 5; ΑΒΙΒΤΟΊ., Ναί. Ατι80., ΤΥ, ο. 4, τὸ 1, Ρ. 288, οα. ῬΙδοῦ; 

Αυὐββποῖ, Πρ ϑῖο., ΤΥ, ἴθχ. 80, ἴο. 62 υ.: “ Τιοοῦβ οϑὺ ἀθαιδ}15 Ἰοθαῦο ,. 

ΤΠ. -- 8. Ονδίοφίογιθ ἰογφα. 

[8 5]. Τουῦϊα ναὸ 4) δγαῦ, ΟἸηπῖβ ορί πο απδθ οοπίγϑα]οῖ. 5θπβαϊ θϑὺ τηϑ]ὰ ΟρΙηΪΟ ; ΟΡ ΠΔ1Ὶ 

δαπδηη Ἶ) ΠΟΙ 6556 Δ᾽ ΠΠογθγη ἰθυτα θϑὺ οοπίγδ 1668 βθπβαϊ; ΘΓΡῸ οϑὺ τη] ορίπῖο. Ῥυΐτηδ ἃ] οθθαύαι 

Ῥδύθυιθ ΡῈ ὺ Οὐπημηθη δου ΘΓ ΒΌΡΘΙ ἰουθο ἅθ δῃΐηα; Βθοῦπᾶδ, βῖγ6. τ ΠΟΥ, Ῥ6. ΘΧΡΘΙ θη απ πᾶπ- 

ἴαῦατη ααἱ νἱἀθηὖ ἴῃ τηδγ] οχὶδύθηθθα τποηΐθϑ 58} 58: ργοθαύθν 2) ἀϊοθπᾶο απο, ἀβοθπά θη τη] ΠῚ, 

γίαθηῦ 608, ἴῃ ΠΕΥΪ ὙΘΥῸ πο γ᾽ ἀθηῦ; απο νἱάθίτι δοοθυθ ρθ βοὺ αποᾶ ἰθυγὰ νϑ]ᾶθ ἸΏ ΘΥΊΟΥ 

10 οὐ ἄθργθϑϑα ἃ ἄουβο πιδιῖ5 (0. 4υ, 11π. 28-86). 

1) ΒΪΡ. [Δ ταᾶτρ. ἃ. 8., 6 ἃ. Τ΄ Ῥγυθθὸ ὃ ὑϊν. 46] 8 ὅν, Ὧ ἀφια ὃ. ὅ μὸ 6886 Ἐ). 4) 8εὉ 86 

φγοϑαηὲ ἸῸΝ; διε 86; οὐ ργοϑαηέ ΤῊΜ; 8μὖ 86. οἱ ργοϑαηπέ Οἱ; ργοθαϑαίιω" ἢν. Ῥγυοξθυῖβοο αἱ Ἰοσσθυθ }7Ὸ- 

δαέι" ῬΘΥΟΠ ὃ τηΐ βθηιθτα ὈΪδι. ΘΟΠ ΤΠ 8118. ὑθυταϊ πο] ρα βοο]αβύϊοα. Οἷν, δια 65. 11 Ῥᾷββο αἱ Ῥϑο]ο Υ͂., 

π6}16 Μοιμογία Ῥυθοθά,, Ρ. 150. 

Ογηγυῖβ ορίγιῖο, 600. Ἦο 5ἰορ]αῦο ὁοη ἀἰβογθύα αὐὐθησίοηθ 1] 110. 89 7) οἴ Αγΐα 46] 

ΘοΙμηθηΐο α᾽ Ανθιτοὺ 5θηΖδ, ΔΥΘΙ ἰὰ ἔογύαπδ ἀ᾿Ἰη θα θυ ἴῃ αποϑύο ἀθύθο. ΤῸ βύθββθο 

οδδ0 ἴο βοβροῦθο᾽ 6η6 58 δοοδάαθο ἃ] ΜΌΟΡΘ ρϑγοῃὸ 6911 οῃθ ὃ οοβὶ ἀούνο ὁ ἀΠ]ρθηΐθ 

ἱηνθϑυ σαύουθ 46119 ἔοπὺ! ἀδηΐθβοιθ, βοῦν δ βοργὰ ααθϑῦδ ἐγ τη816 οἰδαχίοπθ. ΜΊ ΟΟΟΟΥ86 

ἴηνθοθ αἱ ὑγονθυ]ο Π6] 110. 89. 4611. {Ἰβίοα, ἄονϑ ἃ] ραβϑ8ο ἀ᾽ Ανιβύοῦθιθ “ δὶ ἴῃ σϑὶ νυ] - 

(1) “ συπιαπο οοθίατη 510 αποᾶ οοπέϊποῦ οὐ οοο]αῦ οπηπΐδ, ΘΟΤΠ ΤΠ 115. ΠῚ ΘΥΒΟΥΊη ἰοοτβ, ΠΟ. βυαϑίτη 

Δ αρρατοῦ ΟἿΣ ΠΟΙ ΤΩΔ 915. οοπύθηῦο αὐδτὰ οοπίϊηθηθί, Ἰοοαῦο απδπι Ἰοοδηδὶ πιούτιϑ ὑυ!ααύαν,, 126 γ»ουοῖ. 

ογϑ. οσοοῖ., 1, ο. ὅ, ἵ' ὃν ἃ, 64, αἱ Βαβι]θα, 1540. 
΄ 



29 ἹΝΤΟΕΝΟ ΑἸΤᾺΑ “ ΘΟΑΕΒΤΙΟ 5 ΑΔ ἘΤ ΤΈΒΒΑ »,{, ΑΥ̓ΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ΘΑΝΤΕ 28ὅ 

κ Φαῇθ ϑϑβϑὺ βίσαῦ αὐἱᾶδπι ἀϊοαηῦ ααοᾶ ἰούαπι Θη5. οϑὺ ἱηῆηϊαπι οὐ ποη τηούμμη, 564 
“ δ ΠΘΏ. ΠΟ ΠΟῚ ϑρρδιύθὺ βθηβαϊ 5, Αγϑιυτοὸ 81 ἔθ ἃ βορρίπηρθιθ: “ 14 οϑὺ χαρᾷ ἰϑία 

ΟΡΙπΐο οοηύγδ Ἰοὺ 5Θηβαΐ οὗ ομη 8. ΟρίηΪο οαϊ οοηὐτ 1οἱῦ ΒΘη515 ΠπῸπ θϑῦ θοπδὶ Ορἰπίο. 

ΑΡρδγϑῦ ϑῃ]ηὴ ΠΟ ΤῸ5. απ86 πηουϑηδι" ἴῃ Τὶ σϑυϊύαδο οὐ ᾿πιάϊοαῦ βθηβιιβ Ῥγϑθοῖβθ θα 

ΤΠΟΥ͂ΘΡΙ ἴῃ Τοὶ νϑρῖύαῦθ Ῥγορῦθι' ΘοΠ Τρ  ]ΟΠΘ1Ὶ απ 6. ΘΘΏΒαΠΠ ἴῃ ὑθβυϊ πο ΠΙ ΠΤ 6 

ΘΟΠΕΓΆΡΙΟ οἱ αποᾶ ἃρραγθὺ νἱϑαὶ, αὐ ΔΙ απῶ ἀρρδιθηῦ ΤΟΥ 564 πὸ τπονϑηξαι. 

0 ἴᾶἅθο ορπαπάστῃ οϑῦ αποά απδθαθηι 565] 11 σαηῦ αὰδ 8 ῬΡθοῖβο ᾿πἀ] δ 1 6556 

γοῦὰ οὗ απδθᾶδηι βηὺ ἀπδθ ρΡγϑθοῖβθ ἱπα!οαηύτι 6556. ἴα]βδ, ΠΙοϑὺ βϑηὀδπθαν αὖ ἂρ- 

“ Ῥᾶγθηῦ ἴῃ ἀθοθρύϊοπίθιι5 νίϑαβ, οὗ ααδθάδη) βαηὺ ἱρποῦδ, ἄοηθο βαυγραῦ ἀθιηοηβύγαθίο 

βίσαῦ ἀρραγοὺ ἀθ ραυνιψαῦθ ΘΟ ΡΟΣ 5. 50115; ααἱ Θη]ηι πϑϑοὶῦ ἀθιηοηϑύγα !οηθη 46 τηδ- 

δηϊθααϊπθ 1Π1π18 ἀπθιθαῦ οὐ ἀἰοῖῦ ααοηΐδηη Ποο ἴογῦθ ογὶῦ ῬΓΌΟΡύΟΡ τϑπιοϊοπθιη οὐ ἕουίθ 

ϑϑῦ ἴῃ γϑὶ νϑυϊῥαΐθ., (θα. οἱύ., ο. 165 »). Οὐτηθ ανυθηηθ 10 Βοϑιη 0 ἢ ἃ ταρίοη νϑᾶσία 
« 

« 

ΟΡΡαΓΘ ΡΘ᾽ τ ΒΘΠΊΡ]100. “ Ιαρϑ8. ΠΙΘΙΠΟΡΙΘΘ., ἢ [ἢ νου δὰ ἴ0 ΠΟ Τηΐ 50 ΠΠΌΘΓΆΤΘ ἅ8, ὰῃ 

ΟΘΡῦο αὰ8] πηο]ϑϑῦο βοθροῦθο νϑάθπᾶο, ϑϑοομὸ ὃ 11] ΜΌΟΥΘ βύθβϑθο ὁΠ6 Π16 1Ὸ βυρβϑυΐβοθ 

(ρ. 946), 688. 4116110 ἀπ ππῖο!!6 νο]ύθ ομ6 Ῥδηΐθ οἰδα Ανοιτοὸ, 6 ἅδ ᾽πὶ ραγύθ ἴο οἰξδ 

60] ΒΘΙΏΡΠ100. ΠΟΠῚΘ ΑἹ ΘοΙηΤη θη αῦο 8, ΘΟΤη6 46] γϑϑύο ἴϑηπο ἃποθθ ΑἸ 1 πιο] (1), ὁ 

ἀΔ|1 όσα αἱ Τὰ] οἱδα ρυόργίο βοϊθαμῦο 1] σοιημηθηῦο 88] 1ὴ6 Αἀηώρια (2). Νοῃ ἴο πϑρο, 

501 ῬΙΘΟΟΙΘΖΖΘ ; 4110 α18}1 ἵπ θα θ᾽ ΑἸ ΓΟ ΔΥΡΟΙΊΘηο τη Βάθρηθυθὶ αἰ ΔΌΡΒΒΆΡΤΗΪ ἢ τὴϑ ἱ 

Βοβθη ο"Ἱ ἀ61᾽᾿ Δα θην οδὰ 46116 9. πομ δὶ οἰίπδηο ϑϑὶ ἃ ορῃΐ ροῦὺὺ ἃ ΤϑΟΟΟΡΊΘΥΘ 

4.501 ὕθηαὶ ΗΠ ὁ01 48} ργθύθηδοηο ΑἹ τηϑηύθηθι οοῖθο 8116 ορθρο αἱ Ῥδηΐο Τορα- 

Β0οῖο Μοποθύθδπορ [Ππ ΓΟ ΡΔΓΔ]]Θ]Ἰβηηο αἱ ρΆγοΪω ὃ ΡῈ 11] Μ. Τ᾿150 4] ἄογϑο ηναγίβ 

666 ΤἸΒΡΟΠάΘ. ἃ ΘΒ Ρ6110 81] ἄογϑο δὶ ηϊαγθ 46] Οοηυ., ΠῚ, ὅ, 11π. 88. 6 94. Ῥϑοοαῦΐο οἷ 

τίϑρομᾶδ ἃποΠ6 δα δ]0Ὁ6. ΘΒΡΡΘΒΒΊΟη] αϑαύθ ἀδ Απηγηΐδηο ΜΔΙΟΘΙΠἶπο: (“ Ῥοπίαβ οοπ- 

“ βαρ ἴῃ ὈΓΟΥΪα ἀουβθιοβδ ,, 1. 22, 6. 8), ἀἃ Βο]Ίπο: (“ Μδγθ ἴῃ ὑγθνίθ ογθϑοὶὐ 4ον- 

“ βαῦδδ, »,5) 6. 27), 6 Βυΐο Βδθίο Ανίϑπο: (Κ Ῥοῦθα ΤΩΔΓΙΒ.,, ογίθο., ν. 217), 8. 15]- 

ἄοτο ἀϊ δινίρα (όια. ργθοθά., ρ. 88), θοθ. ΑἸΌΡῚ ρϑγδ} 61 151π|1 (Οοην., Π|, ὅ; 1Π, 10; 

Ῥανγ., ΤΠΙ|, ὅ8. 5565.) ἔσονα 11 α΄. ϑρίθρϑηδο ἃ 50 τηοᾶο 1] ἀθίύϊο ἀϊ Ανογτοὸ (ρ. 386); 
Τηδ ΡΒ ]]6]151}1 ὈΓ οΔ] αὐ! Ἀν ΌΡ6. ὑροναῖο πϑὶ Π]οβοῆ, 6 πο 5010 ἴῃ Αυνϑγγοὸ πη 

6 ἴῃ Αγιϑύονοιθ, ἰῃ. ῬΡΙδύομθ, π6}1} Α αὐϊηδίθ, π61 ΕἸοῖπο, θοῦ. (8). 

ον" θωρογτθηξίαηη παμίαγιηιν, 606. --- Οὗγ. Ριχνιο, θην. ῬΥ., Ρ. 80, πὸ 8; ΒΑΟΘΟΝΕ, 

ΟΡ. Μ΄, δα. οἷδ., ». 68: “ ῬΘΙ ϑχρϑυϊθηθίδηη βοϊσαῦ αποᾶ 1116 ααὶ οϑὺ ἴῃ βαπηπδίθ 

ΚΤΉΔ]Π1 ρούοθὺ ν᾽ άθυθ ρογύατῃ οἶδ ἀαδιὴ 1116 αἱ] οϑὺ ἴῃ Βαρουἤοίθ τηϑρῖβ ,; Ε΄. Οκ- 

ῬῦΑνο, οηι., Ρ. 129, πὸ 230; ΒΌΒΘΈΝΒΒ, Πθηι. Ργθ0., Ρ. 151: “ἘΠ᾿ ἴῃ ὑδηύπηι αὐϑη- 

“ βοσὰθ ριοοθαϊθαι (ἴῃ τηὰ 1) αποα τηᾶ16 οϑὺ δἰ ϊα5. απδπι τηοηΐθβ ἰπ ὕουτϑ ἡ; Ἡβατο- 

ΜΌΝΤΑΝΟ (61ο. ΜΏ]16Ρ, ᾧ 1476), Ερίδοηια ὧν Αἴραφ., θη. 1490, 110. 1, ὁ0πο]. 25: 

« ἩχΙβύθηθθυ5. 1ῃ Π]ΔΡῚ ῬΓδϑῦθυ οοϑτπη οὗ ϑασδπιὶ Π1}1] ΟἰΡΟυ ΒΡ  οἱσα; ἈὈῚ γ Ὸ Πογϑ, 

“ Ῥϑὔϊητι5. ΠΙΟπὔθ5. ΒΟΟΡᾺΠ ἈΓΟΘΒ οὗ Πα ϊαΒπ|061 ρϑα] πὰ ΘῈ ΓΡΘΓΘ ΘΘΡΠΙΠΪΠΙ ἃ 0 51] ΘΧ δατδ, 

“ ρῃηογροΙΘηὗ ,, 6η6 ὃ ἀηδ 4161160 ταρτομὶ δἀδούϊθ ἅ8. ΤΟ]οτηθ0 (Αἴρι., 1, ὁ. 8) ρον ἀϊππο- 

(() Ὀδ. 5. Τόμμάβο, ϑιόρώμα, 1, ᾳ. 76, αὐὖ, 2: “αὖ δοτηχηθηΐαθου Βηρὶὺ ἴῃ 8, 46. ΑἸϊ πᾶ, 6 μαϑϑήη; 

Εα. Οοτόννα, 77". α΄. ξογηι. σ07}»., οι. 1528, οὔ. 10 Ῥυΐπο. 

(2) “ Οἱ ᾿πύθπᾶβ 11] Οοταπηθηθαῦοσθ μ6] ὕθυσο 4611 Αμίπτηδ,, Οοηυ., ΤΥ͂, 18, 11π. 68; “Ανογοΐβ ἴπ 

Οοπιθηῦο ΒΌΡ6. 118 αἀὰᾶθ 46 Απίτηδ.,, 96 Μορ., 1, 8, 10. 

(8) ῬΘ]1α, οἶδ. δα, ἃ. Οομηταϑμὶ αἱ Ανουτοὸ δὶ γϑᾶα 6 ἀπώμα, ἴοχ. 68, 184, 162, 161 8116 οατύθ 189 7, 

158»γ,ὄ 157», 1597. 6 [6 ϑονιϑιε οὐ ϑοηδαίο; αἱ 5. Τοτατααβο 1ὰ ϑδιρηρια, 1, ᾳ. 17, ατῦ, 2, {έν ἴηι 8θΉ:δι: 

δὲ Γαϊδίέας; 461] Ἐϊοῖπο 1. Τϑαοίθέιν, ο. 1278 4611 6. αἱ Βα8. 

.---- - 
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βύγαυθ ἰδὲ. βίουϊοιψὰ 4611. ἔθσγῶ: “ Δα μδᾶθο δὶ οἱηηῖθαβ δαὺ αὐἱδυαδβάδηι Δ] ἰοῦ θιι5. Ἰοοὶβ 

“ἃ ἀπον!β οὗ δὰ αὐϑηνίβ ἀπριαπι) πϑνίρδηῦθθ δοσθάϊπηαθ ρϑα]αύϊη. τηδρηϊθιἀϊπο5 

ὁ ΘΟΡΠΠῚ ϑΟΟΙΘΒΟΘΙΘ ν᾽ ἀθηὐ 851] Δ ἴρ80. 1187} ϑιηθυρϑηὺ ααδ8 ηΐθδ, ΒΕ ΠΊΘΙ Βα. ΡΓῸ- 

“ Ῥύδῦ. ΘοηνΘΧϑ ΠῚ δατιδθ ΒΌρΡΘΙ ἤθη νἱἀθθϑηύαν., (ὑγϑάϊΖ. 4. ΤγδρθΖιιμηζίο, π. ΟρογῸ, 
Β451168, 1551, Ρ. 8); Οὐμοννα, Ποααθηι., θα. οἷὐ., 110. Π|, 6. 26, 6. 115 υ: “ ΠΙῚ οἰΐδιι 
“ αἱ βαηῦ ἴῃ ΠᾶΥῚ 8]]αυϑηο ποη νἱἀθηῦ ὑουτϑηι, ααἱ 51 ἀϑοθηπηῦ ΔΙΡΟΡΘμι παν 8 ἴουῦθ 
Θ81 νἱἀθραηῦ ,,; ΒΑσβόβοβοο, ϑρήαογα, θα. ὕθη., 1499, ο. 9.γ: “Ουοἂ ϑαΐθπι ϑαᾷδ, 

“ Παθθαὺ ατηοιθπὶ οὖ δοοοάδὺ δα τοὐαπαϊ αύθπι δἷο ραΐθὺ. Ῥοπαῦαν ϑίρηιμι ἴῃ Πἰ ξογΘ 

τη8}}5. οὕ οχϑαῦ πδνὶβ ἃ ρογίπι οὐ ἴῃ ἐδηξιμη οἰοπρθῦαν απο οοα]α5 οχίβύθηβ ἰαχίδ 
“ Ῥθάθηι 1181, πὸη ροβδὶῦ ν᾽ άθγθ βίρηπμ. ϑὐδηΐθ γΘ᾽Ὸ πανὶ, οΟα]5 οἰαϑάθηι οχίβύθη δ 
“ἴηι δαμηπηδαῦθ Π|8}} θθπ6 νἹάθ 10 ββιθι {Ππ4, 564 οουΐαβ οχίβῦθηβ ἰαχύα ρϑᾶθπι 

Π1811 τη 6118 ἀθ θοῦ ν᾽ άθγθ βίρησμη ααδηι αἱ οϑὺ ἴῃ βυτμηπηθαίθ,, 606. 

Τ᾿ ΟΡ ὈΙΘζίοηθ 511116, ΞΘΌθθηθ ργυθβθηΐαία βούδο 1᾿ δΙῦρο δβροῦθο (ὁ οἱοὸ ὑπη8 πᾶν 

ἴῃ ΠΘΖΖ0 8] ΠΡΟ, 50 ᾿᾿ἀοαδ, ἴο886 Ρἱὴ αἰδα, ἀονγοθθ6 ἄδ ὕουτα, Δρραι "6 Ὀἱδ ἴηι 8100), 

οοΙη θα ίθ Ερταϊο Οοϊοππα (ρρ. 154-55) 66. ὁοπὴθ 5᾽ ὃ νϑάπξο π011ὰ θην. ρυϑοοάθηξθ 
Ῥυθβθηύα ὑθηΐα αἰπηϊ θὰ ὁοπ 1 ααύογθ 46 116 Οειαοϑέϊο. 

ΠῚ. -- -4. Ονδθίοφίομο ψεαγία. 

[8.6]. Θυδυῖο 1) δυριιθιγαύτι 510. 51 ἔθυτῶ ΠῸη θϑ8θὺ ἰπίθυϊου ἰρβὰ δᾳαδ, ῥθυγὰ ) ϑϑδοὺ ἰοία- 
106 8116 8615, βα!ύθιη. ἴπ ραγίθ ἀθίθοία, ἅἃθ χπα [6. 40] απϑουϊαγ ; οὐ 8ῖ6 πθὸ βϑϑθηΐ οῃύθβ, 
Ὠθα 66 ἢπτηΐπα, πθατθ ἰδοῖιβ; οαΐτιβ. Ορροβίψτιμι γἱ ἀθηιβ : ἀπᾶγο ὁρροβίψιιη θα 6χ ἀπὸ βθαποθαῦτι 
θϑὺ ὙΘ 1), 501Π16ϑὺ απο ὅ) δαπδ 50 αἰδΐον ἔθυτα. Οὐπβθατθηίία ρυοθαθαῦαι ρϑὺ ποο αποὰ δα πδύπ- 
ΤΆΠθΘν ἔθυσαν ἀθουβαπι; οὗ ΘΠ Πλδ16 51} ρυϊποϊρίαπι οὐπμίαπι δα πδῦαμι, τὸ ραὐοὺ ΡΥ ῬΒΙΠΟΒορΡ ματα. 
ἴπ Μοίδαν!β 4) 518, 8 τἸηᾶγθ ΠῸῚ Θβϑθὺ δἰ 5. «δὴ ἰθυτα, ΠΟΙ ΤΠΟΥ̓ΘΥΘΙΌΣ δααδ, 8 ἱρβδχηῃ ἐθΥΥ8 1, 
ἀαῦπι ἴπ οἸηῃἱ πγούτι πα γα}} δατιδθ, ρυἱποϊ ρίππι ορουίθαῦ 7) 6588 ΔΠ1π5 (6. 47, Ππ. 86- 4ν, 11π. 8). 

ἢ φιαγία γαϊξίο ἴῃ ταῦτρ. 8, τι} 610. 46] 8. 69 Τ΄. Ὧ Τονγγα ἘΠ, ὅ).,.8. ἘΠ; Θοϊϊοοέ φιοά 8; 
Ῥοριώη ψιοῦ ΤΒΟΜ. ὁ ΠΤ; Μοίοογίβ ΒΟΜ. ΤΕΡΟΝ; Ορρονίοαξ ἘΠ; ορρογίοί 8. 

10 βοῃθίηδ Ἰορῖοο 4] αἀπθϑῦο ρϑιδΡΤαο ὃ 1] βϑριιθηΐο: 

᾿ Ν ἀνα ἐν ἐμτ ᾿ Ααύδ, παϑαν 0 Ὁ ἔουθαν ἀθούϑιμι, ἐσοϑέ: ΒῚ ὕθυρῶ ΠῸη οβδθῦ 1 ΓΘ Υ]ον ρ88 ς ᾽ πραρολνν 
Ἷ ὃ Ῥγοῦ. 1 ἴῃ οπιηὶ πλοῦ παϑάγα}]} ἀαπδθ ρυϊποὶρίαπι δααδ, ὕθυτῶ ϑϑϑϑὺ ὑούδ 191 5116 « Η 

ΟΊ 86. ορογθθῦ 6580. 1 1π|8. 
84 15, ΘΟΟ. : ἃ ἢ 

Αἰφινὶ τηᾶῦθ θοῦ Ὀαΐπο. οἠπη πη] 86. 
«Αἰγινὶ ἐθγγα ἨΟΉ, θ8, 817,6 αηιῖδ Ἷ ψεΐα γίάθηηι5. Τοηὐθβ, 600. 
ἔῦγφο ἕογγα ὁδί ἱηζογίου, ἰάθϑέ σϑύυτα θϑὺ ορροβίσαμι οἷπθ ΘΧχ 0 βθα θαι ἐθγγ αν 6580 

81,6 αηιιῖ8. 

51 δὰ ααἱ ρουῥαηῦο ἀπ “ τηοάπ5 [0]]0 πο ροπθηβ., Αἱ 5]Πορίβηηο ἱρούθὑϊοο ἀϊ βθοοπάδ 
ἔραγρα (1) 616. 51] ροῦγθθθθ ἃ ΠΟ 6 ΘΒΡΙΙΠΊΘΓΘ. Θ0α ἴὰ ΤΟγπαϊα: “ 51 Α ποη οϑῦ, δδὺ Β -- 
“ Αἴαα! ποὴ δῦ Β- - Ἐσρὸ οϑὺ Δ.,. Αποῖο Παηΐθ 856. ἢΘ 56 1γ6 (1) ΟΣ, τ 12; 
11π, 26 5ρ5.}, 84 μὰ ψαῤίῥο 16 γτϑρίοηὶ 1| Μ. αἱ πούβυϊο (8., Π|, 881-82), τηῶν δι ἑοῖο ἃ 
ΠΟΙ ἀΔΡῸ “ πιο]ύα ἱπηρογύϑηζε, 811. ὁο058, ρϑγομῃὸ 8β᾽ ὃ ννϑάαίο οἢθ 10 βου ὑύουθ “ ἔβ 
αἱ ΔΡΡΘΙ]Ο 8] Ῥυϊποῖρίο Ἰορίοο ἔβη] αγθ οἢ 6 ἴὰ πορδζίομθ 46] οοηβθριθηΐθ Αἱ πὰ 

Ῥτοροβίζίοηθ ἱρούθυϊοα, ρ᾽ αβθϊῆοα 1ὰ πορϑσίομθ 46] ὀοπβθριιθηΐθ ,. [μἃ ργϑοϊβίοπϑ 6] 11π- 

(1) Οὗ». Τ. Ῥέβοη, Ζριϑέἠνίογιοθ Τορίοαο, ΕΥΪΟΟΥΡῚ Βυϊθρονίδθ, 1888, 1, ρῃ. 422 ςρρ. 
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Βυδρδο 6 ἰὰ ᾿ποϊάθσσα 46] γρΊοΠϑηθηΐο ὃ ἀιβδδὶ ἸΠΔΡΡΊΟΓΘ ἴῃ 6116] ρᾶθ80 46] 16 110- 
παγονία ὁ Ἰύσονθ 6110 β10 ὀρϑῦθ; 6. 118] 81 σδρίγβῦρ6, 86 Πϑηΐθ ἴοββϑϑ 1᾿δαύοσο 4618 

Φιιαθϑέϊο, θοτη0. αἰ ΔΡΡΪα δάοροναῦο δρὶ δ] τηθηΐθ ἀπ᾿ Ἰἱπρταρρίο, Π]οβοβοδπιθπίθ ρδι- 
Ἰαπᾶο, πιθη οἷιθ Ῥγθοῖβο (1) 6 ἀπ ον πιδ α᾽ ΔΡρομπιθπύασθ ὑδηΐο ρὲ ἱπρανραρ]αὐα ααϑηΐο 
Ῥὰ ἃ ΘΙοσχίοηθ ὃ, Θ0Π6 ῬᾶΓγΘ ἃΠΟΙ6 8] ἔγϑαβ (2), ρ᾽δ ΒΘΟΡΡΘΥΟΪΘ. 6 τη ρΊΟΥΠΘηὐθ 
Ἰα πη. 

«ἄφψια παΐμγαζίέο), 606. 11 ΟἸΟ]Π] 8 η] ὁ 11] Ῥοϊοίθο, ἔτπιραπᾶο η6118 2). Ο΄ απ ἐγοναῖο 
ἀπ Ἰοηΐδηο τἼβοοηίγο Π6] Ραγ., Χ, 90. ὉΙ ρἱὰ νἱοῖηὶ 56. πθ ὑγονᾶπο: ἴῃ Ατἰβύοίθὶθ (10 
Οὐοῖο, 11, 4, πὸ 10, ρ. 394 64. οἷδ.: ΤΤέφυκεν αεὶ συῤῥεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλότερον. 
- Υ. Ρὰγθ ἥορι. Ῥτθο., Ρ. 77), ἴὰ Ανογγοὸ (8), ἴῃ ΑΙθββδπᾶγο Αἴροἀβίθηβο (4), ἰῃ Ρ]]πΐο 
(Μόν. Ῥγ., ρ. 80), πο} Αχαϊπαῦθ, ἴῃ Ἐρίαϊο Οοοπηα (1Ὁ., Ρ. 142, πὸ 8, 6 154), ἴῃ 

Τιηοπθ Απρῖο (Οοα. ναὺ. Ταῦ. 2: 

“υ δά Ἰοσυμη ἀθο! ν]ΟΘῚ ,}), ἴῃ ῬΘΟΪο αποίο, ἴῃ Θ. Β. Οδράδπο, ποθ] Οὐροτ- 

220, ὁ. 194 Ὁ: “ ΒαΡΡοηῖδαν αποᾶ δαπδ, Ποη πηροαϊξα 

πἶοο (6), θο6. ΠΤ  Ιῦγο ὁπαποίαθο 46] τπηράθβίπιο ρυἱποῖρίο (ἡ). ογιρῖ γιοίιε, 666.} ΒΘῃΊ ΓΒ, 
ΘΠΟΙ  Θ580. ἀονίναύο ἀα Ααϊϑύούθ (776ἐ., ΠΠ, 1, ἐκ τῶν ὑψηλῶν οἵ ποταμοὶ φαίνονται 
ῥέοντες, 6. Γ΄ρ5. 1884, Ρ. 44, 6 ραϑϑῖηι), ο οογῦο ἀδ 1αἱ ΄ο ἀουϊνὸ 11 Τοβίαϊο, ρἰϊ ποίο 

Βούδο 11 ποιὴθ αἱ ΑΒα]Θη86, οἢ16 ἴῃ ρίθῃο βθ00 10 ΧΥ ἔμ ἀπὸ αἱ 41.611} 6116 ρἱὴ υίβοα- 
ὑδιηθηῦθ ΠΟΘ ΡΟΠΟ 1᾽ Θβἰβύθησδ, 4651}1 δηθίροαϊ (6). 

ἰών ἠναῦθ δὲ ργΐηθ. θοὺ. ὍΪ απθδ δυροιηθηΐο 5ἱ ἑβοθνᾶπο ἔουδὶ βονγδαθαΐίο ἱ βοβίθ- 
πἰζον! ἀ6118. τηδροῖονθ αἰύθζζε, πιϑΡΪηδ, ΡῸῚ ἱ Δ] 1] οἹοθο ἐθιταοαιθο ἄονονα ριθ- 

ΒΘηΥΑΙΘ. Π6] 5110 ᾿πύθγπο 1᾿ ἀϑρϑῦϊο δἀοιηρυαίο μ611ὰ ἢρ. 4 ἅ6118 ποβύγτα Τανοῖα, ἄδ τὰ 

[ο!ύα 811 ΟρΊΊΒΘΟΙο ἅ6110 Βομπηϊαῦ (ρΡ. 6, πη. 2). Ἐρδι πη Ἰπητη ΡἸ δ Ζίοη 6 Ρι16 1.116 56 8] νπο]6, 

τηϑι ΘΗ] ΟΠ 1Β5ῖπηδ, α61}18 ὁπ6 ἕδοθνα ἀθυῖναιθ 1 ΠπΠῚΪ Ρ6 1 νἱθ βούθουγθηθθ αἰ ουξαηθηΐθ 

81 τηᾶγθ: βυβγαραύο, ἀδι απ γϑιβϑῦθο 4611 Ἐϊοο!οϑίαδίθ (1, 7: “ Οτηηΐα βππηηδ, ἰπὐγϑηΐ 

“1 τΤη8} 6, ϑὺ Π8 6 ποη γοαπηαδῦ: βα Ἰοσὰπι τππᾶθ Θχϑαπῦ Ππγηΐηδ τθυθυ αηύαν τὖ Ἰ ΘΓ ΠῚ 

“ βαδῃηῦ ,), δοοο]ῦω 1 ραυῦθ ἀὰ Ρ]αύομπο (14., 60-61), ἀρ γϑοοίαῦα ἀα ῬΊΙηΪο (Π], 64), 

“ ροηὐγεϊοθογίατη., πἀβαῦο οοβύαθοηηθηΐίθ ἀα Ῥαμπίθ π6] (1) Νούα βονγαδαϊθο “ ορροβίζαμι., Ῥ6. 

76 Μοη. 

(2) Ῥαρέο, ν. 820. Οὗν. “ αἴογῃ. βίου. ἃ. Τιϑῦῦ. 16... 86, Ρ. 167, ποία 25, 

(8) ΝΘῚ οουητα. ἃ απθϑὺ Ἀπὸ ρᾶβθ80 αἱ Αὐ., 126 Οὐοῖο, 11, ὕθχ. 81, ο. 84", δα, οἷῦ 

“ ἔρρύατη δδῦ (απο δαὰᾶ δἱῦ ΒρΗ δου 08) οπὶ ΘΟμΟΘββθυϊααβ αποα δαπᾶ οαγγὶῦ δὰ 

“ Ἰοοοσατα οὖ απδουὶῦ οὐϊαδτη ῬῸῚ βασπι ΘΌγβασι οὗ ἀθϑοθηθαη ὈΥΟΡΙ ΠΟ αἰ ββίσηππι ἸοΘοστπὶ οθηῦγο ααοᾶ 

“ ρϑῦ τηϑάϊαπη ὑούϊαβ, ααθπὶ παροὺ παὐατα]δον. ΕΡ οατὰ αἰχὶδ δα Τ ουῖαβ Ἰοσοσθση ἰπΐθηα]} ΤΠ ΘΥ τι 

“ Ἰοοογιτα ααθπὶ παροὺ παδαγα]ϊίου, ἀααδ Θαΐπι παίαγα ον πὸὰ τπονθγοῦαν δ σθηΐγατη ἰούϊιβ. ηἶδὶ 

Κ ΒΟΙΏΡΟΥ ἱπνθηϊγοῦι ὕθυσα οχίστα βαππι Ἰοοαπὶ οὗ θϑϑθῦ Ἰοοβ πδὐτι τα} 5. δα πᾶ 16 πὶ ΟΠ ΙΟ60 ἔθυτὰθ 

“ παθαυα]; οὐ Ῥγορύου πος ποῖ ἀθΌΘμλι5 Ἰη  ]]Προτ οχ μοο αποα αἰχὶῦ δα Ἰηΐοσῖαβ Ἰοοοσαι αποᾶ Ποὺ 
“ ρὉ 810 ἴῃ ΟΠΗΪ ΘΟΥΡΟΥΘ ο,ανὶ 56 ἴῃ δαπὰ ὑδηΐαπι, αποπΐδπι 1Π ΘΥ5 ἸΟΘΟττιπ ἔθυγὰθ θϑὺ ΘΠ ΤΠ, 

“ ἘῸ Βοο τπηδηϊ- 

θυ τιΒ. ΒΧΟΥΊΤΙ 

ΠῸΠ ῬΤΟΡΙ Πα αἰ ΒΒ πη 1} ἸΟΘΟΥΙἢ ΘΟΘΠΕΓΟ 5. 

(4) ΝΘῚ οοτησπθηῦο ἃ Αὐἱβίοίθθ : “ Ααὰὰ βὰὰ Ῥχορυῖὰ παύατα, δα Ἰοοὰ οοποῦνα Ππὶῤ ἀθογβιπα οὐ 

“ ἃ Ποο π.]}]}1π|5 ἀν 8. ΟΡ5. δϑὺ.,. 

(58) Ῥ. γακνετνι, ϑμηώμα παΐ, ρ}εϊ., οι, 1508, ο. 88: ἑατη Ἰρβῶ (44.118) πθοθββασῖο Ππαὺ δα Ἰοοῦτα 
“ ἀρο!νίογθιι.,; Ν. Οὐρππντοι, 126 γϑροῖμέ. ογ δίνη, 110. 1, οαρ. 2, Βαβί]θα, 1540, ο. 1... Ῥοὺ 1 Οαραδπο 

« 

81 νϑᾶδ Μομ. ρυθο., ρὰρ. 129. 

(6) Οὐονωμορίαγῖα ἐῃ Οομοβῖηι, Νμθαῖα, 1596, ἴοπι. 1, ο. 289: “ Ποβοομαϊέ αα ξονέονμ. ΔΑααδιατα 

“ ροηᾶϊδίο οϑῦ αποᾶ οὐπαταραηὺ ἴπ ἸοοῸ ἄθρυθϑβο, ααϊὰ πὸπ Ῥούθϑὺ θ᾽ οναυΐ τπδρῚ8 Ἰοοτ5 Θυτιρύϊομἶδ, ασατα 

“ αα ραν υίατη οτἱ σ  πῖβ, ᾿ἀθδὺ ποῖ ρούθαῦ 6588 8} 010. ἸοοὰΒ ἴῃ ἀπὸ δα πδ6 παβουσηΐασ, απϑπᾶο ΘΥασαΡαπὺ 

“ ἀαδτῃ ἸΟΘῸΒ ἴῃ ἀπὸ ῬΥππο οΥἱσίπαπῦαν οχ ὃ Μοί. Αὐϊϑυοὐθ!β.,. ῬῸΥ ΟἿΣ απέϊροαϊ οὖν. 2ηι. Θφηοϑίηη, 

οαρ. 1, νϑυβ. 10, ααδοδῦ, 10. Π Τοβίαϊο πιουὶ μ6] 1455. --- θη. ρόδα ἀἰογθησα Βυπποίνο (7 "έβονδ, 1, 

Ῥ. 85, 6. 106, ». 115: 1] οϑὺ ρσόρυθ παῦανο 465 αἰραθβ 416 6168 τηοπὐοηῦ ὑαηὺ ΘΟμηπι 6 6168 ἀνα ]θηῦ ,. 
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ἄα ϑϑπθοα (ΠΙ|, 15. 558.), ἀ8 Βδβ11Π10, 48] Τλαιηδβοθηο, ἄὰ ᾿ϑίάονρο, 48 Βθᾶδ, ἀὰ Βπαρονίο 

ἃ ὈυϊΐΖ, ἅς Ρίούγο Τιοπιραρᾶο, ἅα Ομουῖο α᾽ Ααὔπη, ἀὰ γίποθηζο αἱ Βθϑυνϑίβ, 48 Βτα- 

πρίδο Γιδὐϊπὶ, ἀα Βἰβίονο, ἀα Οογγθάο ἀἱ Μϑρθηρογρ, 481 Β  Ιβοῖι, 48] αονίηο, 4 ΠΙΟΠΙβῖο 

Οανὕαρίαπο (1), 44] θὸ Μαρί βου, 4811 ΑὩρΊΊοο, 48] ΤΟ]Οβδη] ; τη ὀοτηρα ναί ἄα Αὐἱβύοῦθὶθ 

(Ηεί., Τ|, 2, Ἢ μὲν οὖν αἰτία ἣ ποιήσασα τούς πρότερον οἴεσθαι τὴν θάλατταν ἀρχὴν 

εἶναι καὶ σῶμα τοῦ παντὸς ὕδατος, 660.) 6 ἀαἱ 51ο] Βοριδοὶ (Ἰ᾿ΔΑαυϊπαῦθ, 11 ΟΟ]ομηδ, 666.), 

ἐγῶ ἱ 40.811 5] βοπίογα 1᾿ ϑαύοσθ 4611 ., 6 8] στᾶπᾶθ Πιϑοπϑρᾶο (2). ἈποΠθ. α] δηζὶ, 

ΘοΙη6. Π6]]᾿ αὐ ροτηθηΐο ρυθοθάθηξθ, ΕἰρΊ αἰο ΟΟ]οηπδ τηπονθ 6 ΤΊβοΙν 1 ΟΡ ΙΘΖίοη 6 βύϑηο 

ἴῃ 511 ὑγαύνψαιθ 46116. σοπύγονογϑία 4611} δοασα 6 4611ἃ ὕθυσῶ οοπθ ἴα 1] ποβίσο ϑαΐοτθ 

(ον. ρτϑθο., ρ. 154). Τὶ δρριηῦο ρϑγομῃὸ 91 ὑγαύνα ἀ᾿ ἀπ᾿ ΟΡ Ι θχίομθ ἃ466]1 ἃννθιβδῖ ΠῚ. 

δὶ Θδρί866 0116 1] Θ΄. οἱ Γμγῳ., ΧΧΎΤΠ, 98, 6 11] Ῥοϊούζο (1. οἰ.) ἀϊοα: “ΟΠ Ἰδιηδπᾶο 

1 τηϑῦΡθ “ Ὀγϊποῖρία πη οπηηίαμη ϑαύθΡατη ᾿ νοὶ νθῦθ 6118. 6 ἰπύθϑϑ 18 ὑθουῖδ 46118, θν8- 

ῬΟΓΘΖΙΟΠΘ. 46116 8640 ,, οἰὔϑηο [πο] 06 ἃ ΠΟΠ᾽ 601}1 ἃ βὰὰ νοϊύα, ἔνγ9., ΧΧῚ, 485-51; 

ΧΧΥΠΙῚ, 98, Υ, 109. ΜοΙῦο τηϑποὸ ροὶ οδρίβοο οοπηθ 1] Μ. ροβδϑ8, τἰϑρϑύζο 8118. ἕο τη ]δ 

“ ηρύθνοϊθ οἢ 6. 560 ΘΠ6 ΠΕΠΊΘΡΟΒΙ αἱ οἰδασίοπθ 4611 Μοίθογοϊορία δυϊϑύούθ! θα, ρον αν 

Τἰβοοπν! ΑἹ αἀπθϑύο ὑγαθθαθο ρᾶγθ ὁἢ6 ΘΘΘΟΡΡΆΠΟ Π6116 ΟΡΘΙΘ ρϑηαῖπθ αἱ Τ)αηΐθ (πη μὰ 

ΘΟ πούαθο οἶσοα ἀπὰὶ γϑηῤίπα ΘΟΠῚ6. Οἱ ὁ τη6π0 ΡΓΟΡΘΌΠ1) ποι ὃ τηδὶ οἰδαῦο 8 Τ)απὺθ 

αἰγουϊψαμηθηθο ὁ 48] ποῖηθ., (ρ. 351). Θιθϑῦ οββθυνϑΖίο 6, 56. Π|δὶ ραὺ ἃ ΘΙ 6 πῃ Ρ680, ὃ 

οοπῦρο 1᾿ ϑα θη οἰ ὰ, ρΘΟΠὃ ΤΟβύθΡ 06. ἔλα 1᾿ΔΙ01Ὸ ΘΘΙΏΡΓΘ. ἃ 5ΡΙΘρ "6 ΘοΙη6 πιδὶ Π)αηῦθ 

6Π6. Π6116 5116 ΟΡΘΓθ β'ΘηῖΠ6 ΒΟΓν 6 τἱρϑύαψατηθηξθ, βθοοηᾶο 1᾿ ϑαϊζίοηθ ἔογηἶδα 48] Ν., 

“8 Μούθονβ, (ρηνυ., Π|,.14; ΤΥ, 28), ἴῃ. απθϑῦο 6 πρὶ ὃ 28 δοθία ργϑίδγιθο ἀπ᾿ αἰτῶ 

δτδαῆδ 46] ὑϊΐοϊο (΄ Μούδυσβ 2) 6 ῬΓΟΡΙΟ αἀπ61}1ἃ ΟΠ86. ἀϊνθηηθ ἴουϑθ ρ᾽ὴϊ οοιηππθ. Π6] 

Βθοοῦΐο ΧΥ͂-ΧΥῚ (3). Τὴ 8ο. Ροὶ οἰ Πδηΐθ ἔθ πο] ον. ΠΙ|, ὅ, Ἰη. 78, ἀ611 ΘΘΡΡΒΒΒΙΟ 6: 

“ [θα ἀἰβοοροῦῦδι » ΘΟΠΘ ῬΓΟΒΘΡΘ ἃ ΟΒΒΟΡναγΘ 11 Μ, (ρ. 846), 51 ϑοοοβύδ δ5581 μὰ, 

τὶ ρᾶγθ, 8118. οϑργθϑβϑίοπθ αἱ Μίοϊοίθ ϑοούο (Ζθηι. ρσθο., ρ. 191), 401 Τπρὸη (10., 147) 

Θ αἹ 410Ὁ1 Θοϑιηορυϑῇ 6 ΠΙΟΒΟὴ οη6. ἃ ἀ06118. αἱ “ ὕἤογσγ ἀθύθονα., ὁΠ6 51 ὑτοναὰ 46] γϑϑῖο 

ΘΏΘΙΘ 26] ϑϑογοβροβοο (Μθηι., 1, Ρ. 120); 6, ᾿πηῆμθ, 16. ἔουπλα]α αἱ οἰδαχίοπθ “ αὖ ραὐοῦ 

(1) Οἷσι ροὺ αἸονδημὶ οὐ! ὁ ΘἹονδμηὶ ἃ ὅδ ϑιηἸ απο 1 ϑιώμηνα ἀ6 ὀαθηιρὶβ ὁἐ γουμὴι δὲηεῖ- 

“ μειιαλνιδιια, Ὑϑαθσία, 1577, ὁ. 467: “Βραύα Μαγίω δββίτα!]αὐαν τυ]... αὐἱῶ ταᾶγ6 θϑῦ οὐ μἶ πὶ Δα ΤΠ. 

“ Ῥυϊποίρίαμ... 564 Αὐἱβῦ. Ανΐο. δὺ ΑἸσαΖθ] οὖ σομιπιπη ον Ῥουραύοθϊοὶ νοϊαπῦ απο Γοπύϊατα οὗ Παταΐπατι 

“ Ῥ]ανία 510 οαπδᾶ. 568 ροβίῥϊο ρυίτπα νἱἀθῦαν τπᾶρὶθ Θοπϑοη το βου ρύστεθ ῳ; ρον 11 Ὅ6. Μαρίου 16 

φιιαοδέϊοηθϑ ρθ)" μὲ 1168, Ὑ Θγιοχία, 1490, Ἰὼ ὁ. 027; Ῥ61 1] Τ Ο]οβδηὶ 1] Οορεροπαϊο αὲ δήογα ῬᾺΌ]. 0011 ϑὕογα 

46] θα αἱ ουϊ ὃ 1ὰ οοπὐϊηπασίομθ, 110. 2, Ρ. 142. 4611 6. [)46111; ρϑὺ Ῥιοηΐβῖο Οανϑαβίαηο 16 ἔμαν- 

γαξίοηοϑ ἐρὶ χιιίηψμο Μοβαΐοαο Τιοσὶς 708, ΟοἸἹοπίαθ, 1506, ». 234: “ ΒΌΒΒοΟΥΘΒ ἀαοαὰθ ραύθουιπι ΠοῸ 

“ Ῥυορδπῦ «αοπίαμη ἐούα, 6118. Ῥ6 1 ἱπν1β1 0 1168. σθμαβ δα αΐ8 τορ] οὕα, οϑὺ ααϊθ8 οὐπἶθτι5 ΟΧ Τ]ΔΥ] ΟΥΡῸ 

“ ρδὲ,; ΡῈ. Βαγξοϊοιηθο ΑπρΊϊοο 11 226 ργοργίοἑαξίδιια, γογιη, δα. 46] 1482, ο, 114 5: “ Οἴηπο ἤμππιθη 

“ οΥἹσΊ Πα] θ᾽ ῬΘΡ Οσοαϊίοβ παθαύτβ ἴῃ ὀρ  ῖθιι8 Τοπέϊατη ἃ τπανὶ οχὶν δὺ Ῥ61 τηδηϊξοϑίοβ ὑγαπδὶθσιιβ ἴῃ 

“ χηθχθ τϑαᾶϊῦ.,, 6 ἅπομ 1145, 117», 122. ῬοΥ ΟἹΪ ΑἸθεὶ ἱ νϑάω Κ. Καπυβοημεπ, Πῖο ρ]γϑίϑοιο Πγα- 
κιπᾶο, ίθημε, 1899, ὑη. 960-98. 

(2) Τργανηηιονιεὴ Τοίίογανὶ ὁ Ποβοποὶ, Ἐϊτθισο, 1899, Ρ. 90: “ 856. Τ᾽δοαπα οἢ6 Ξυγρθ ΡῈ 1᾿ 4106. οἶτηθ 
“ ἀ6᾽ ταοτιδὶ νίθηθ 48] τιᾶγθ, 46] «π8]6 1] 8110 Ῥ680 1ὰ βοβρίρῃθ, ΡΥ 6556 18 Ρῥἷϊι αἰύο Δ᾽ 6ββὶ τποηϑὶ, 

“ Ῥθυομὸ ἃ οοβὶ Ἰίσθησω [8] ραγύϊοαϊα ἃ’ Δοασδ ἃ ἸΘναυϑὶ ἴῃ ὑαπῦα αἰ θΖηᾶ... 6 ποῖ ὃ βύαῦο οοποθάμίο 

“81 γϑϑίο 4611 δ]οτηθηῦο 61] βοατπῶ ἔΆγ6 1] 5ἰπη1]6.,, 606. 

(3) ΝΘ11α ϑϑρρημα Ναξιρ"αἴτα αἱ Ῥάο0]ο Ὑοποίο, βαᾶϊζ. 6] 1476, 11 1ῦτο 4611 Μούθουοὶ. ρουύα ΡῈ. 

ὑϊδοϊο “Τάρου Μοιμδαγογατῃ.,; 16, Ἄρη. 46] 1488 (ρον Βδυπαγᾶστη ἄθ Νονἱμπδρ]ο) 6 4611. 46] 1494 

4611 Μού. αἱ ΑἸ ουίο Μ. (Ηδίπ, 514) βοπὸ ἱπθϊθοϊαῦθ ραυϊταθηῦ “ Τύρου Μούμαπσουατη 9; “ Τάρτο Μοῦμαι- 

“ χογτα 9;  ἰῃ 2) Μοίμδυγσοσιιπι,, 5] Ἰθρρθ Ῥᾳγθ π6] οο. γαῦ. Τιαὐ. 46] 860. ΧΎῪ βϑοσπαΐο 60] π΄ 2226 

ἃ 6. 216) 6 215», 616. οομξίθηθ ἔγα 1᾿αἸύγο ἀπ᾿ ΟΡ τὰ ΑἹ ΤΊ ποη6. ΑΠρΡΊο, 606. 
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“ΡΘν ΡΙΗΠ]ΟΒΟΡΠ ΠῚ ,, Θ60., 560. ἢδ' Δ] 6116. ΘοΟΥἰβρομάθηζα οομ 8] πὶ Ῥᾶβ5] 491 1. Χ, 
8 10, 11π. 229, 8 88, 11π. 614 6 46] 6 Μοη., ΠΙ], 7, Ἰΐῃ. 19, πθ δὰ θθη αἰδγα 6 τποῖΐο 
Ῥἰὰ οαΙζδηῦθ ὁ0η Δ] ΤΣ] 6. ΠΊΟ]Ὁ] ραβδὶ ἀ ὌροτΘ α᾽ δα ον! πνδυὶα  ββίτηΐ, 6 ΒΡΘΟΙΔΙπθηὔθ Θ0 ἢ 
5. Τοχηηδθο, ϑιρηηια, 1, ᾳ. 1, αὐτὸ. 1: “ αὖ ραἰοῦ ῬΘΡ ῬὨΠΟΒοΡρμαπι ἴῃ 6. ἤοίαρϊ., ; 
αὐ. 6: “αὖ 6 ΕΠ. ραδοῦ,; ᾳ. 2, αὐτὸ. 1: “αὖ ραΐϑὺ ρϑὺ ΡΠΠοβ. ἱπ 4 Μοίαρῆ. οἱ 
1 Ροβίον. ,,; 6 ραϑϑ8ῖγη. 

1Π|. --- ὅ. Οὐδίοφίογιο φιίρία. 

[5 7]. Τύϑπα 4) ἀὐρτιθραύτι ααἰπίο. Ααπα νἱἀθύαν τηαχίτηθ βθααὶ πιούατα ἴαπδθ, αὖ ρεΐοθὺ ἴῃ 
δοσθβϑῖι θὺ ὙθΟθϑϑῖι Τηδυΐ5; τισι ἰρὶθι ΟΥ̓ΡΙΒ Ι]Ππ86. 50 ϑοοθηυουβ ᾽), γα ίοπα 6. νἱἀθέαν αποάᾶ 
δαπδ ἴῃ 58 ΒΡμδθτὰ θοοθη οἰ αύθηι. Ἰπηϊῥθίαι ὅ) οὐ ὶβ Ἰαπδθ ϑὺ ρϑι ΘΟΠΒΘΟΠΘΩΒ 510 ϑοοθη τοῦ; 
ϑὺ ἀπσπηη ΠΟ Θ588 ΠΟῸΠ Ῥοβϑὶ πἰδὶ δῦ δ] ον ἔθυσα, αὖ ἴπ ὈΥΐτηδ τδίϊοπθ οβίθ 511 οβῦ, βϑαπίψαι 
1ᾶθπι ὅ αποᾶ ρῥυΐαβ (6. 4ν, 11π. 8-14). 

ἢ φινέγιέα γαΐίο 5 ἴὰ ταᾶτρ., Τ' ἃ 6. 6] 8. 75, ἢ 5, δοοηέγ οι Ἐὶ, φαοοηέγίοι5 ΤΕΟΜ. αοϑύα 415- 
ογθρδησα ἔτη 1 νὺὶ ΘαἸ ου π6118, συαῆα Αἱ αᾳαρδύῳ Ῥᾶτοϊα 6 δὶ 5ποὶ ἀδυϊναξ ὃ οοβίαπίθ; Ῥαβίογὰ, 
Ῥϑυοῖδ ἄΥΘΠΘ Ῥ͵ΓΘΒῸ ποία πη γο] δ, ΘΙ 5ΘΙΊΡΙΘ. ἢ Φρριϊέοέμν ΕΒ. ἢ) Ιάάορι 8. 

ΠΡ ΡΡοπιθη δ Ζίοηθ, οοπϑίϑύθηθθ ἴῃ ἄτι 5Π]ορβηιὶ, αἱ οαἱ ἢ ῬΥΪΠΊΟ ὃ [Ὀρπῖθο ἀϊ ργονϑ, 
ΟΟΡΤΘ ααἱ 5881 [18οῖ8. ΠῚ βυϑπ Ἰππρὰ ρἱὰ αἰ Ης 16. ὃ βία Πτ6 4 Ὅπᾶ6 ρΡία ἀναΐο οΥἹ- 
Βῖπθ ΤΟΡΡΙΘσίομθ ὁη6 οϑβϑᾶ τϑοομῖπᾶθ. Ταῤξανίθ, ποπ ὃ ογϑα 116. ὁΠ6 Τίβα! σα ἤπο δἱ 
ἰθηιρὶ αἱ Παπίθ, ααβϑηο, βοντᾶπο ἀομηίπαηᾶο Π6116 ϑοιοῖο Αγιβυοϊθιθ, ἀϊ ϑοοθηύγιοἱ 
ἌΡΡΘπδ 5ἱ ρἰβρὶ β] αν, 6 πΐππο, ἃ πιῖϑι πούϊχία (Ὑ7. ἤονι. ρυϑο".), ΔΡΡΙΙΘαηἄο 4110 586 
ΑΘΡῚ1 Θ᾽ θυ θη! ααθϑῦο βἰβύθιηδ, ἄνϑνδ ὩΠΘΟΤ δ, ΟΙδποΤοβαπιθηΐθ βοβύθπαξεα 1 ϑοσοπέγιοἰτὰ 
4611 ᾿ δοααδ. ΒΌΤΒΘ, ΘΟ1η6 16. ἅτ ] Ππη6. ΟὈ ἰοίομὶ ἃ ἀπὰ ἀοὐἐεῖπα οᾶτα βονταξαξίο ἈΠῸ 
βϑιοϊα, Αροβὑϊηΐδηδ, τίβαίροπο ἃ Εἰρὶ ἀϊο ΟΟ]οπηδ, ο16. πθ ἔτι ΠΠ ἰοπάδίοτθ, οοβὶ απρρϑύδ, 
ἀουχα, ΤΙ πιοηδα, τι ΒΘΟῸ]0 ἄορο 1] ΟΟΙοππδ, αἱ ἐθιηρὶ ἀϊ Ῥᾷοϊο γομποῖο, ψαδηᾶο Ῥδῦνθ 
ἀηδι β 8 πον] δὰ 6] πηοπάο Ἰαὐΐπο Τ᾿ ορίπίοπθ 46] ΒιρΡΘη56 6 τἰπ Θοοδπάοϊο Ροΐθνϑ 1] 
Ποουΐπηρ ἀϊνθ αἱ 1αϊ: “ Πηδρίπαθαν. δαπδηὶ απ86 ἰπ ῬΕΪΠοΙρῖο ογθδύϊοηϊβ ἔπ] οοποθηύγίοδ, 

᾿Κ ἔθυτᾶθ. οὗ πηΐνθιθο, ἐδούδιη ϑοοθη νυ οαπι ἔθυσα οὗ οοποθηίτίοθμ [παπᾶ αὐ ΦΡΡΆΓΘΙΘ 
“ φῬοβδὶῦ ἃυϊᾶδ, 9. 

Αια υἱάρίνιν, θ60. ϑ.118, ΘΟΠΠΘβϑίοηθ ἀθὶ τηονὶπηθηδὶ ἀϑὶ οουρὶ οθ]ϑϑυϊ ὁοη 16 ΠΔΡ66 
ἕαρομο οἷὰ ἅ8110 ΒοΠραΓ6111, 4811 Απρ ΠΟ] (1), 48] Κυούβομιμθι (2) ὁ ἅν, δἰ θεϊ τπο 
ἔογηἶ] νὺῖ ὀθηπΐ βϑουῖοὶ ὁΠ6 ἀϊβρθηβδιο πη 481] Ἰηγαὐ ομογτηϊ οἱ τη ο] ΟΣ ηθηΐθ. Τϑηΐο 
Ῥἰὰ 6116. 46110 ρϑυυϊοο]ανὶ ἀούξγηθ ἅ9Π18. Ὁ. ἃ τπὶθ ργθιιθ αϊ υἱηὐγϑοοίατο 1ὰ ἕοπξο πη- 
τηθάϊαῦα ὁ 4110118, 616 5] ραὸ τϑραΐατθ ρὸὺ [δ16. ΝΠ τὴΐ ΒΘ ΠΊΌΙ8, Ῥϑγύαηθο 66 απθβίο 
ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ, ΘΟΒῚ ΘΒΡΡΘΘ50. ααΐ ΘΟη]᾽ ὃ, ργόνθηρα ἄπ 58η ΤΟΙΉΙηδ80, ΘΟΠ6. νΟΡΓΟΌΡΘΡΟ ἢ] 
Μόοογθ (ϑιρηηια, 1, ᾳ. 110, ἂρῦ. 8: “ Βῖοαῦ ἔσχε οὐ τϑῆπχαθ ΠηΔΓῖὶβ ΠΟῚ ΘΟΠΒΘΟα ΙαΓ 
“ Τουιηδηη Βα βύδη 1819π| δασδθ 564 νἱνϑαθθηι Ἰππδ 6. .; 6 95 956. 2, αὐ. 8) 6 [᾽Δπ- 
ΒΘΙΌΙ (106. Οὐοῖο οἰ Μπιιᾶο, Ἱ, 160. 4 δ: “Ααιδ 6Χ ἱπηρυβθββίομθ ΒΙρΘἸΟΓ ΤΩ ΘΟΓΡΟΙῚΠῚ 
“ ΒΘΟΙΜΠΠ οἰ οα] αὐ ΟΠ θη ἱποοτηρ] ύδη 50 1]Π16οὲ βοοσηάσμη ἤπχυμη δὲ ΡΘΗ ΧΌΠΙ » Βθρὰθ 

(1) “ ΒΟ]1. ἃ. 800. Ῥαπῦ, 1ῤ..,, ΥἼΠΙ, Ρ. 61. ΤΑ. 51 να]θ, ὑγὰ 1 α]ύσο, ἄβι]α, ποία πιθιαοτῖδι 6110 
βομίαρδν8}11, 1 ρ»θοιγϑογὶ αὐ Οορογηῖοο πο] Τ᾽ ανιἐϊογυϊὰ (ΡὈ]οαΖ. ἃ. Ἡ. Ο85. αἱ Βτογα, πὸ 11). 

(2) ΤῬίο μἠμϑδίϑοῖιο ἘΠ ἀἸοιονᾶθ ἕρι οι ἰϑἐ οϊιονι ΜΙ οΙαἴέον, Ὑ͵ΊΘυι, 1899, Ρ. 112 βρ5. Εὰ Ρᾶυύβ 46116 
Θφοσγαρῆ. Αϑηανᾶ. ἃ Α. Ῥοηοῖ, Βαμα 4, Ηϑ 1. 

ββπι Π Τομ. 1]. 87 
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ἢ τποῖο 46] οἰ610) (1), πὸ ἅα. ΑΙΡουύο Μάρπο ὁ βρϑοίίπηθηῦθ 48] ρᾶββο 69 11 Μ. οἶδα (2), 

6 Πθρραν ἅδ Τλπιόϑποὸ οἰδαῦο δηομ᾽ Θ580. 48] οὐ Π]00 ἰπρ]ο56 (Ῥήαγβ., Χ, 204: “ Τιιηδ 5815 

“« ψἱοῖθαθ. Τοῦ η ὑθυρθηδαιο τηϊβοθῦ ,), Θοπθ ΠθᾶΠΟΘ ἀα Βραποίθο Γι ὐ]η1, ᾿ηνοοδίο 

οοποογάθιηηθηΐο 48] Θαϊθοι (8) 6 8] ΟἸα]Πδηὶ (768.,ὄ ΠΠ, 47: “ Θυδπᾶο 1 ἰὰηᾶ ΟΡΘ5660 

“ γῃρᾷοϑπηδηηθηΐο 10 Τη816 ΠΘ ΟΓ6806, 66 8]1οτϑ οἰδῦδι ΚΡ ΘΠ Ἰββί τη ἔρδηρ ΘΗ ; 6 αααπᾶο 

« 6118. τηθηοτηδ, ὑαύθ 16. ὁ056. Ο16. 5010 ΒΟρΥδ ὕθυτ δ, ΤΠ ΘΠΟΙΊΘ ΠΟ 6 ἀἰνθηύδηο ΤΠ]ΠΟΥῚ 6ἢ}6 

“« αἸπϑησὶ ,), 6 ὑδηύο τηθηὸ 4861] βὔπρομαϊ νον δὶ ἀδηύθβ οι: 

ἘΣ οοτὴθ 1] γοϊροῦ 6] οἷ6] 4611 Τᾶμα 

Οορτο ὁ ἄϊβοορτθ ἱ 101 βϑῆσα ροβὰ (4) (Ῥαν"., ΧΥ͂Ι, 82-88). 

Α πι6 ρᾶγθ ὁπ6 ΑἹΡυμιδβαν, Οπουῦῖο ἀ᾽ Ααὔαπ, ΒΑρθο]οσηθο ΑΠΡΊ]100 6 Ρϑγῆπο Ῥίοο 4618 

ΜΙτδηάοϊα (5) ἀρ ίαπο τπϑρρίον αἰνιθῦο 41 ὑαυ! οοδύοσο ἃ ἔδιθὶ δναηθ, τὴᾶ δ Ῥγ6- 

οθάθηζε, 858. ὑύυϊ βροῦθὶ ἃ Βθᾶδ ὁῃ6 πὶ 126 ἐθηθρογιθι γαΐΐοηο ἀἴ6θ οοβὶ: “ ΜΆ ΧΙΠ.6 

ααῦθπι ργᾶθ οἱηπΐθαβ δἀπηίγαπᾶδ ὑαπύδ, οὐθδπὶ οτη ᾿Ιᾳπ86 σαῦβα βοοϊθῦδβ 41 διὰ ΟἸΏΠΘΠῚ 

οἷα οὐδαπι ΟἸΠΠΘΙΏ] 16. ΟΟΟΒΒΌ1) ἴρ56. αΠΟ 16. ΘΙΠΊΪΘ50 58] ἔθυ σουβ, ααοα ατγδθοὶ ρεῦμα 

νοοδηῦ, ἱπιρούα Π ύονῶ αὔθ οοηθραῦ ϑοάθιπαπθ τονοθαῦο ἀθίοραῦ... πηϊσαδαι δαΐθπι 

απ ΘΟΓΒΌΠΩ ἸΠΔΓΘ ΠΟ ΒΟ]ΌΠῚ ΘΟΙηΤ] μη δοοθϑϑα δῦ ΤΘΟθϑϑιι, 504 οὐΐδηι ααοᾶδπι 58] 

ϑὐαΐαθ ργοΐθουι. ἀϑίθουπαιθ ρϑυθπηὶ 5, 6060. (Μιανπ, ΓΠ., ΧΟ, 00]. 422. 6 425). - 

(1) Φαδβὶ ἃ ἀρπὰ] ἀἰτιδθο ρούγθθθ ρυουθηῖγο ἄἀὰ ΜΆ 510 ΕἸοῖπο, Γι. ῬΙαΐ. Τῆη., δᾶ. οἷῥ., Ρ. 1450, 

(Ὁ) 6 ργοργ'. οἵοημονέ., ὑναδί. 2, ο. 4. Μία νἱ βϑυθΌ 670 ΑἸ] ραϑδὶ οῃ6 11 ΝΜ. ποη οἷα, τὴν 686 

{ἈΠ ΌΡΘτο ρἷλι ἃ Ῥτοροβῖθο, οοσιθ 1] βοσαθηῦθ: “ Μδγθ πΌ]1ὰ 11 46 τϑ τιον ϑὕαν πθ0 8118 Θϑὺ Θἴτιβ τηοῦτβ 

“ ρῃαθε Θχοθρύο τποῦα ἤπιχαβ οὔ γϑῆμπχυβ ααἱ βθααϊθι! τπούπιπη. Οὐ 185. Ἰᾳπδθ ῥτόρίον ἀθο! ν᾽ αύθηι. 10- 

« φοτατι, 6060., Μοί., 1Π|, ὑν. Π], ο. 6, ῸΡ 98,» 4611 64. ὕοη. 46] 1582. 

(8) ΑἸ ἡΠιιϑέγο ργοῦ. 4. Βιορρανὴ ἴμ “ Π Ῥυοραρπαθοιθ 9, νο]. ΧΥ͂, 1882, ρανΐθ 1", ὉΡ. 480-40, ἴῃ 

ποδία, Ἰϑυύθτα 6611 ᾿πὐθηᾶθ αἱ τηοϑύγαυθ 9118 βϑίῤθ αἱ α16}16 πον γουϊδὰ, ΘΟΒη  Ο]ΟΡΊΘΠ6. ὁμ6. 1ὸ ϑ5ΐορ- 

Ῥϑπὶ ἀνονὰ ὑγογαῦθ “ ργθϑαρίνθ, αἰξθυτηαῦθ δὰ ἴπ ρᾷγίθ αἰπιοϑύσαθθ., μ611ὰ ᾧ. ὑγονδηϑὶ οἹὰ Π6] 16507Ὸ 

ἄϊ Βναποῦνο Τιαὐϊπΐ, πὸ ἱνὶ οοαθ βοοροῦῦθ αἱ Βυπποῦίο, πιὰ οοπηθ γϑυϊθὰ ὁ.6 οτδπο οἱὰ ροββθάαίθ ἀ811ἃ 

βοϊδθησα, 461 δδθιηρο. [μὰ Ἰούδθτα ργ686 ροΐ ἴοστπδ αἱ ἀἰββθυθασίομθ μ6110 Μοριογΐθ ἃ. Ἀοοδά. αὶ γειομᾶ, 

γο]. ΤΧ, βουίθ ΠῚ, ἔνβο. 1. Οὐν, Ἐπ. Οἵροσαα, 11 οαποηίοο Ταιϊσὶ Θ'αἴίον, Τονῖπο, 1895, Ρὰρ'. 9. Ἰῦβίν, ἀα]- 

1" Αἴοπθο δι σίοβο, 6] 97 ἔθρὈν. 1895. ΠῚ οἶα." ἀφα θα ῥτοῖ, ΜΙ. ΒαυθΙ 6] “ ΒΟ]]. ἃ. 50. Ἰ)απῦ. ,» 

βου 15, νοὶ. 95, ἴαβο. 195-25, π6 118, σὰ να αἰ ββίταα εἰνιϑύα 4611 Ταρέοϊοσία 6110 ϑοαυθαχαὶηῖ τ] απὸ, 

ὦ τασίομθ, ᾿᾿ αὐδθησίοπθ 5011 τπθυπουΐδ 461] Οαἰθον, οἷ ἃ ἀ161 ὕθηηρο βθϑπανα οΘυθῸ ἀπ Ὁ6] ῬΤΟΡΎΘΒΒΟ 

1611. οὐἱδίοα 4611 Ω. 

(4) Τανθὶ 1 βοσθοπί θουὶ 4611 πα οι οἰ δὰ ποι τπϑποαηο Αἱ οἰδαγο ατιθϑῦο Ῥᾶ580, ΘΟΤΊΡΤΘΒΟ 10 Θἰορ ρθη 

οί. αἱ Θἰμαϊαν τι. Ορ. 1ιαὲ. αἱ Ὁ., ». 452). Π ΜΙ. οϑϑουνὰ: “ ΤῊΘ ὙΘΥΥ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΝ, Δ 566 61 τηούθ πη 

Κ ἸηπδΘ., ΟἴΟΒΘΙΥ ΤΘΒΘΙΆΌΙΘ5. “ 1] νοϊσϑὺ 6] ο161 4611}, ἴπαπα., ἃπα 15. ΘΟυ ΑΙ Ώ]Υ ποὺ οη6 ΨΒΙΟΗ ἃ τ ΟΣ 

“ γου]α Βᾶγθ Ομοθθι ΨΠῸ ΘΟΙΤΘΟΙΥ ἀπάοτδίοοα {π6 οὔσ86 οὗὐἨ ὅπ6 Νοομ᾽ 5 δοίϊοῃ 9. Μῶὼ ποι Ῥαβύδ, 

Ῥϑγομὸ 18 ταϑάθβί μηδ, ΘΒΡΥΘΒβίοπ6 51 ὑτονῶ ἴπ ΑἸ ΟῚ βου! μου; 6 δ Ορπ ΤΠ040 τοῦδ ΒΘΤΠΡΥ͂Θ ὙΘΙῸ 46110 

6.6 ποΐαγα ἂν απθϑύο ρχοροβίθο 11 Τιοᾶνι πὶ (ΟΌνρνη. ἄθ ΑἹ. ἀὲ Βγοβοία Ῥ8ὺ 1᾽. 1890, Ῥ. 65) ὁ16 1 ρ0η- 

«δου ἀαπύοβομὶ 46] ροθπιὰ 8] ὑγόνϑπο ααἱ αἰ] 101, βθθιιρουδῦ πὶ Ῥγοϑα αὐ ϊηδ, ,. 

(5) συ, αἱ ΑἸΡυατααβαν 1 ιέγοὐποίογλιη, ἐν ΑΙ 867 ἱ 110. ΠΙ, ἂρ. 45 “ Ὅο ργορυϊθίαξθ ἀποαῦπβ 

« Ἰχηδθ ἴῃ ΤΠΔΥΪ ΤῸ δοοοσϑα οὖ ΓΘΟΘΒδα 4, οποία, 1606, Ὁ 7; αἱ Οπουῖο ἀ᾽ Ααὔαπ 11 οαρ. 40 46] ε 

Πρηαρίηο Μιραΐ π6 11 ΡΙ,. 6] Μιανα, νγο]. 182, οο]. 188: “Αθϑῦιβ Οοθδῃὶ 1ὰ οϑῦ δθοθβϑβ οὗ ΤΘΟΘΆΒΤΙΒ 

“ Ἰαπᾶτη βοααῖθαν .; 4611 ΑπρΊοο 1] 110. ΧΊΠ 4611}0ρ. οἰέ., οα, οἱ 1175: “Νατθ ἴῃ δου! οπῖθυβ 5015 

4 ἀταῖθαθαν παδαγατη ᾿ππαθ, φαοα φραΐοῦ, «αἰαὶ απδπάοουπηατθ ἴαπῶ ΟΥ̓ πιτ' ἴῃ δ] ποτὶ ἀ161 ν6] ποςῦϊβ 

4 φᾳπὸ ἤπτηθη ἱπρυΘ Ἰ6η8. Τη8 18 ἴῃ 111πὶ ΤορΊοηΘ ἴῃ απ οὐἶδαν Τᾳπ Θχύθ πα! ἔρϑαπα τλθτθ ἴτω αποᾶ δαπδ, 

« ΠΠ1ὰ5. Παχηϊηΐθ τϑαϊν αα ραγύθια Ἰοοὶ ἃ απὸ οπουντὶῦ ἃ6 51 οαϑοῦ ῬῸ} νἹοΙ θη ίατι. γΘΡΘΙΟΙΙΒΒ8,.... ΤῈ: κἱ 

ἃ ἀαδηᾶο ᾿ππᾶ ντ]ῦ οΥἹΡΊ ἱποῖρ1ῦ διατί απιρτπθῃ- 

ν᾽ 

“« ρϑῦ Ἰὰπῶ ἴῃ οαγάϊπθ ἱπ ου ον! ἱποῖρὶῦ ἀααδ αἰταϊητῖ: ς 

« φατὶ, ἀπᾶθ 5οαῦ ἴθυγαμι βοααῖσαν ἀατηδηύθηι ᾿ὔθιι ταν 6. ΟΟΤΒΊΠ Ἰαπῶθ βϑαῦῖθαν οὐ νἱτθαθομι,, ; 46] 

Ῥίοο, 1 Αϑέγοϊοσ., 110. 17, 6. 16. “ 6 οοποογᾷϊο πλατῖβ οὐ Ιαπδθ,: “ Μαγῖβ δοοθββιιβ οὐ ΥΘΟΘΒΒΊΙΒ 

«οἱ δῇ Ἰυαπαπι ρογθϊποί δα οἷπβ ταούαπι γϑίθυαμα 8, αΘΤῚ φδοῖδο παΐασαθ ΘΟ ΒΘ ηδι ΟΟρδηΐ πιοῦτϑ 1π|}- 

“ φαδαν, αὐδγθ ϑοοη δ οὐτὰ ἀβοοπάθηξθ, ἀθϑοθηᾶϊθ οαπὶ ἀοβοοπάθηίο.,,. ΤΠαϊ1χ. αἱ Βαβι]θα, Ῥ. 491. 

Ὑ. δπο 88 ο. 15, Ρ. 488. 
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ΙΥ͂. --- Ὀιπιοδίραχίοπο ἱπαπ γᾶ. 

[8 8]. ΗΒ 4) ἰριθαν γαθοπῖ θα. οὐ 1115. πὸη Θαγαπϊ5, Θοπαπίαν οβύθη θ᾽ 8 58} ΟΡΙΠΙΟΠΘΗῚ 
Θ586 ὙΘΙΆΤΏ (αἰ ὑθπθηΐ δα σΔ ΠῚ 6586. ΔΙ ΙΟυΘ τὴ ἔθυσα ἰδύν ἀθύθούα βῖγθ ΠΡ 8 0111, Ποϑὺ ἴῃ Θοπίγδυϊατα 
δῦ 56 Π81ι8 οὖ ταΐῖο. Αα βθῆβιιπι Θηΐτη Ὑ]άθηητιβ ῬΘῚ ἐούδηη ὑθυγπη Ηπτηΐπα ἄθβοθπ θυ δι ΤΠΔΥ6 
ὅδ τ ἀἸΟ πὰ }6 5) απ βθρύθη υϊοπα]θ, ὑᾷπι οὐἰθηΐα]θ ααδη οοοίϊθηξα]θ, απο πὸπ οαϑϑὺ 5ὶ 
Ῥυϊποὶρία Ππτηϊπαιμι οὐ ὑγϑοῦαβ ΔΙ ΘΟΥ Τὴ ΠῸΠ Θϑβθηῦ ΑἸ οσα ἴρθὰ ΒΌΡΘΙΗΟΙΘ τπδυῖδ. Δα ταξοπθηι 
ὙΘΙῸ Ρδύθιν 1π θυ] 5. οὐ Ποὺ τηα] ΐβ τα ϊοπὶθυ5 ἀθιηοηβύν ἰδ. ἴπ οβύθημθηο βἰνθ ἀθύθυπαπᾶο 
46 5ϊδπι οὐ ἴουτπα ἀπουτιηὴ 6] θιπθηθοσατη, τὶ βαρ υτι5. ὑδηρθραίαῦ (6. ἄν, 11π. 14-24). 

ἢ Ηϊ5 Ἐ. --- Ῥοῦ 11 Τν, βοσαϊδο ἃ] βοιο ἄὰ ὑπθϊ ΟἽ] αὐτὶ, ααοϑίο ὃ 1] 8 89.ἃ. 9. Ἧ) »πογοαϊονιαῖο Ἐ 

ΤΠ Ρᾶ5850 ῬΓΆΠ1610 ἃ απθϑῦο ὕγονο 6] Οὐηιθηΐο αἱ (ἰθγιοδὶ 6] Οδούβηο, πιὰ ΠῸΠ 

ΘΥΘΠἄΟ Ἰη62Ζ2Ζ0 αἱ βύα Π1ρΘ ἰὼ ΟΓΟΠΟΙορία 46116 ΟΡΟΓΟ αἱ ἀπθβῦο βοπηπιο Β]οβοίο ἐοτηϊβύδ, 

Β0Π0. ἰποθρῦο 56. ΤΒΥΊΒΑΡΨΙ πη 800 ΟΡΡαϊ9 πἀη8 Τοπῦθ 4611 Θμαρϑέϊο: “ 81 αἷ5. ϑαΐθμι,, 

ΘΟΒῚ 6611, “ ἀπθιθαῦ ΦουΓ ΠῚ ἈΡΡΑΓΘΠῦΘΠΙ 6556 ΒΈΡΘΥΙΟΓΘΙῚ 8ατι15. ΠΟ θη) Θρϑῦ τϑθίοηθ 

“ ααϑηη ΔΡΡΙΟδὐϊοηθ δα βθηβαμη απὸ δα ΟΟμ] 1 ν᾽ ἀθηη8 δα 86. Π]ΟὔΠΊ 5ΘΙΠΡΟΡ ἴῃ 
“ ἀΘ01 1] ΟΣ ΘΠῚ Θ556. ἸΟσαπι; Πῖπο ΘΠ τηϑηϊ θδύατη οϑὺ αποα 5] θυτδ ἈΡΡΙΘΠΒ5. οϑϑοῦ 
“ΤΠ ΘΡΙΟΙ τη], ἃ πιδ, ΤηΔγὶΒ 8 ἰῤβᾶπι, αὐροίθ ἀθο! νίουθιη, τηονογϑύμ οὗ ορϑυῖγοὺ 
- 

7; 1η. αἴθη.., οδρ. 1, νϑυβ. 9). 10 βδύθϑβϑο 1Πὰ πὶ, (Ορογαὰ ομιρηΐα, Τάοπθ, 1639, 1, ρὲ 

ἃ αἴγθ ἀ᾽ ἀπ ρᾷββο 49] 110. 29 7)6 ΕἸοιιθηἐΐβ 461 Οοηύδγθμο (Ορογο, ὕοι., 1589, Ρ. 86): 
ΝΆΠῈΒ. τὴῖπ] Ρθυβαδβουῦ ἀποταπάδπι βθηθθη ίατη αἰ δαπδθ Π]ΔΡ 5416. ΘαρΟΡΠ οἴ θηα 

’ 

- 6586. ἔθυσα ΘΠ θη ουΘ πη. νίατιθ απδιδηι ΘΟπ ποῦ δαδβ ΠΘ ὑθυγαπὶ ἀπά π6 ορυαδηΐ. 
Ναπ οὔ βυδϑᾶσῦ γαῦϊο π181] νἹο θη θ556. ροθθθ ρογρούπαμη οὗ βϑηββ ὑθϑθα αι ΘΌΠῚ 

απάϊαπθ ἤππηῖπα ἀθῆπδηῦ ἴῃ τηᾶτθ.,. Οἷν. δπομθ θην. 1, πο 96. Π6] γϑϑίο, 6 ααϊ 
ΠΟ Οἱ ρῃᾳὸ Θ556᾽ ἀΟΌΡΙΟ, 1 ϑύθβϑο διροιηθηΐο ἄνϑγα βἷὰ Π6] 5110 ΠβαηΊθ 76. τὰθ580 

ἀνϑηῦ ΕρΙαἰο ΟΟ]οπηδ, ἀϊσθπᾶο οἢ6 1] τηᾶλθ “ Βαρϑὺῦ θβ886 ᾿ῃῆμπηαμ) τοβρθοῦι ἔθυγδθ 

“ ἨΔΌΙ ΑΌ1Π18, πϑηῖ Θὰ πὶ οπηηΐα ἤπτηῖπα ἑοπαάδηὺ δα πιᾶ6 οὐ ϑαπδ πϑϑοίαῦ 1661 ΒΡ ΘΠλΠΠὶ 

“οὐ παηαιϑη) πϑὑαγα Ποῦ ὑθπᾶδὺ δι ΒρΘυ 8 564 ΒΘΙΏΡΘΙ δα ἰῃΐθυϊπιβ, οατη ὑθπααῦ 

“ 84 Πη816, ΘΓ 1 θυ ]ὰ5 ἀαϑηη ὑθυρθ.,, (110. 1], ὁδρ. 26, ὁ. 115 υ, 4611 θα. ἀϊ Ραάονε, 1549); 

Θ. τηο ] ] 5600]1 ρτπιδ Ααἰϑέοἑθθ ανϑνδ ὀϑϑῦναῦο ὁῃ6 1 ἔπη ΠδΠΠΟ ΟΥΘἾΠΘ 6. ΒΟΟΙΤΌΠΟ 
ἀ4116 Ῥδυθϊ ρἱὶ οἱθναῦθ 4611. ὕθυσϑ, βθΘΌθΘμ6. ΠῸΠ Π6 ἅγθαβθθ ὑγαῦθεα, ἀροῦῥαιηθηῦθ δ οοη- 

ΒΘΘΈΘηΖΘ, ΟΠ6 ὯΘ ὑγδορΌπο 11 ΟΟ]οππδ, 1] Οδϑύδηο 6 1᾿ϑαύογθ 46118 9.: οἱ γὰρ τὰς ὑδρα- 

γωγίας ποιοῦντες ὑπονόμοις καὶ διώρυξι συνάγουσιν ὥσπερ ἄν ἱδρούσης τῆς γῆς ἀπὸ 

τῶν ὑψηλῶν. Διὸ καὶ τὰ ῥεύματα τῶν ποταμῶν ἐκ τῶν ὀρῶν φαίνεται ῥέοντα " καὶ 

πλεῖστοι καὶ μέγιστοι ποταμοὶ ῥέουσιν ἐκ τῶν μεγίστων ὀρῶν (Μεί., 1, ο. 15, Ρ. 82, 64. οἰ .) 

6. δνθυᾷ ἰαύδο τἱοοῦθοὸ ἴῃ Ρἷὰ αἰ ἀπᾶ ααϊδύϊομθ οοβιηορυθῆοθ 81] 5θη80. 6. 8118. ΓϑρΊΟμΘ 

(Μει., ΤΊ, 6, ». 66). ΠῚ ΟἸαΠ πὶ (ρ. 3889) οὐγαπδιηθηΐθ δοοοβύθηδο ἄπ ἀϊβραγαθ ἐθϑθϊ 

ἀδηύθβομϊ ἴα αἰρο ἃ Παηΐθ ρῦθθθὸ ἃ ρο00 1] πηθάθβίπηο: “ βθοοπᾶο οὔθ ἴῃ ἰβρϑοῖθ ἐΐ 
“ 80η.80 αἰοἴΐα υἱδέα ἈΡΡΥΘΠαΘ. ΠΟΙ ροββϑίϑιηο ΘΟΠΟβΟΘ 6. ΟἢΘ 1 ἤπτηὶ 8ὲ οαίαηο ο ἀϊβοθη- 

“ ᾷοηο 8] πιϑᾶῦθ ([αν., Χ, 90).,, 8666. Ῥοι' 5 αθθα, σαΐδβα πο ΒΔΓ ΌΡ6 αἰ 0116 τηοϑίγαιθ 

616 ΠῸΠ οἱ ἔπ βου ΟΓ6. 8] πο Πο0 ὁΠ6 πὸη ΔΡΡΙα ἀθὺθο 811 ῬῸΓ οἷὴι 16 τηθάθαί 8 086 

666. 505 οοηὐθηπῦθ π6118. ᾧ.1 ΟἿ] ποη 88 ὁΠ6 βύδοοδ 0 οϑρῦθ ρᾷγΟ]6 6 ἔγαβὶ 48] σοπύθϑίο 

68 βαρ ϑηξθιηθηΐθ ϑοοοϑύθηο]6 ἔργα αἱ Ἰοῦο, 51 [8 ἀἰγθ ἃ ὑπὸ δαύδο οἷὸ ο6 δὶ νιο]69 

Μαγὸ ἑαηι ηιογ ἀϊοηαΐο, θ00. ΜῈΊ Ῥᾶγθ ἀϊ βϑηδ" αἱ ἀπ᾽θοο 46] οδρ. 45, ἀϊδύ. 85, ἀ6] 

[ὴ6 Ναί. Τοοογί αἱ ΑἸ ογίο Νᾶρπο, ἄονθ 6611 ϑῃηθπιηθια ἱ ἤππ ἀ6118. “ ᾳφαδγύδ τηθρῖ- 

ἀϊδπδ, ,, 46116. “ αὐυαῦίαι οΥἰθηΐα]θ.,, 46116 “ αυδτία οοοἰάθηθα!θ., 6 4611. " αἀπᾶγύδ, 5ϑύ- 

ρϑηΐγὶοπα]θ ,. 
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Ἐπ ἴοοὺ ηνιϊὴ8 γαϊοηίδιιβ, θυ. Τ ΔΏρϑΙ ποία (“ ΒΟ]]. 46118. 500. 1). Τύ..,, 25, 
( 

ὙΠῚ, 298. π.): “ Τ θαϊχίοπο 461 1608 Ἰηΐθρριηρθ Ῥ6π6 οοβὶ: “ϑὺ Ποὺ τη} 015 ΤΣ ΟΠ 118 

« ἀριποπδίγαθίσαν, [π᾿ οσὐθπάθηδο βἶνθ ἀθύοιτηϊηδηᾶο 46 δἰσα οὖ ἔουτηδ ἀπουτιπι 6] ΘΠ1θη- 

“ [οῦαπι δαθδθ οὖ ἤθυτϑθ, αὖ βαρθεῖαθ ὑαπρθθαῦθ, ἴο οὐἱὺ ογᾶο᾽. Ρογομὸ Πᾶηπο πιὰ- 

« φαῖοῦ,. ΡΘΡ ὑπ ΤΆΡΊΟΠΘ. ΒΘΠΡ]1οἰϑϑίτηδ: ροροῃὸ 1᾽ θα, 461] 1608, ποῃ 5010 ὃ βοογγϑῦ- 

{ἰϑθίπηδ, τὴν ἢδ ἴπ οοιηπηθ 60 απϑδὶ ὑαύδο 16 ϑὔϑιηρθ 461] ααδύνγοοθηθο ἃ Τηϑ ποθ Ζδ, 

4] ἀπ ἰπύουραηΖίοηθ ΓΘΡΌΪΘΓΘ. [πο] 06, 16 ΤϑΡΊΟΠΙ ΒΆΓΆΏΠΟ ὉΡΡΘοδῦθ ΔΡΡαΠῦΟ Π6] ΘΟ180 

46118, ἀϊτηοϑύγαζίοπθ 6118, ἤρτιιτα 6 ροβίχίοηθ 4611. ἔθυσα, ὁ. ϑῦα 18 ρυΐπιδ οοβἃ 6116 

ΤΑ. ὠνθ886. ὀθγοαῦο αἱ ἀθίθυπηΐπαρθ (μέ δι. ἐαη4.}, ΒΘ ΌΌΘπ6. ῦθ886 ογϑάπίο ῥ]ὴ ΟΡ ρου- 

ἴππο αἱ ργθηᾶον 16 πιοβ86. 8,118, τίοθγοο 46] νϑῦὸ (γϑδόγίοία {μὲ χιναοϑέϊο, 666. Υ΄. ΒΟΡΓΔ) 

ἅδ᾽ πὰ ρτοροβίσίοπο ἀπθιθαύνα ρῥὶ ρϑΡ ΘΟ] ατορρίαῦα. 

Υγ. -- Ὀιπιούλαχίοπο ἀοαὐ πεῖνα. - Ργοοοαϊηηοηέο ἀοίία αἰηιοδίγαφίον 

[8 9]. Ηΐο 1) οὐἱῦ ογᾶο: ρυίταο ἀθιμοηβεγα ἰδ: ᾿τηρΟΒ51}0116 δαπδπι ἴῃ απ Ῥαγῦθ 5ιᾶθ οἰσοηι- 

[ουθπθϊαθ δἰ ἰουθ. 6588. πᾶ ἰθυτα Θιπθυσθηΐθ, βῖγθ ἀθύθοὐα ; βδοσπο ἀθηηοπϑύγ Οἱ ἔτιν ὑθυγατη ΠδπῸ 

ΘΙπουρθηΐθιη 6880 ὉΡίατιΘ ΔΙ ίουθιι ἐούα! Βα ρογἤοῖθ τηνῖβ; ὑθυῖο ᾿πϑύδ ἱθτι: οοπέγα ἀθηηοπβύγαθο 

οὐ βοϊγούαν ἱπδίαπίϊα ; απαρύο οδύθπᾶθὑαι οδιθὼ ΗΠ8]}15. οὐ ϑἰοίθηβ 5) ᾿παἴτπι5 Θ᾽ θυ η]5, 5ῖγ 8. ΘΙ 6 .- 

σοπίϊαθ ἰοιγαθ: απἰπῦο βο]γούαν δ υραιηθηΐα  Βαρουϊαβ. ρυδοποίαδα (0. ἄν, 11π. 24-81). 

1) Ογᾶο φιιαοϑίἑονιϊα ὃ ἴπ τπδυρῖπο; 1 ἃ ὑϊύοϊο 46] 8. 906. ἢ) οὔηέϊοηβ ἯΙ. 8) βοϊνοηένν αὐφιριομέα Ἐ,. 

ὌΟΡο οἶιθ, 5θοοηᾶο ἰὰ Ῥαοηδ οοηδιθίπαϊηο βοοϊαβύϊοα ϑἀούξαύω 4811 Α αυϊηδαῦθ π6118 

δοιηθια, 481] Οοίοηπα (Μόν. ργθο., ρ. 154) 6 ἀδ' 811, τὰ ποη βοριυλθα ἀὰ Παπίο (1), 

Τ᾿ δαύονθ 4611. 9. πῶ οβροβύο 16 οί οηὶ ἃ] 5110 δβϑαηῦο, ργίτηϑ ΑἹ ἀἰπηοβύγαυ]ο αν! 6 

ορρογϑαπθιηθηῦθ 1ἃ δαδι ὑγαυθαίοηθ ἱπ οἴπαιθ ὁαρὶ. ΠΙοροπάο, Ραγο δὰ οἷὸ ἀ᾽ Δοοορο 

60 Ρ] Β'οοϊαβυϊοὶ οὐ ποιηϊπαθὶ 6 ἴῃ ἀἰβδοοορο ὁοη Πϑηΐθ, ἃ τἰθαύνονθ 16 ΟὈ Ιθχϊοηὶ 

ἃ αυἰδύϊοπο Πηϊδο, (Οαρο 55), 6511 51 ἑαυτὰ δηχίψαῦθο ἃ ἀϊπιοδύσανθ 11 800 δββαηΐο, οἱοὸ 

686 ἰὼ ὕθυγῶ ϑιηθυβδ βίῳ ἀδρρονυθαυῦνο ῥἱϊ αἰδῶ ἃἱ ορηὶ 6 ααδίαπαιθ ρϑυὺθ 9118 βαροι- 

ἤοῖθ ππϑῦῖπα (αρο 39). Μδ ρθῖ' ἃυυῖνανθ ἃ οἷὸ ἀπ᾿ αἰτῶ οὐδ θᾶ ΠΘΟΘΒΒΘΙΊΟ ΟἹ Ργθ- 

τηθύδθρθ, 606 ἴπ ρϑὺὶ ὕθιηρο βϑυθῦθ6 βουνὶθα αἹ ὑδοῖθα τἰβροβύδ 4118. ρυϊτηδ 6 8118 ααϊηΐδ 

ΟὈΡΙοΖίομθ: ἰῷ αἰπιοβύγαζίοπο 46116, οοποθηὐνοἰὰ 4611 δοῦσα ὁοη ἰὰ ἔθυγα οβϑίᾶ 00] 

τποπᾶο; οα ὃ Δρριηῦο 41.10110 6110 665}1 ἃ π61] ὕωρο 15. 586. ποὴ 6110 γπιϑῆθνα, ἀπ Ρ᾽ἃ- 

γί ββίπηδ, αἰ Ποοϊ θὰ ργονθηίθηῦθ ἀὰ ῥυϊποἱρὶ ρϑηθΡ δ πηθηΐθ δ δὶ ἄδ τα] 1 ΠΙοβοῇ δι]- 

βύούθιοὶ. Οὐπηθ πιϑὶ 18. ὕὑθυτῶ ὁη86. ὑθηᾶθνα 41 πϑύσγα σὰ ἃ ΒΟΘΠθγ 6. 6 ἃ ΤΦΘΟΟΡΊΘΙΒΙ 

Θρπδ]τηθηῦθ ἰπὔουμο ἃ] οθηὐο 46] πηοπάο, ΟΠ ΘΓ Ρι6, Βθθοοηο ὁπ ἄγθνδ β᾽ὰ ργοναῦο, 

11 οοπύτο 46] δοαῦδ, ρούθνϑ βροῦβὍΌγθ ἔπ οΥἹ ἀ6118. οἰ οοπίθγθηζε, τηϑυῖηδ" 56. ἴὼ θυ 

ἴοϑϑο βϑὐδῦα, ναρῖα αἱ ργυανι θὰ, ο ἄονθ ρὰλ ἄονθ τὭθη0 ρϑϑϑηΐθ, οοπ]0 Ὁ] ΟΗΪ ΘΟΒΠΠΟΡΤ ΘΗ 

δνονϑη ρϑηϑαῦο (ἐβέωηϑα), 18, ὁοβᾶ ρούθνδ Βρί θρ' "51, τὴᾶ ΠπῸΠ Θὰ ΟΟΒῚ. 1] Οαρο 89 οἢ6 

ὃ 8ΠῸΠ6 1] ρἷϊ ᾿ὰηρο, τηῖρα ἈΡΡραπῦο ἃ Τἰβοῖνορο αὐθϑύδ αἰ ΠοοΙ δὰ Ροπθηαο π6118 ὑθρτα 

Ὁ Τη6Ρ710 ἴπ 416118 ῬοΥΖίοπθ αἱ ὕθυτα 46] ποβῦτο Θη βίο Γο ο6. ὃ ὀοιηργοβαὰ ὑγα 090-670 

(1) Οϑηυ., ΤΥ, 2, 11. 185 βσσ.: " ΝᾺ] Τυαθθαϊο ρυΐμιῶ δὶ τίρσονῶ 10 8180 9, 660.) 666. 10 5086580 τηρῦοαο 

Ῥαπῦθ βϑρῖιθ ποῖ 6 Μομαγοίιία, οἵν. βρθοϊαϊσαθπαῦο 110. ΠΠ, ο. 18 (12), 11πι. 1 555..: “ ῬΟΒΙδ5 οὔ Θχο]τβὶβ 

“ ργγ Υθτι5 ἀαθ5. Ῥοὐϊββίταθ ᾿ππϊδαπθαν ααἱ Βοιπδπὶ Ῥυϊποίραῦιβ ϑαούουιθαῦθτα ἀοροπᾶάουο αἀϊοαπὺ ἃ 

“ Ἠοιδπο Ῥομύΐῆοο, τοάθαπᾶθπη οϑὺ δα οβῥοπᾶθπάμστη νουϊθαύοτα παΐὰ5 ὑθυθίαθ αὐ δύο 18.59, 606, ΕᾺ180 

ρουναμῦο ὃ ἀ16110 ὁπ ἀΐοθ 11 Οἰα]Π]απὶ, Ρ. 3889: “ Νοη ρούγθοθ ἀθβί ἀθγαυβὶ ἴῃ απθδύῃ ὑγανβασίουιθ τ 

“ χίρογο αἹ Ἰορίοα Ρ᾽ὴι βὑσϊηρθηῦα πὸ Ῥἱδι ΟΠ ουταθ ἃ 6110 ἃ ουἱ Τ᾽ Δαύογθ 81 δβύσϊηβ ποὶ 1ἰρυὶ 16 

Φ Μοη. Ταπίο ομ6 Ῥὰ ἱπαϊ τἰϑαϊύα 6 δὶ ομϊαυῖβοθ οοὰ οογθθζα, ΟΠ ΘΟ] ἃ 5:00] Ἰανουΐ ἀονϑῦνο βοῖο τῖνοὶ- 

“ ρογϑὶ σἰὰὼ τηϑύαχο αἰ ΔΠΠΪ 6 Αἱ ΒΘΠΠῸ ,, Θ00, 
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ΑἹ Ἰαπάϊηθ. Ν. ἰὰ οδρϑοϊὰ Αἱ 6 θναγϑὶ ΡῈ οὈΡθᾶϊγθ 811 1πύθηζίοπθ 46 118 παΐαγδ πηϊ- 
4ο ψΘΙΡΒΔ]Θ; 46] ἀα8] [αὐδο 51 δβϑθρπδ πὶ ὕωρο 45 1Ἰὰ οδρίομθ ϑἐβοϊθηΐθ. 5 οαγαπιθηΐθ, [ἃ 

ὑγαύψαζίοηθ ργοοθαθ ὁ0η οΥαϊηθ; τη απθδύο ΠΟ ὃ ῬοῸΪ αἱ οθυΐο πηϑρρΊουΘ αἱ 8610 

ΟΠ6 51 διηπητα, δα Θϑϑιηρίο, π6 118 ϑέογα 461 ΑΠδοο (οἷν. Μορι. Ῥγθο., ρ. 125), π6116 

ΟΡΘΡΘ 6110 βιοοῦο, π61 (ὐηνηθηέο αἷΐ ϑοηέοηϑο αἱ Οἱονθπμηὶ ΒΆ55011, βοουϊβία, π611 18α- 

γηογΌη6 αἱ Ἐρίαϊο ΟὈΙοππδ, θο6., οἢ6. ἀθϑιοπο ὑπο! αἱ Βα ἀαβθϊηραθλθ ἴῃ ναυῖ οδρὶ 16 

αυϊδύϊοπὶ 6η6 ριθπάθνδπο ἃ ὑγαύναγθ (1), ὁοτηθ 46] τϑϑοῦο ἄνϑνα ρἱὰ οοῃϑίρ]αίο αἱ ἴδυθ 

Ῥοι 16. αυϊδύϊοπὶ ΘΟΙΉΡ] 6580 Μᾶοο ΤᾺΠΠΟ (2); 6. 5ἱ νϑῖβθυο ὑαδ! ορρον απαμηθηΐθ, ἃ 

ΒΘΠΊΡΙΘ ΤΠΘΡ]10 ΓΘ θυτηᾶγθ ἰὰ νου! ὰ αἰτηοσύταῦδ, 4851] ΔΓΡΟΙΊΘΗΙ Ρ61 ἐϑέαγξα (ἔνστασις), 

ΘΟΙΏη6, ἃ ΘΟΙΪ ΠοΟΙα 6 ἀὰ Ασιβυῦοὐθίθ, αυθνδῃ ὁοηΒιοϑ]αύο ΑἹ ἔανθ ὑαθϊ 1 Π]οβοῆ (8). ΟΠ6 

ΤΊΔΓΕ 118 ὃ 016 50. 6 5θῦνᾶ ἃποη8 Πϑηΐθῃ ὁ0π0 1] ΜΟΟΡΘ Πα ουγὰ αἱ [Ἀγ οἱ ΘΆΡΘΓΘ 

(θὲ Μον., Π|, 7, 28: “ 81 αἀπἰ5 Ἰηϑδαγϑῦ 46 ν]ο 1} θαυ! θη, ἰπα 1115 οϑὺ ᾿πϑύδη δ ,; 

Θ 8Π016: Π, 6, 67; ΠῚ, ὅ, 86; ὥρην., ΤΡ, 22, 98; Ραγ., Π, 94). Μανδυ ρα ΘΑ ΘΌΡ6 

Ῥθπ6. [6 Τ)ϑηΐθ ἴῃ ΟΡΘΡῸ Π]Οβοῆοηθ αἱ οοβὶ πρὶ Ιθηᾶ ΠῸΠ 56 Π6 ἴοββο βουγίύο. Π6] 

τοϑῦο η6] ὑγαύναρβθ ἅ6118, οοπύγονθιβία 461] ἀραὶ 6 6118. [θῦτα 56 Π6 ν816, δ 6. 

τ ον ηρ {δ θτν θ. ὙὉ8). 
. 8ΠΟΠΘ 

Υ. -- ὕΟλρο 15. 0, αἰϊηιοβίν. --- Οοποοηεγιοέὰ ἀοΙ αοηιία. -- Πρηροβδί διὰ οἷ6 Τ᾿ αογια 
δα. μὰ αἰέωα ἀοίϊα ἐογγα θηιογϑα. 

[8 10]. Τῖοο ) θῃρὸ ρυορύθι. ρυϊμηπτα, αποα 51 ἀχαδ, ἴῃ 5 οἰγοατ ογθηίίο οοπβί ἀθγαύα, θϑϑοῦ 

ἴῃ ἃΠΠαπα ραυθ ἸΔΊΟΥ απϑιη θῦσα, ποο ϑϑβθὺ 46 πθοθβϑίδαθθ δ] θυῸ ἰβύοστιη) που τποδουτη: 

γ6] ποῦ δαπὰ Θϑ8θὺ ϑοσθηὐγοδ, 5ιοιιῦ ῥυΐπια οὐ ααἰηΐα ταὐΐο ργοοθᾶοραῦ, γ6] απο οοποοπέγίοα ἢ) 
οχἰβύθηϑ, θϑϑϑὺ οἸῬΡοβα ἱπ ἃατια ρᾶγΐθ βθοιηπιη) α8η} ἔθυγδθ ΒΕ ΡΟΥΘι πϑυθύ. ΑἸΠΘ Θ5856. ΠΟῚ 

Ῥοββϑῦ, αὖ Βα 1 θ᾽ ἸΠΒΡΙΟΙ ΘΗ 5 8 τηϑηϊβοϑύπιτη οϑὺ. ϑ'ϑᾶ πϑαύστιπι ἰϑύουτιτη ϑϑὺ ῬΟΒΒΙ 116; ΘΥΡῸ 

πθ0 ΠΠὰ οχ αυο [6. ὅ 77 αἰύθυτιιη 5) Ὑ61 αἰύθγατα βθαπθθαύτν, Οὐπβθααθηίία, αὖ ἀϊοῖθτιι;, οδῦ ταϑηὶ- 

ἔθϑῦα ρϑὺ Ἰοοσμη ἃ Βα ποϊθηθ 4) αἰ γἱβίοπθ οδτιβδθ ; ̓γ ρΟΚ51 ΟΠ 15. ΘΟμβθα θη 5. ΡΘῚ θὰ απ8θ οβύθῃ- 

ἀθηύαν Δρρᾶιθοὶῦ (ὁ. 4υ, Ἰἴη. 81 - ὅ γ, 11π. 8). 

1) “οέἐον"νεγναΐίο ἄπο γιοαϊ ὃ ἴθ ταᾶυρ., Τ' ἃ ὑϊύοϊο 46] 8 105; Ποέογημήναΐξίο ἀμοῦιι8 τιοαϊ ΟΝ. 

ἢ ΜΑΝ; δοοθηένίοα ΕΥΤΈ,, Ν6]]1 Θάϊχ. ρυϊποῖρο 51 Ἰαῦϑθθ ῥυθοϊβατηθηΐθ δοθρέγίοα; Π6Ὶ 1188. 

Ῥθγοϊὸ ἴουβο Ἰθῦσουθ Θοοηέγίσα. 3 ἘΞΤ; οὖ φμο τοί ρον" φιοα αἴέογιι ΕΝ. ΠΠ ΘΟ. Ῥτόροπθ Ῥϑυα! το 
αἱ Ἰοσθογθ ααἱ αἰξογη) 9), 6. βορτῶ αἰ ογ μέγ. ἢ (ὁ ϑιβοίομεϊ ΝΙ. 

81 ἄονθνδ 

(1) " Ἠϊ5 ᾿ἰδδαπθ ρυδθ!αῦϊβ μοο ογάϊπθ ἴῃ ποὺ οαρὶδθ Ῥργοοθάθιμμβ, ααΐδι ὈΥΪΤλΟ ;, Θ66.; " Εχὶῦ ΘΥΡῸ 

“6 οτάο.,, 666. Απ, Οουῦμναι, Ποααθηι., Ἰἰ0. 2, οἂρ. 8 6 10, ο. 68" 6 88.) 4611) 864. οἷν. Π6110 ϑοοῖο 

81 νϑᾶὰ δᾶ 685. μ61]1ὰ Τοίθου. πι6] νοὶ]. ΠΠ 6116 Ογρογο, Τήομθ, 1659, 1ὰ α. 185 46] 110. 1, ». 29; 46] Βα8- 

5011 1ὲι χιαίμον ϑορ οηίίαγαηι Τδγο5, Π|, αἰδὶ. ΧΙΥ͂, ᾳ. 15; δὴ 87 βρο΄. ἃ. δα. αἱ Ῥαυρὶ, 1516, ἴη-Πν, 

(2) Οὗ". Ῥέβοη, Ο}. οἷξ., 1, Ῥὰρ. 487, πὸ 406. 

(8) Αὐ᾽βίοῦθιθ μθ ἀἴβοουσθ ποὶ Ῥγίογὶ Απαϊέεὶ, 11, οαρ. 26; 6 ααὶ Ρ6} βοδο π ὑγαϊίαμπο ἱ βαοὶ 

οοιηπιθηδαδουϊ 6 βοριιδοῖ. ΟἸον μη Ογαπητηαύΐοο 1 ἀθἤπίβοθ “ Ῥυοροβίθϊο οοπύτατγί Ῥτοροβιθοπὶ Ὁγο- 

“ φοβίίαθ, 564. ἀἰδυῦ ἃ Ῥγυοροβι(ϊομιθ απΐα ᾿πδϑαηὐϊο, γ 61 οομύγαυ τη. την υθ816. ᾿ἰπίγοσποῖῦ γ6] ραυϑῖοτι- 

ΚἼΑΓΘ δὖ Ῥυοροβιῦϊο, οαπι 510 ὉΠΙνΘΥ88}18, πο ρούθϑὺ 6586 Ῥυ δ ου]Υ]5; δῦ ἰᾶτη θη ῬΑΥ ΓΙ Οα] Αγ ]8. ΠΟῚ 

“ ααδηᾶο πηΐνουβα]θ Ἰηὐγοαποῖῦ 564 σαπι Ῥδυ οα]αγθ., (6. ὕ6η., 1550, ο. 822), 6 ἀποοτγὰ (12.) “ ἀἰδυῦ 

“ν οοηταίαθομθ απο Ἰηβύαηὐϊο, οϑὺ Ῥυοροϑιθοηΐβ, οομβαθαῦ!ο σΟΠΟ] ΒΙΟμἾΒ., 6 “ ΒΘΠΡΘΙ ορογίοῦ εὖ εἷὉ 

“ βοποΙ πϑῖο 5Υ]] ΟΡ βταΐ, (1 ΡῸς 9, ἢ 26). Αὐπσπομΐο ποὶ Ῥγϑαϊοαμιοηέϊ (Υ̓ ὁποία, αὐϊῆο, 1555, Ῥ. 52): 

“ Τηρίαηθία, οϑῦ οαπὶ Π181] απ δύο υἹ οὐ  πλπ8 584 Ἰρβαπι ΒΥ ΟΡ Ἰπηὰ5.,. ΑἸθουέο Ναρηο ποὶ Ῥχίογὶ 

(ϑμοσῖα, 1582, ο. 1680: “ [πϑέφηὐϊα, ἀποθιβ ἀϊοιξαν πιοᾶϊβ: 19 Ῥγοροβιθϊο ἱπδέδηβ ἀρβοϊαῦθ οοηβ46- 

“ χαῦα, 29 ἴρβᾶ ταῦ ῬῸῚ αἀαδτη Βαϊαϑιηοαϊ Ῥγοροβϑιθίο Ῥυοραῦαν 9, ; 6 ἃποοτὰ: “ Τπϑὑαηὐΐα, Θϑὺ ργοροβιθίο 

“ Ῥχοροβίθίοπί οοπένασία ααδ ἰη 6 ΠΠρΊ ὑπ: ορροϑίθα, ρθὺ οομ το ἰούϊομθηι ,. Αὐἰβῦ. 6 ἐοοοῦ Ὁ ΠΟΠ6 ΠΘΘ]] 

Ο, 

Τϊοροἶιὲ, Ἰίῦτο 1, οαρ. 8, Ρ. 592 ἃ611᾽ 64. ὕ8πη. 6] 1572. Π4]}1ὰ ὑθουῖα ραββαμαᾶο 411 Ῥσγαοα, πῸῚ τηϑ- 

θ8πο παῤαταϊτηθηῦθ ὑαθθϊ απο ὁ αἰῤτὶ Β]οβοῆ Αἱ δοοδιαρατθ, αὐδπᾶο πθ μᾶπ 1 ορρουνὑαηϊ θὰ, 416116 

ἐδέαμσο; ον. Αὐιβεπτο ΝΜ, 106)" 6 8565) ργἱνιοὶριϊδ, ὑναϊῦ. 2, ο. δ, Ρ». 206 ἃ, 64. αἱ Τΐοπϑ ἃ. Ορόγ6, ὕοτι. ϊς 

6 ρμγαράΐοαν., ὑγ. 1, οἂρ. 23, ρᾶρ. 97. 
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ΒΙαούνο 81Π1ἃ ῥ᾽ ΒΘΠΊΡ]166. ΘΒρυ ββίοηθ 1] Τρ οπδιηθηΐο βθοηδ, ΘΟΒῚ: 

51 Δ οϑὺ, οϑὺ Β νϑὶ 

Αὐααὶϊ ποὴ οϑὺ Β πὸ 

Ἐρρο ποη δϑὺ Α; 

ἢ ΟΠ6 ὃ ὑπ “ πιοᾶτπι5 [0]]θη 0. [0116η5., Αἱ 51Π]ορίϑιηο ἱρούθυϊοο 4ϊ ϑϑοοπᾶβ ἤρυτγ (1). [8 

᾿ ΘΟΠΒΘΡΊΙΘΗ ΖΕ, Οδββίδι, 11 Ὥθ58Ὸ ὑνῶ Δ ἅἄὰ πηὸ ραιύθ (ἰὰ τημαρσίογο αἰέοσαα «(ἰο1 αοφια) ὁ 

: 11 Β (ὁοοορἐγἱοϊἑὰ οἰ αοχια) 6 11] Ο (ψίδῥοδιὰ «ἃ. α.}) 4811’ αἰύτϑ, 1 ἕω ἀθγίναλ ἄμ πὸ 

(61 τηο ] 5511} ἸπΟρΡῊΪ αἰ] οὐθοἱ (οπ θ᾽. ργθμάοπο 1] ποιηθ οἹΪ οὐδο Π|Ργὶ ἀθὶ τοπικά αἱ 

Ατ᾽ϑίοίθθ) ἀδι οἵα] 51 80] θυϑῃ ὑγδ:} 6 ΔΥΡΟΠΊΘηδ 8118, Τἰβο  ασίομθ 46110 αποϑύϊοπί (2), 1] 

6Π6. ῬϑΡ6 ὁἢ6 ποὸὴ ϑΡ ίδηο ὑγορρο ΘΟΙΊΡΙΘΒΟῸ 1] ΤοΠπρηθηδ 6 1] ΘἸαΠ δ ηΐ Π6] ὑγϑάθιγθ 

Ιὰ Φ. 6 πϑρρυγθ 1] Βϊαθβο πϑὶ δ8ποὸῖ “ Αρραηθὶ! 8116 ὑγδάπζιοηὶ 46] Τ,. 6 6] α.., (8). Π 

' θοπδθριθηΐθ (ἴα μοη δοὐοοηἐγἱοϊὰ 6 ποη αἰδῥοϑιὰ ἀοἰ1᾿ ἀοψια) τοβίο 5ἱ ἀϊτηοϑιγογὰ βϑριθηᾶο 

ἀπ τηϑύοαο Αϊ οοηδαϊαχίοπθ οαγὸ δά Ασἰβθοὐθιθ, οἱοὸ οοπ ΔΡΡΟΠΙ ΘΗ αὖ αὐϑιγάᾶο. 

, 886, (6 προοϑϑίξαίο αἴξογο, Θ66. --- Οἵ, πόσο ᾿Αβοοσῖ, ϑρῆαθγα, δ. οἷδ., 6. 17 υ: 

“ ῬΟΙῚ τηυηα!] ροβϑαην δΟΟΙ͂ΡΙ ΔΙύΘΓῸ ᾿βύου τη ἀπουτπι ΤΠ]ΟΔΟΙΊΙΠΙ ,.; ΑΙΙΒΒΗΤΟ Μ., [6 

σαιϑα θὲ ργούθβϑι, ερυθγ βία 8 α οαθίδα ργίηια, ΤΠ|, ὑν. 2, ὁ. 4, ἴο. 209 γ, 6. ἃ. 1582: 

“ ΘΙ 510116 τηδρηϊα]η6. ποη αἰ], Ὠ151 ΔἸ θθΓῸ ἀππουατη τποάουιπὶ Ιᾳοϑὺ δῦ ἀϊνὶ- 

“ ΒΊ0Πη6 ΤηΒΡΉΪ 6115 δῦ Τηϑρ {6115 ΘΟΟΘρ ]0η6 ,; Αὐβπποὶ, 7)6 Οοοῖο, 68. οἰδ., 6. 1455: 
' “51 παύατδ!9. ΘΟΡΡΙΒ. ΘΧ Βαρθι οΙθθιι5. οοπϑίαγοῦ, ἃ αὐϊάθπ) ΑΙθυο ἀπουαμη τη ουΠ 

“ ΘΧΟΟΡΊΘΡΙ ροβϑϑῦ.,, θ600. Οδαθ αὐἰπη4] αἱ Ρθὺ βὸ ἴὰ ργοροθίαβ ἅ61] 6. αἱ ϑοβυϊαϊ το 

αἰξογιίγο δια αἰέογο. 

{8 ϑιεδένἠέογ ἐγιϑριοϊομίἑ, θοο. Ἀ]δρϑῦξο 8116 Θϑρυθβϑίοῃὶ βίτη}}} αἱ Πϑηΐο (17., ΧΧΧΊ, 

᾿ 9 τ  ν ὙἘΠ 8, 9; ΓΚ σα Ὁ Οὐη)) ἀπο θν. Δ ο τος Ἀν ΑΘ: 1. ΘΑΙΕΙΝ 1.09) δθδας 

τααϊαῦθ 44] ΟἿ] απ 6 48] Μόοοτο (Π|, 582) ρ]ὰ 11 Βυϑπίθν πὰ ορρου απδηηθηΐθ οϑβοῦναίο 

Οἢ6. “ αἀυθδθῦο τηοᾶο ΑἹ αἴγθ, ἴπ πῃ ρΘη6Ρ6 αἱ Πϊοβοῆδθ οἢθ. ἀρργοζζανα ἰϑηύο 16. δι ἐϊ- 

“πα8 (6. αὐ816. 8ι δε έαϑ.}) 6. π011ἃ 816 πῇ ΤαΡΊ Ομ ον β᾽ δοαιιίϑύο 11 ποπηθ αἱ ἀοοίον 

“ β  118, ποσὶ Ῥοβθδι Ῥαπῦο Θ556} ΘΟΠΒΙ ἀθραύο ἀπᾶ ῬΘου]Π νὰ, ἀαηύθβοα., (6. 8ὲ., 86, 

Ι 168-69). ΝΟΠ ΒΔΡΘΡ06 ᾿πίϑυυ! τηϑ] ρον ῖθ {γον α}]0 Π6116 Ορθ16 4611 Αααϊπαίθ 6 αἱ αἱ τὶ 

] ΒΙοβοῆ (4), τηϑ 8. τὴ θδβίογα, το ] δ ͵η81}6. ἴπ τηθηΐθ 1᾿ 150. 616 ἀ᾽ π᾿ ΘΒ Ργοββίοπθ 51Π2110 
ἔθοθ 11] Ἰδόγ!πρ' π61}18 σοπίτονθυβία ἀρραπύο 461] ϑοαῖα 6 4611. ὑθυνα (Υ. Τριογία Ῥτο- 

« 

᾿ 
ἡ οραθηΐο, 149). 
Ἷ 

(1) Ῥέβοη, γιϑεϊέ. Ποσίοαϊοα, ΕΥΪΡΟΥΡῚ Βυ., 1888, Ρ. 424. 

(2) Απομβ 16] 25 Ἰῖρτο 4611, Ποίέογίοα Αὐϊδύοὐθ] 8 ραυ]α 46] Ἰπορὸ “ ἃ ἀϊνίβίομθ., (θρόνο, 8. 1572, 
ἔ 
Ϊ 

9. 120). ὕπο 46116 γϑρο]8 ἀἀπῶ θαοπα, αἰνίβίομθ, ὃ οἱ 1᾽Α. 6118, Φ. βϑιι τω ΔΠ]Ππάογθ, ὃ ομ6 “ παπαπδγα 
“ππῦτα αἰν! ἀθηδίατη οαααῦ 8 ἃ]1ο,, (Ατι. Μ., Ἡϊοροῖι., 6. 297 υ ἃ. 6. γι. ἅ6] 1589). 

Ι (3) “16 ὑπδδυχίοηϊ 50η0 ἀπ ῬΟ᾽ Οβοιτθ ρον 1] Δα οἷο βρη βοιΐο αἱ 6)" Ἰοοιοην 686 11 ᾿οπρΊθηα, 
ἢ “ ἰπδογρυϑύα, γἰϑροέίο αἵ ἴμοσο, 11 Θ᾽] απ χμαρίο αἱ ἱμοσο. Δ τὰθ Ῥᾶγτθ ἄα ἰπίομᾶθυθ ἐγ ἡμοϑέο ἵμοσο ,. 

᾿Η Οοβὶ Ὑ. ᾿σθβο, Ργ Τ᾿ αμέογίο, ἃ. Ω., Οαὐαιία, 1901, ρ. 89. 
᾿ (4) ϑιωηρια 1", α. 87, αὐ, 1 πὶ οοΥρ. (“ ἀΠρθπβ οὺ Βα }}115. ἱπαυϊδίθο ,); Ῥοϑέογον., 160. 44. οἴχοῦ 

Βπθπι (“ ϑοϊουθϊα οϑὺ απαθᾶδτη βῈ 0118 οὐ [Δ 01115. οὐ Ῥχουαρύω οσομϊθούιταθιο τα], 666.), Θ0ο.; Αγουτοὸ 
86] Οοτηπι. Ὁ] 126 Αηΐρνα, 110. 1Π|, ἰθχ. 80, ο. 1785 ἃ. 6. οἶδ, - " ἘΦ Βοο τηϑηϊξδβθυμη ϑϑῦ ΟῚ 88 ἰπύαθη- 

᾿ “ δθα5 ,. Βίβρομαάθ 811 ἔγαβθ αὐ βυοὐθιου (1)6 Οὐοῖο, ΠΙ, 2, π. 4): ἐὰν τις βούληται θεωρεῖν ἐπιστήσας. 
Οτμβπετο ῬΟΒΒΈΤΑΝΟ, ὅρα ργἱηοὶρίογιι {δ6γ 6. ὁο) Απιδυ., Ογραποη, σαππὶ, Εδαχιιβ, ϑόηφα ἀαία, 

ἴοια. 1, Ῥ. 99: “ ΒῚ ααἱβ Βα. 1106. Ἰπνοϑυϊρανονῖῦ 9; Ρ. 100: “ ΒΡ Π1ῦθ᾽ σρθουϊαπίοβ 9; Β. ΒΑμβαάιρι, 

Οονηρι, α. Ὁ. Ο., Ἐΐτομσθ, 1881, 1|, 124: “ Οὐ ραὐοὺ β .Ππ10ον ἰαὐπιθηθὶ. , 6 ραβδί. 
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Υ. - ὥὔὍκρο 15. --- ϑόγο ἴα αὐηοβίγαφίοηο (οἰ γιροδϑιθιϊὰ. --- α) ῬῪ Θ᾽ 6556. 

[8 11]. Δᾷ 1) ον ἀθηύίαπι ἰρὶθαν ἀϊοθπάογαια, ἄπο βαρροποπᾶς ὅ βαπῦ: ρυϊσηθμι. θοῦ απο 

δαπια παὐαγα θυ τηουθίαν ἄθουβαμι; βθοσπᾶπηι  ϑϑὺ αἀποᾶ δαπδ δῦ 180 118 ὁουρὰβ πααγα ον οὐ 

ΠΟΙ ἐθυτΑΪ Π8}0118 [θυ πἶπὸ ῬΙΌρυΐο. Ε δὶ ααἱθ πᾶθ0 ἅπο ρῥυϊποὶρία ν6] αἰδθυιιτη Ἰρβουπτη πθραγθί, 
8 Ἰρϑαμη ποη δββθὺ ἀθίθυτηϊπαίϊο, ααπτὰ οοπίχα, πθρϑηΐθηη ρυ πο ρῖα 8] 1 πῖτι8. ΒΟΙ θη 186. ΠΟΙ 5 4) 
ἀϊδραίαπᾶππι πὶ 111ὼ βοϊθπύϊα, αὖ ραύοὺ οχ ῥυΐπιο ρμγβίθουπμι 5): βαπὺ ϑηΐπη “) Πᾶθο ῥυϊποὶρία ἰπ- 

γϑηΐω βθηθα οὗ ἱπαποίϊοπθ, απουπιη οϑὺ ἰδ! ἱπγθπῖτθ, αὐ Ραΐθὺ ὁχ ῥυῖπιο δ ΝΙΟΠουηδοῦσα 

(ο. ὅγ, πη. 8-12). 

ἢ) 1. διερροδίέϊο δὲ δία. δ᾽. ἴῃ ταδυρίηθ; ϑιερροδίέϊο ργΐρηα δὲ δθοιωνα Τ' ἃ ὑλύο]ο 46] 8 115. Ὅ Ργαο- 

γον Ῥυορομο αἱ Ἰοσροτο 11] (, 8) 2) διιρροδίέϊο 5. πὰ τη δυρΊπΘ. Ἦ ποη 658οὲ Ἐ,. ἢ γηϊοί- 

δοίην Ἐς. 5) οἐορίνη ΕΣ. 

Οαδδὶ ὑαὐοϊ ἱ Η]οΒοΗ 6 1 σοβηιορυθϑῇ ὁἢῃ6. ΘΟΌΘΙῸ ἃ ὕοσοδιθ Ρο00 ὁ τηο]ῦο 4611 οοι- 

ὑγονθυβϑία 461 δοασδ 6 ἅ6118. ἔθῦγδ, τἱσῃ!ϑιηθηο απθϑῦϊ ἅπθ ῬΡΪποὶρῖ ἀ61}᾿ δηύϊοα, ἤβίοα ὁ 

αὐϑηᾶο πο 1 ἱπνοοῃπο ἀρθιδιηθηΐθ, ΒΘΠΊρΡΡῸ 11 βού! ηὔθπάοπο. Ῥϑ [πηο (αψια ηαΐν- 

γαϊίέον" ηλουοέμν αἰθογϑι)), ἱπνοοδῦο οἱὰ ἀδ 6] ἃν νυ βδυ} Π6118. ΟὈ ὈΙΘΖίοπθ αὐδιύδ, 5] νϑᾶϑ, 

βορὰ ΠΙ, 4, ρᾶρ. 80; ρϑὺ' 1 δὕτο (αψιία ὁ8ὲ ἰαθὶϊο ὁογριι8, 666.), οὗν. : ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΒ, [26 

Ο΄ἴόη. οἱ Οον., ἴθχ. 9: “ Ηυμηΐάππι ααοα ἰπύθυιιηὶ Π 0116. ῬΓΌΡΓΙΟ ὑθυτηΐπο [80 116 ὑθυιηηδ- 

ΦΌ16 οχιβύθηβ; βἰοσιμη δαῦθηῃ ἔθ 116. ὑθυτη!η8}}}110 ῬΤΌΡΓΪΟ ὑθυπιῖπο, αἰ Που ο δαῦθηῃ 

“ ΦΟΙΙΪΠΒ118., 6 ἰθχ. 10: “ Βαγϑαπι δαΐθηι Πα Ἰοσπι αυ] θη τι π}1 4]... ΑΙ Ρ] 15. Π10118 

“4 ααάθη) ὨθΠ14] ,, θ00.; Αὐβββοῖ, 1Ὁ., ὁ. 168 γ 6 Ὁ 4611 64. ὕοῃ. 1550: “ Ηπυιπηαϊ] 8 

“ φαῦθηῃ ΠῸ παροὺ ἴῃ 856 απὸ ὑθριηϊπθύα, 50 ἴδιο ]6 ὑθυτηϊηδαῦαν 8]16πη0... ΓᾺΡ ΟΌ ΠῚ 

«φαΐθιῃ οχ δυμπαϊζαῦθ, οῦ μἢοο ϑὐϊϑιη τπϑηϊϑϑύαπι οϑῦ; ΠαὈγιοὶὕαθ θηΐπὶ θϑὺ παι] ἀϊ δ 

« ααἀηηϊχύα οαπὶ ὉΠἋπ0, Θ00. »; ΑἸΒΒΕΤΟ Μ,, [Ὁ., θἃ δποῖιθ Μοί., 11, ἐγ. 2, ὁὰρ. 6, ο. 89 

ἃ, δὰ θα, 1582, 6. ἡιαξι Ἰόδι οἷν δ. γ ο8. ἅς ἐοθθν δ; ΠΗ Αἴ ὐότ εδος ον ἐΠν δα. 

οποία, 1685, 6. 26»: “ ῬΙοῖῦ οῦροὸ ρυῖηο απο Βα 0116 οϑὺ ὁχ πυμπηᾶο, αποᾶ ραὐοῦ 

“οχ ἀοῆηϊδίοηθ παμϊαϊ, αποα ααἷα Παχηϊᾶππη δῦ οχ 60 αποα πὸὰ Ὀθηθ ὑθρῃηδῦαν 

“ ΦΟΓΠΙΪΠΟ ΡΙΌΡΓΪΟ, 564 Ῥθὴη6 ὑθγιηϊηδῦμ ὕθυηαϊηο 8]16π0, θϑὺ τϑρ ϑύϊν τη αα͵ᾶ ΒΘαα δα] 

“ πηάίααθ ὕθηρθηβ ἰρϑιιηι, 60 αποᾶ ἢαὶν ἀϑαπθ δὰ ἴρϑιιπι, ὑθηρθη8 ., Θ60.; Εἰ. ΟΟΤΟΝΝΑ, 

Ἡδααοην., δα. οἷδ., ὁ. 116 ν, 10. 2, οἂρ. 27: “ Τρϑᾷμῃ ϑηΐπὶ ματηϊάπηη (ϑατιθ}})} ΡΘΡ 856 

“Ὧρῃ οϑὺ βύϑθι]θ, ααΐῶ ποι οϑὺ Ῥ6Πη6 θυ μη η8}}116. ὑΘΡΙΏΪΠῸ ΡΓΟΡΙΙΟ ,, 6 6. 29 γ “" δατδβ 

“ 601165. ,; 5. ΒοΝΑσεντῦβα, 1}ἢ0 [ῤ. 11 ϑορίέοη., ἀἰδὺ. 14, ῬδγΒ 25, ρ. 200 46] ἰο. ΤΥ 

ἃ. Ορογο, Βοπῖα 1589: “ Ἠυτηΐάστη ρΥΌΡΓΪΟ ὑθυπηῖποὸ ϑϑὺ Π18]0. ὑθυ πη] Π8} 0116, 564 αυΐδ 

« βοοιτη 46 δαὶ πϑύσγα ὑουη8} 0116 οϑὺ, 1460 ὑθυγῶπι νοοοὺ Β᾽ Πρ] ΔΡΙῦ6 1} οὗ ῬΥα5 σοοδῦ 

Φ ρατῃ διάδμι οὖ ροβύθα ἔθυγθπι »; ΟἌΜΡΑΚΧΟ, 7ήθην. ργθο., Ρ. 108; Μ. ΒΟΟΤΙ, Δίαροϑ. ἐν 

5}., 6. 110 γ, 601. 25 ἃ. 6. θη. 1591: “ Ῥοι' Θαβάθπι Τα ΟΠΘ8. Ῥοὐθϑὺ ῬΓΟΡΔΡῚ αποᾶ 

4 ϑιηαδ 50 τούαπᾶα: ...Οππθ μυπηϊ τη οϑῦ Ὁ6Π6 ὑθγπηῖπ8 0118. ἔθ  ΠΉ]η0 8]16Π0, 564 δα 

« ραΡΕΙῦ ἴῃ ΒαρθΡΉοῖΘ ὑθιγαθ ααδθ οϑῦ σούππαδ, ,, 600., Θ00.; Α. Ασητττανι, θρογα, Υ 6η., 

1522, 6. 1Τῦ9νυ (1)6 Πίονι., Π10. 8): “ Ααπδ ἢῸΧΙ01158. οϑῦ, 1460 ᾿ρ88 ὕθυ 110 ΡΓΟΡΓΊΟ ΠΟ 

« ξρυτηΐηδύαι 568 Παϊδ », 666., 660, 51 ὃ ΘΠ ἜΓδΠ ΡΓΙποῖρῖ, βθοοῦπᾶο ἱ οὔ 46] ἔθηηρο, 

ἸπηΘρΆ 1}, ἴθ ΕἸδίοα ΔΙ πΊθη0, 6110, ὁοτη6. ορπὶ αἰύτα βοίθηζε, ἄνθνδ θυ ποῖρὶ ρΓορτΊ, ἴῃ- 

ἀἰβοιβϑὶ ἴπ απ6118. αἰβοίριπα, αἰβοαῦ 01} ἴπνθοθ, 6 βουθηΐθ ἀἰβοιβϑὶ ἴῃ Δ] ΌΓ 6 ΒΡ ΘΙ ΙΟΓΘ, 

βονταθαθδο π016 Μοίαββίοα (1). ἘΠ αὶ ααθϑῦϊ ρυϊποῖρῖ, ποπ ἑδηῦο, ὁοτθ ρᾶρνθ 8] Οἵα- 

(1) σῶν. Ῥέβοη, Ο}. οἱξ,, οᾷ. οἷν,, 1, ». 472. ϑαηθ. 'Τομητηθ80. π61}1ἃ ϑορθμα οὐὐππδιηδηῦθ ἀἶοθ: 

δα οβίθῃ- « βοϊοηξίδο ποὰ ἀτριπηοηθαπύαν δα 5αᾶ ρυϊποῖρία, Ῥγοθαπᾶα, 50 χ Ὀυϊποῖ 115 ἀτραταθηδπθαν ; 

“ ἀρηάατῃ αἰΐὰ ἴῃ 0518 βοι θη 8... 5.6 ἔδταθη σοπϑι ἀθυαπάθπι οϑῦ ἴπ βοϊθη ιβ ΡΒ] ΠΟΒΟΡΒ1ΟΙ5 απο ἰηξο- 
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Ἰαηΐ, 5ἱ ργϑηιθύθομο, ααδηὔο 51 ΒαρΡροῃρΟΠΟ (1), ὁΘοΠ|6 ἀϑ88ὶ ρἱδ ργορτυϊδιμθηΐο ἀϊοθναπο 
811 ΘΟ] Βυ1οἱ, ἃ τηϑρρῖον ον άθηζα (6 ἃπο6Π 6 ααθϑίδ ὃ ἔγαθθ βϑϑογϑιηθηΐαθ 6 δα ἐξ ᾽ αἰέρο 
6616 Θβοϊαβῖνα ἀϊ Π)δηΐ6) (2), 4611 ἀἰπιοβύγαζίοπθ ὁἢ6 ἐοβύο μὰ ἃ βθριῆσθ ἃ γαρίομθ 
ΒΟΘΡΊΠΠΡΘ ἀαϊπα] 1 ϑαΐοτθ (6114 Φ. οἢ16 1ἴὰ βιὰ ἀϊπποϑύγασίοπθ ποη οι ἱπαϊτἰσζαία, ἃ ομΪ 
ΠΟΙ ΘΠ. θ589 αι] ἀπθ ροϑίυ!αθὶ ἤβίοὶ : Θ0πη9 ἔπιον! ἀϊ αὐϊδύϊομθ ούᾶπο ἱ ρεϊποίρῖϊ, 
ΟΟΒῚ ἔπον! αἱ σοπίγονονβίδ, θα ΟὨΪ 11 ἡθρϑδβ8θ. [0 ἄγϑνὰ οἱὰ ἀθύδο Αὐίβύοὐϑθίθ, 6 ἑαπίο 
Ὀαβύανϑ. Π οὶ ἀπ Ῥϑβδὶ αἱ Αὐϊβύοὐθϑ ααϊ οἰδαῦϊ, 11 ρυῖτπηο (οοηένγα ποφανίονν φγϑηοίρῖα, 660.) 
ΠΟΙ ὃ ἐὑταύδο 48] ὑθβίο βρῦθοο, πιὸ ἄδι ἅπδν “υΒ]ΟΝΘ. γοΡβίοπθ 6 ῬΡΟΌΔΘΙθηΐο ἀ8118 
ἐγαηϑίανίο αγέϊψμια [6 νὰ ἔγα 19 ὀρθρὸ 4611 Α αυΐῃαύο (8), 11 βθοοπᾶο (ἐρηυορέα βιιρηέ, 606.) 
ῬούγθυὈθ ἃποῖθ ϑβϑθὺ τίοαναίο 48] ὑθδύο ρῦϑοο, ἄονϑ βιοπϑ οοβὶ;: Τῶν ἀρχῶν δ᾽ αἵ μὲν 
ἐπαγωγῇ θεωροῦνται, αἱ δ᾽ αἰσθήσει, αἱ δ᾽ ἐθισμῷ τινί, καὶ ἄλλαι δ᾽ ἄλλως (μι. Νίοσορι., 
1, οδΡ. 7, πο 21, οα. ὈΙάού, Π, Ρ. 7). Ἐττὰ ρυδηάοπιθηΐθ 11 Μόονθ οἣθ Β᾽ ΔΡΘοΙηθηὐδ, 
(ϑε., Π, 3549. 565.) αἱ τἱσᾶναιθ αἱ αἱ ἀπ Δρρορβίο ἃ βοβύθρῃο 4611 διυδοη οἰ δὲ 46118 ἌΣ 
Ῥϑυομὸ (06118,. γᾷρίομθ!) ἰὼ ἢϊδίοα ἃ’ Αγ βίούθίο ὃ α]]θραΐα ἅπομθ ἄὰ Πδηΐθ πὸ] Οὐη- 
υἷοϊο 6 Π611ὰ ΜΟπαγοϊα οα 661] πὰ ὑγοναῦῖο οἰδαύο ἄθ ΤῬαπύθ βοὶ γοϊύθ, ἃ ἕατία αἱ 5εϊ- 
το ]ύτιθ, 11 ὀρ [010 βϑύψιτηο 49] ΠΡΟ ρυΐπηο 4611 Ἰ οα ἃ, ΝΙοοπιθοο. Θαδπξὶ αἰξτὶ 
ΠΟΙ 5ἱ ῬούγθὈΘΓΌ, ΟΟΒῚ τϑρίοπδηᾶο, ἴα ραββασο ῬῸ ϑαύονὶ ἅ6118, 9.1 Μὰ ν᾿ μὰ Αἱ Ῥϊὶὰ: 
ἴο οὐθᾶο αἱ ροῦϑι' [Ἄν ὑοθοδι 60η Ἰηᾶπὸ 8] ἀούζο [ῃΡ1686 ὁμ6, 8πθπο ἄδίο ἃ απθϑύθ οἰδὰ- 
ΖΙΟὨΪ 4116] τηϑΡῬΊΟΙ γ8]0"Ὸ ΟἿ 6011 ν1016, ΠΟῚῚ 8010 ΠΟ βίδιηῃ οοβίγοιἐϊ ἃ ἀϊἶτθ οἷθ 

“ αίοτθ8. βοϊθηθίαθ πθὸ ργοθαηῦ 568, ρῥυϊποῖρία, πθὸ οοηῦγα πορϑηύθιι Ῥυϊποῖρία αἀϊβραναηῦ, 564 ποὺ 
“ χϑ]ααπηῦ βαρθυῖουν! βοϊθηδίδθ; ΒΡ ΓΘ πλα, γ6γῸ ποι 68, Βοῖ Ποῦ τιθ Ργϑῖοδ, ἀἰθραθαῦ οομύχα ποσϑηίθιι 
“ βαδ ῬΥΪποὶρία, δὶ δάγθυβανιβ Δ] αἱ οοποθαϊδ,, 660. {Ὁ Ὁ Ἴ, τδν ΒΟΟΣ.» 

(1) “ Βαρροδίθίομιθβ. ἀθιπουηβυγαθίομθιτη σαηῦ ρυϊποῖρία ααΐδ Ἰρβάσιιτη ΠᾺ]]8 οϑῦ ἀθπιοπβύγαθίο,,, Ατμοχ. 
Ἄρηπορ., ἴηι ργίογα, Ν᾽ ϑῃθχῖα, 1540, ὁ. ὅσ; “ Βαρροβίθίοποα βαπῦ ἀαδ βαπὺ πού οὐ 408 5112}] ἐγ ου- 
“ βεσίαβ. ϑπαϊοηο ἀγα 0.,, 1ο. απάμμ., Ῥοβίρ».., Ἰ, 6. 2, ο, 7» ἃ. οἂ. ὅρη. ἅ61] 1550; 666. 

(2) Ῥυθαπθη ἰββίτα, ὃ ἱπ βαπ Τουητλαδο: “ ΤΤπᾶ6 δ παΐαβ ονϊαθηθίατα βοϊοπάθτω δϑὲ »» ϑιώηηῖα 1", 
ᾳ. 87, αὐ, 2, ἴῃ οουροσθ; " Αᾷ ουΐα8 ονϊἀϑηξίαπι βοϊθπάστῃ οϑὺ ,᾽ 10.γ. 4. 18, ατῦ. 7, οοΥρ.; “" Αά ονὶ- 
“ ἀθμθίδτα. Ῥυϊπαδθ Ῥαυθῖβ βοϊθπάθπι οϑῦ,,, 106 Οἴθη. δὲ Ο0}»}., 11, 186. 85, ο. 2θν ρα, αἱ γϑμ., 1565; 606. 
ΟἿΣ ποίδ πὶ σἰβοοηῦτο ἀδπύθβοο (Κ Αα τηθ]ΐουθια μαΐα8 οὗ ἈΠἄγατα βοϊαύίοπατη ουἱἀθηξίαχα ,.» ἴ)ε Μοη., 
ΠῚ, 4, 45) ὃ 8] βοιο 11 ΟἸα]απὶ (ρ. 391) βορτιὶθο ἀπομθ ααἱ Ὧι] Μοοιο (Πὸ γμῖσ. Εἴοφ., ΤΠ, 2, 46). 

(8) ΝΘ] ἰθϑύο συθοο (64. Ὀϊδοῦ, νο]. 11, ». 349, Ναΐ. Αιιϑο., 1, ο. 2, τ 8) 5ἱ Ἰϑαρρδ 8010: “" Ὥσπερ 
γὰρ καὶ τῷ γεωμέτρῃ οὐκέτι λόγος ἐστὶ πρὸς τὸν ἀνελόντα τὰς ἀρχάς, ἀλλ᾽ ἤτοι ἑτέρας ἐπιστήμης ἢ 
πασῶν κοινῆς, οὕτως οὐδὲ τῷ περὶ ἀρχῶν. Τὰ γρογδίοπο δ ἴπ ααρδύα οαϊχίοημθ δοσοιαραρπα 11] ἐθϑῦο 
(4611 Αὐρίγοραϊο ὃ) ὡρρίαηρθ ἀπΆ 1066. οὐδ αἱ Ῥὶὰ : “ Θαθηηδατηοάθτη θη ΐη) ταϊπΐπιο οδὺ Βθοιηθίχαρ αἰβρα- 
Κ ῥαγ8. ϑανθυβαβ Θατη αἱ σοοιηθέν 8 ῬΥΪποΙρία, ονθυθ, βοα θὰ αἰβραξαθίο οϑὺ ν6] αἰ ἑουΐαβ βοϊθηξίαθ 
ὁ Ὑ6] ΟἸΠΉΪ7. ΘΟΙΙΠηἶΒ; δα, οὐϊαμι οἱ «αὶ 40 ῬΥΪΠΟΙΡ 15. ΡΠ γ51015 ἀρὶῦ, ποι δϑὺ ἀϊβραϊαπάττη ἃ ἄγ ϑυβια 
“ πρρηῦθα Ρυἱποῖρία ΡΗγβίοα; «αΐαι ποπ Θϑὺ ὉΠΆΡ]Τα58. ῬΥ ΠΟΙ ΡΊ απ 5 δῦ ὑωηθαση ἀπιιμι,, 6θο. ἴμὺ ἐναάα- 
ΖΙ0η6. ὁἢ16 δοοοιηρᾶρπα 1] σομπησηθηθο αἰ Ανθιτοὸ (Λπιβτονειαβ, 16 ρμῆψ5. αμάϊέις οἰωη Αὐογγοῖΐβ... ὁοηι- 
γηθρέαγ" 18, Ὑ ΘΙ 115, ἀρυᾶ Ταπίαθ, 1550, γο]. 49 46116 Ορογο, ὁ. δ, 60]. 235) πο οοπέίθηθ ααθδία 
ϑρρταπία: “ αθηιαἀπηοάμπμι ἰρίθαν Οδοιπθίτα ποὰ παροὺ αἸἰδραθαθοπθιη σαπὶ 60 αἱ ποραῦ ρυϊποῖρία 
“ Θϑοιηθύνϊαθ, 564 Ἰοααὶ 46 Ποὺ ϑρθούαὐῦ δι α]ϊατι βοϊθηθίαιται ἃ αϑοιαθύσία, ααὺ αι ποι θη ἱαγη ΘΟΥα Τα ΘΠ 
“ ΟΠΛΏΪΡτι5. 5016 η 115, βία! δου παδισαα ποῦ παροὺ Ἰοαψαὶ 46 Ῥυϊποῖρι8. ἃ δἰηύ, Νὰ ϑαΐμα οὐδ Εἰ 
“ Ῥυϊποίρίθτη ομηπΐπο ;, 6800. ΕἾ Ὧ6] οοταχαδηΐο: “ Θαΐ ἀἸοὶν Θη8. ππαπι 6686. δὖ ἱπασα 16, ποραὺ ρῥυΐη- 
οἱρία ἀπᾶθ ροπῖῦ πϑΐαγα} 18, βο Ποὺ οαξία, ἡδδαγε 1, ῬΙαχα 6588 οὗ τη Ὁ 1118 οὐ παθθηύία ρυϊποῖρία ᾿ἅθοῦ 

“ ΘΟΙΑΡΟΒΙδα,, πθτὰ Ῥοϑίδο ϑηΐθ 6580 ἀπάτα πο δε ὯΠ1Ὸ Ῥυϊποίρίατη. οτηπίπο, δ βία ΠΠον τηοῦπι ἈΌ]αίο, 
Κ Ὧ0Π. Οὐ 1Π16 Ῥυϊποίρίατα τπονθπαὶ β8οϊ ποδὶ παύισα, οὗ αυϊουμηααθ ποὺ ρομπὶῦ ποραῦ ρυϊποϊρία Ῥοβιίῳ 
“ἃ Ναύυχα]1, οὔ σϑούπτα οϑὸ αὖ οτα 6ὸ πο βαΐ ἀϊδραθαῦίο; ἀποπιδατηοάπμι ἰϑομπιθῦνα πὸπ αἰθραναῦ 
“σάτα, πορϑηδθι5. Ῥυϊποῖρία, αθοτηούτίαθ, βϑᾶ Ἰοααΐϊ οαπὶ Πτιϊπϑηποα ΠοτΠΐθτι5. ρουϑϊποι δα ΑἸΐατα 
Βοϊθη δίαιτα. αὖ ῬΥΟΡΥΪδτα αὖ ΘΟΙαΤα πὶ ΟΠΙΗΪΌῸΒ Βοῖ θη 118, 5011 οϑῦ ῬΥ]Π τη. ῬΠΙΟΒΟΡ δα, απ αὐύθυα 
αἰβραίαπαϊ!. ΕΪ αἰχὶν αἰ τα που παξαχα] 5 ποὰ Βαθοὶ Ἰοᾳαΐὶ 46 ρυϊμοῖρι15 46 δῦ βία ον απέθπι 46 ρυΐη- 

Δ οἰρ115. ποίϊβ ῬΡῈῚ 56. Π0η ορογδδὺ Ἰοατΐ ἴῃ πῶο βοϊθηξίε, ααὐ 5ἱ Ῥαουῖῦ, ουἱῦ αἰδουῖαθ ἃ Ναξαγαῖῖ ἀν 

- 
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Τ᾿ δαύονθ 611 ᾧ. ὃ Τδηΐθ, πιὰ ΠΘΡΡΡΘ ἃ ΟΡΘθΓ6 Ο᾽16 α16Ρ]} ΘΟποβοθϑθθ 16 ΟρϑιῈ αἱ 
Αὐβθοῦθ!θ. Οὐ ΘνΆΠῸ Ἰηΐαυθ] Π6] πηθα]ο θνὸ Ρθ1' 16 τηδηὶ αἱ θα ϊ, 6 ΘΟΡΒΘΙῸ ρὲ Οἢ6 

τηϑὶ δἰ 61 ὕθιηρὶ 46] ΠΙπδβοϊπηθηΐο, ἄορο ἰὰ βοορϑγῦα 4611 βύδιηρδ, βναῦίαίθ γϑθοοὶῦθ 

ῬΙὰ ὁ ΠΊΘΠΟ 8 ΠΠΡ016 4161186 βΒθηύθηζθ αἱ Ατίβύοὐθίθ, 461] Οοτητηθηύαθουθ (ὃ 11 ποι 6Π6 ἴῃ 
Θ586 5] ἀὰ βϑιῆριθ δ Ανθιγοὺ), 6 αἱ αἱ τὶ, ὁη86 ρογίδῃηο αΪ 50] 160 π6116 ϑάϊζίοπὶ 11 ἰδο]Ὸ 

ΑἹ Τγοροδέξίονοβ, ὁ 416110 αἱ Μοϑβοιιῖδ, ὁ ΔΠ0Π6. Τ᾿ Ἰῦγο ἀἱ ᾿ερογίογ νη, δἴο ἑαφμῖα ατιοίο- 

γἱξαίμι Αγϊδίοίοἰἑβ, θοο. οπ χαθϑῦ αἸ πη ὑϊΐοϊο 11 Ηδίη τοριβίτα βούδο ἱ παμηθι! 2738 

9. 2794 ἀπο ϑαϊχίοηὶ ἀϊ ἀπὸ ϑηθοϊορῖθ, ἃνϑθούθοα (Νουα θοῦρα 1490, 6 Οο]οπΐα 1495) 
ΟΠ. ΒΆΓΡΘΌΌΘ. βιδῦδ οοπηρ]αύα, πἰθηύθιηθηο ομ6 ἦα Βθᾶδ, 6 ὁη86 11 ΜΊρηΘ ϑοο01856 ρϑυοϊὸ 

ἔγῶ 16. ΟΡΘΡ6 Βριῦ]6 αἱ ααθθῦο βου ὑθουθ ϑοοϊθϑιϑύϊοο (ΧΟ, οοἱ. 965 559.). Μὰ ποῖ]δ, 

ὈΙΡΙΙοὔϑοαυ Ν᾽ αὐϊοδηα 6 ἴῃ ἰύσθ ὉΠ] οὔθομθ αἱ Ποιηδ ἃ τὴθ ἔπι ἄδίο ἀϊ τἰπύνϑοοίασπο βούξο 
Ο|0011 αἰνθιδὶ ναυὶθ Αἰ ύτο Θά ϊΖίομϊ οἢ6. πιϑὺδθ οοηΐο αἱ ἀθβοῦίνϑιθ Ῥγθυθηιθηΐθ. 1,6 ἅπ 

ΒΘΡΈΘΗΙ 51 σοηβθυνϑηο Π6}18. ὈΙΡ]Ιοὔοοδ Υ ὐϊοδηδ: 

1. “ ΡτΓΟροβι δ οηθ5. ΟΧ οπηπῖθυ5 Αὐὶβύοὐθ!β ΠΡ. Ὶ5 ῬὨ]]ΟΒορμθ Μοτα 15 [ Ναύατ 115 οὐ 

“ ῬΥΠΠΊΘ.. Π66 ΠΟΙ αἸθ]θοίϊοθ.. ΒΠθύουϊοθ οὖ ροθίϊοδθ.. 4111 οϑη βδίπιθ οχοογρύθ: οὐ δὰ 

“ σοί ΤΟΙ σδρίθα, ῬᾺΠΟΠΘΥΤ ΠΟ ΟΥΪΠΘ. Ρ6ὺ ὑ8 06 118πὶ δααίθαπι τϑᾶϑοίθ. --- 1 πο: 
“ΒΕ χρΠοἷῦ ἠαθυ]α ΡῈ ΔΙρπαθϑύαπι ἔραύτβ. Ββπθαϊουϊ Βοποίπδυϊβ ον η15 Ῥρθ | ἀἸοαίοτγατη 

“1ῃ οἸηπηίστη ΟΡθγιπὴ Αὐἰβύοῦθ!!β ϑαοίογ ταῦθα ἃύαιιθ βϑηὐθηθίαβ., (8. α. οἱ ἰ.). 1η- 45, ὁ0ἢ 

Βθρ!ι. η6] αὐυδα. (Α.2- 4), οαταῦδ. ᾿οπάο. Εἰβϑιηρ!. ἴῃ ΒΙ0]. αὖ. (Ζρλοινι., ΤΥ, 452). 

Ὁ. “ Τποϊριππῦ ῬΓΟΡΟΒΙ ὕΟηθ5. ΟΡ οβίββπηθ ἃ ΠαΙβ | βίπηθ οχ οπιηΐθαβ Ασϊϑθουθ!β 

“ Πθν15 οο!]θοῦδθ Ρ6 1 ἔγύῦγϑιη ΤΠ ΘΟΡ Πα πὶ 46 ΕοΡΡα ἢ5. Ονθιποηθηβθηι  Ὑ1δδ6 τϑρι]δΡὶ5 

“ β8 ΟΡ ΟΥΑΙη15 ΡΡΘΘαΙ δ ογαπη: οὗ ΡΥ Ίπιο ΘΧ Π|0Γ15 πηϑύδρῃγϑίοδθ: ἀππούαϊοαμθ  ᾿θου!οπιιτη 

“αὖ ΘΧρΡοβίθο αἰνὶ Τποπὰθ Αααϊπαίβ [ ϑαυίσιῦ ροβῖδα δῦ. --- ἴπ πο (ὁ. 258): 

“Πρ Θβδιιπι Υ ΘηΘὑ115. Ρ6᾽ Ἰοϑηπθιη οὗ ΟὙΘΡΌΓΙαΠΙ 40 ΡΥ ΡΟ 5} ΑΠηῸ 80 ἱποδυπδθίοηθ 

“ ΜΟΟΘΟΘΟΙΧΧΧΧΙΙ. αἴθ. 11. ΑἸραΒΌΙ ,. 1π-49, αἱ ὁ. 358 πὰπη., 60. 5061. ποὶ απϑᾶ. ἃ- ΜΊ1Π], 

ΘΔ. ΤΌΠΊΒΠΟ, ᾿ΐπΠ60 42. Π6110 ρϑρ'. Ρίθπθ; Θ05}1 βρᾶχὶ σαοὐϊ ρ8ὺ 16 ἰηϊχία]ῖ; 6 1 {0011 ἴῃ 

ΤΌΒΒ80. 8 ΡΡ. 1120 ἃ 128 ὃ ᾿πβουῦο ρθὺ αἰβύθβο “ Αὐίβυουθβ Π061118 ἀ6 δάτηϊνϑηα 5 

ἴῃ πϑύαγα, δα 1015..,., ὑγδάούθο 48] νσϑύοπθϑο Απίοπίο Βϑοοαγίθ. (10., Ζριοιι., ΤΥ, 481). 

Ὁπ᾽ αἰύγἃ ϑαϊχίομθ 46110 “ Ῥυοροβίῦ. Αὐ.., ο, Θοπ16 166 1 σαρίοῖέ ἤπα]6, αἱ “ Αποῖο- 

“ γιθεῦθθ δι 09. οὗ Ῥγοροβϑιθομθθ ἀἰνίηθ ΔΙ Ρ] ΥἸΠΊΟΤ ΠῚ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠΟΙΊΙΠΙ ,,, 5θηΖᾷ, ἀδύδ, 

ΑἸ 8 Πη0 τηϑ τιβοῖδα ἃ γϑηθζίδ, (1π- 40 ρίοο. αἱ ο. 42. πυπ|.), Ῥγορ ὈΠ]τηθπῦθ ἀπγϑηύθ 1] 

ΒΘΟ0Ο]0 ΧΥ͂, 51] ὁοηβθῦνα π6118, ὈΪ ]]οὔθοω Οδϑαπδύθηβθ; ὑπ ααᾶγία (46] 1488 Ὁ) ἐγδ 611 

Ἰποιηϑ0 011 4611 ὙΙδθουο ἘΠ] Πι1616; Θα ΙΓ. ἃποοτγα, 46] 1580 (Τπιρᾶσπὶ, ὡραὰ ὅδοῖ- 

Ῥίομθμηι ἀθ αδθίδηο, ἰπ-89), 46] 1688 (γ᾽ δηθίι5, ρὸῦ Ιοϑδῆηθηι Ραῤανίπαση οὖ Ὑϑηΐα- 

φἰπιτη ἀ6 Πα 6115, 1π-89), 461] 1660 (Ῥδνῖβ115, δριὰ Ηϊθι. ἃθ Μαγηϑέ, ἰη-89. ρῖοο.), 

νὶ ϑα αἰύγονθ. Οὐθθπθ, ἃρυθπᾶο ἀπὰ αἱ αποϑῦθ ϑαϊζίοπὶ, ἀ19118. ἀϊ Ὑϑποσία 46] 1498, 

Ἰορροὸ ἃ ὁ. 28ν (160. 25, ὁο. ΥΠ], 10 ῥῆψ8.}: “ Οοπύγα πορϑηῦΐθπι ρυΐπιδ ρα Ι ποῖρῖα πὸπ 

“ ρρϑῦ αἰβρυϊαπαάπμη, βσαῦ πθῸ βϑοηθύγεθ ϑΠΊΡ]1π|8. γαύο οϑὺ δὰ πϑρϑηΐθιη διὰ ρυΐπ- 

“ οἷρία,, 6 ἃ ς. 128ν (Πη)5.): “ Ῥυϊποϊρίοναπη ααδθάθιη. ἱπαποίϊΐομθ ργοβρίοἰαπύαιν, 

'α απδϑάδηη βϑπβα, ααϑοάδτη οοπδαθύπαϊηθ αὐθάδη, 8118. 1ὔθηι Δ|106᾽.,. ἴζο βὔθϑϑο, πιϑ, 

Ῥὶὰ ἴῃ Ὀτονθ, ἰθορὸ 8. 6. 9 γ. (4611 Θβθιρ] 86 46118. Οδβαπαύθηθθ ὁ 8 ὁ. 18 γ. 4611 θα! Ζίοῃθ 

γοποία 46] 1584: (“ Οοπύγα πορϑηῦθβ ὈΓΙποῖρία ποὸη δῦ αἰβραύδηάαμ ,). 

ϑεπι Π. Τομ. 11]. 88 
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Υ, -- ὅλρο 15. - ϑόσια ἰα αἰηιοδίγαφίοηο (θ᾽ ἱηηροϑϑι διὰ. --- 6) Τὰ ρ ο 551 1110 ὰ 4 611᾽66- 
οθηὐτϊοϊῥὰ 4 61]᾽ δ6α τ. 

[8 12]. Δὰ 1) ἀθβυντιοδίοπθιη ἰσίθαν ρυΐπιὶ ππθηιγἱ ΘΟπβθα θη 5, ἄϊοο αιιοᾶ δατιαπι 6586. Θ066Π- 

ἰυϊοδτη οϑὺ ΠΡΟ ΟΒ510116. πο 510 ἀθηηοπδίγο. 51 δασὰ οϑϑϑὺ δοοθηὐοω, ὑγίω ᾿πηρΟββ: Ὀ1Π1ὼ 5θαπθ- 

τϑηδαγ: ΟΟΥΤΙΠῚ ὈΥΠΊτιπη οϑὺ αποῦ δαπδ οϑϑϑὺ πδίτιι 1061" τη 001]15. 5) βασβιση οὐ ἀθουβατη ; Βθοαπἅιτ 

οϑὺ ποῦ δαῦδᾶ ΠΟΙ ἸΠΟνθυθμ" θοῦ Βα Π]. Ὁ61 ΘδΠἄθηη 11ΠΘ8ΠῚ ΟΠ ἰθυα; [θυ τη οϑὺ ἀπο ροτδ- 
γίϊαβ δθαπίγοοθ ρυϑθαϊοαγθύπι 6 ᾿ρ8ὶ8: ατ8θ οπηηΐϊα πῸὸρ ᾧδηύπμη [Ἀ]8ἃ, 564 ἱτηροββὶ 118 6586 

γίἀθπύαν. Οὐπβθαπθηίία ἀϑοϊαγαύαι 516. 510 ΘοθΙ απ οἰοατα ογθηθία ἴῃ απ ὑγ68 ογ065 | ΒῚρ΄. 15 ἃ, Τὰγ.], 

δααδ ἴῃ απὸ ἄπδθ, ὑθυγὼ ἴῃ αὐτὰ ππᾶ; οὖ 510 σθηύγαμη 606]1 οὐ ἐθυγὰθ ραποῦτιβ ἴπ απὸ Χ4, ὀθηὐγττα 

ὙΘΙῸ δαιδθ Θοσθηύγιοδθ ῥτιπούπβ 'π απο ὅ, αὖ ρα οὺ ἴπ ἤστιγὰ βἰσπδία. Ὀῖθο θυρὸ αποά, 5 δαδ οὐ 

ἴῃ Α οὐ Βαρϑαὺ ἐγδηβίψιτη, απο ἢ ποῦαγα ἴοι τηουθ θαι δα ὃ, ὁυτη οππθ στᾶγθ τπογθαύαι δᾶ 
ΘΘΠὐσ 11 ῬΙΌΡΥΪΔ6. ΟἰγΟ τη ου θη 86. παὐπ 1061; οὗ ΌΤΙ ἸΠΟΥΘΥΪ Δ α δᾷ ᾧ 510 ΤΠΟΥΘΥΪ ΒΌΥΒΌΠΙ, 
ὁαπη Α΄ 510 β'πηρΠοἰθον ἀθουβιιπι δ] οτη πα, δατιδ τλουΘὈϊδπ1 παὐαγ 1061 ΘΌΤΒαγη : αποά οταΐ ρα τητιτι 
Ἰπηρ 5510 116. φαοα βθαπὶ 4) ἀϊοοραύαν. Ῥυδθίθυθω βἰν σἹθρα ὑθυγὰθ ἴῃ φ οὐ ᾿ἰριἄθχα 5ιὉ ααδηθ αβ φασιαθ 

6. τηογθαύαι δα οοπύγαμι [6. ὅ 0] 

Ὺ Ππθδπι γϑούΐδτη δ «4 οὖ δαττῶ ρθ1 ΠΠπθδπη γϑοΐδτη δ ὃ, 

οὖ δρϑὶν οἵῆηθ ΡΟ θ6Ππ5: αἀαππὶ ἰοὶύαι, αὖ ἀϊούπμηι ϑϑὺ, Οὐ πΘ ᾿ 

Ῥγορυδ6 οἰγοσ θυ θη 8, [θυτα ἸΠΟΥΘΌΙ ᾺΙ " 

564 Ποο. ορογίθοϊν 9586 ΡῸΥ Ἰἰπθὰβ ἀϊνουβαβ, αὖ ραΐοῦ ἴῃ βρατῶ βἰριιδία; απο πὸμ ΒΟ απ οϑὺ ἴπι- 

ῬΟΒΒΙΡ116, 5868 γυἱάθγοῦ Αὐ᾽ϑθοὐθὶθθ, 851 δαδίνθῦ: οὐ ποὺ δγὰῦ βθοαπᾶπηη αποᾶ ἀθοϊαναγὶ ἀρ θθδίπι. 

Τουίϊαγη σοῦο ἀθοαγο 510. ταν οὐ ἰἴθῦθ βϑαπῦῷ Ῥ βίο ΠΘ5. ΘΟΥΡΟΥΤΙ ΒΙΤΩΡ]1οἴτιπη, ααᾶθ τηουθηθαν 

ταούα γϑοΐο; οὖ Ἰθυίω πιουθηΐτιυ ΒΌΓΒατη, ουαυϊὰ ὙΘΓῸ ἀθογβιιπι. ΗοΟ οπὶπὶ ἰπίθπο ΡῈ. σγᾶγο οὐ 
1θγθ ποῦ 510 τη 0016, βιοαὺ 5) σα]ὺ ῬΒΠΟΒορμαΒ ἴῃ Οὐθ]0 οὖ τουπᾶο. 51 ἰσίθαῦ δαπα πιουθυθίαι" 

ὩΌ ὃ, ἔθυσα Ὑ61Ὸ δ ὦ, ὁστη ΔΙῚ βἰπὺ ΟΟΥ̓ΡΟΓα ρΥανδ, Του Θθαπίαν δ ἀϊγουβὼ ἀθούϑαπι. ΘΌΟΥαμα 

τιηδι Υαὐ0 Θ580. ΠΟ Ῥούθϑί, ΟἿ ἸΠΠ11 510 ἀθουβιτη 5[Π]Ρ]1οἶ δου, αἰ γιὸ βθοσπᾶπιῃ ααἰᾷ, ἘΠ 

αἀπαπι αἰ νουβιθαθ ἴῃ τίϊοπο Ππίαπι ἃυριδὺ αἰγθυβι αὔθ ἱπ 115 5) αἀπᾶθ βαπῦ ριορύοι 11, ταδμὶ- 
ἐδϑύπηη 7) οϑὲ αποῦ ἀΐνουβα γαῦϊο Πα αξ5 5) οὐ ἴῃ δαπᾶ οὐ ἴπ ἔθυσα; δ οὔσηι ἄϊνουβιθαβ στα ΠῚ 5 

ὅππῃ ἰἀοπύϊ αὐ ποιη1η15. θαυ γοοδίϊοπθιη ἔμοϊαῦ, αὖ ραὐθῦ ρθι ῬΆΠΟβορ στη ἴῃ Απίοργαθαϊοαιηθηῦβ, 

βθαπῖθαι αποα σγανθαβ ἃθαπίγοοθ ρυδθαϊοθύαι ἅθ δαπὰ οὖ ἔθυσα; αποα ογαῦ δου ύιατη Θοπβθαπθηίίαθ 
τηθιη γι ἀθοϊαγαπάπηη. 516 ἰσιθαι ραύθὺ ΡῸ. σϑύδιη ἀθιποπβύγαίοπθη 48. σθπΘυ 6 1Πᾶγιμὶ ααἰρ5 
ἀοιποπϑίναμῦ “ ΠῚ. 6886. ποθ, απο δα ποη οϑὺ ϑοοθηίγοα: απο ογαδ ῬΥΪπι πὶ ΘΟΠΒΘΑ ΘΗ ΙΒ 

Ῥυποῖρ 118. σοπβθαπθηθίαθ απο ἀθϑύγαὶ ἀθθοραύαν (ὁ. ὅ γ, Ππ. 12 - ὅν, Ἰ1π. 25). 

ἢ) Τοοέγμοίο ργίηὶ γηοὲ δ᾽ τὰ τπᾶτρ.; 1). 9. πιονιδγὶ Τὼ 10. 6] 8. 125. 5) ἡπουϊδι 5, ΤΈΝΜ. 
ἢ ΤΙ. ΠΟ ΤΊ βορυῆδο ἅα ὑα δ! 911 ΑἸΕΥ, Βορρυθβαθ «αθϑύο ϑθοομᾶο χηοᾶ, 616 1᾿χαὖ. ἀροίαπϑθ ἤουβο ἃ 
τη ΟἿΟΣ ΟΠ αΥ 228. ) φιοῦ διργα ΕΜ, σχμοᾶ ϑοημογίον (ὶ. ὅ) δῖο κε ἘΒ. ὃ ΤΕΡΟΝ, ἐγ ᾿ὐὴ 
Ἴ Μαρήξοϑίαηι τ. ὃ Ῥίαϊ αι ΒΟΉ; σνανίἑα 8 ΜᾺ. 5) [6 σοηονὸ ἡΠαγῖώη χα ἀονποηϑίγαυΐέ ΠΤ; 

«αονηομδίγανὶ ΒῸΜ. Ῥον 1᾿Α. ὃ ἂπ ρ]οββθηια, δυϊάθηΐο ᾿ππψ 118. 6 ἴῃ οοπύγαθίο ὁ0η ἰὼ Ἰοοιχίοπθ ὑαύῥα 
1ὼ Ῥγοροβίφίομθ: “ ἀθ βθπϑσθ {ΠΠασταπι ἀπ, ἀθιπομδῦγων!ν ΠΟ 6586 ΠοΟ 9. Ρδυ 1] α΄, ἴπνθοθ ὈΙβορηουθο 8 

“απᾶθ βαπὺ Δ ἱπηροΞΒ1 011 γ6] ἀρϑαγᾶο.,. ἄορο ἐπαγιρηὶ ὩΟΡΊ ΠΡΘΥΘ : 

Ἶ Γαΐου θ σϑπθηᾶο 8118 ραῦύθ πορϑύϊγα 4611. ἀπ βυ ἃ Ζίοη8. ρτόνθὶ [ἃ ρυΐπια ρατῦθ 

4611, τηΐποῦθ 416] 510 ρ΄βπιο ἱρούθὑϊοο (γηιοη) φοσθρἐγ οἰ ἐὼ (61 αοχμα) αἱ οἱ βορὰ ἃ Ῥ. 38, 
ἘΠ ΒθΌΡθηὴθ Αὐϑύοῦθὶθ π61 ΠΡΙῸ 89 46] Τορϊοὶ (1), ἄν θ8586. βοοηβίρ]αῦο 11 ἀϊβραύδηίο 48] 
ΤΊΘΟΡΡΘΙΘ ἴῃ νίϑ, ΟΡ ΑἸ ΠΡ, ἃ] 5:]ΠΠΟρίβπιο “ δά ᾿ΠὩΡΟΒ51}0116.,, (διὰ τοῦ ἀδυνάτου), ἐαῤῥανίδ 

11 ποβῦγο ὩπΟηΪΠΊ0 56 16 γ8]6 αἱ 6 μὴ δνδηῦὶ, ρϑγομὸ ο]] ϑννθυβθαυ! 56. π᾿ ΘΓ η να ]8] 

ΔΉΘΠ ᾽ Θ551 Ῥ61 508. 106 Ιὰ Θοσθηὐ! οἰ δὰ 461] φοαπδ. (ὐβὶ τὴΐ ρᾶγ6 6Π|6 58 δᾶ ἰπύθῃθιο (2) 

1] ρᾷβθ8ο ἤπϑ]θ (967 νϑγωγη. ἀθηινοηϑέγαἰτοηονι, 606.} οἰιθ, οοϑδὶ οουγοῦθο οοπι ὃ ἴῃ δαδίο 16 

(1) “ Ὀἰβραθαμθ! ποη οϑὺ αὐθηάτιη 5Υ]]ΟΡΊδηηΟ ῬΘῚ ἱπιροβ510 116, πἰϑὶ να]. πιδηϊ θδύαμα. αἷὺ ἐα]βδαπι 

6886. απο ΠῸΠ ἱπηρ 55 10116. ἀϊοιπῦ 6886; ἀθηηουβέγαηδὶ δαῦθπι Ὡ1}11 ἀΙΠθυῦ 59. ν6] βἴπθ ἱπιροβϑίθ 1 

“ γ]]ορίσατο 9), οἵγ. ΤΉΒΟΡΗΙΙ π ΕἸ ΒΠΗΛΒτΒ, ῬηΌροβ. Αγ ὶϑέ., δᾶ. οἷδ., ο. 224. 

(2) Ραϊθοσταβουπαθηῦθ Ῥα]αμο, ὃ Ῥαγο ΒΡ Θ᾿ Ρ1]Π15θ πη 1ε ΒΟ ϊ Ζ]0η 6 αἱ χπο ἃ χιείδιιδ, αἱ ἀριμοῦι- 

βέγασὶέ ἃ ἀονποηϑβίγαηέ: οἷν. Ῥκοῦυ, Μανι. ἄς Ῥαϊ., Ῥατῖβ, 1892, ρ. 808, 
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Θαϊσίοπὶ, Ρούὸ ῬᾶγΘΙΘ Ὧἢ 5]οββϑθιηδ 8 ΑΠΡΘΙ 1. Μὰ ρον αυδηΐο “ διῇ ἱπηροββίθὶ!θ Ἢ 
ΔΌΡίϑπηο ααἱ ἀπᾶ γοτᾶ αἰπηοβε Ζίομθ, ο}10 5] υἱάθπιοθ πο Π᾽ θδβᾶ, Ομ] ὰ Ὀυἱποῖρα!θ αἱ 
αἱ ἔθ Ῥαγύθ, ἃ ἢ ηιοάτι8 ἐοίϊθη8 ἐοϊίοηο ἀὶ 51Ποβίβιηο ἱροίϑίϊοο αἱ βϑοοπάβ, ἤραρα. 

7 γα ἱηιροϑϑὶδιϊία, 660. δ᾽ νϑᾶδ π6118 7θρι. ρυθοθάθηθθ (ρᾷρ. 162, πὸ 26) 1ῃ θοῃ- 
αθαζίοηθ ὁΠ6. Π6] βθοοῦΐο ΧΥ͂ ἔθοθ 11 Τύτϊηρ ἅ6118, ορίπίοπθ 4611 ϑοοθηὐγι οἰ ὰ, 4611 ϑοαίδ, 
βοβύθηπιεα, 44] ΒΌΡΘΘηΒ86, 6 51 ἐγονγϑιὰ βοβύδῃζί! πηθηΐθ ἰἀθηύθα ἃ ααθδίδ, βαῖνε ΒΘΠΊΡΡΘ 
Ιὰ αἰθρθηζε, αἱ Ππρτιδρρῖο ργονθπίθηΐθ ἄδ ἀἰϊνογϑι θὰ ἀἱ οὐαὶ 6 ἀϊ οοϊέαγα. Α 116 ΒΘΠΊΡΓΕ, 
ΔΏΖΙ Αἱ γϑάθν αἱ διηρ] 1 Πσαῦθ ἀπθ ϑβρυθβϑίοηὶ ἀϑαῦθ 48] Το υ]πρ, οἱοὸ 66, ΒΠΊΠΊΘ688 
Τ᾿ Θοσθηὐγοἰδὰ 461] δοατια “ ἱποϊ!παὐίο πϑύαν 15. δα σθηύγιτα ἀπ νϑυβὶ Ομ θα Θ᾽ θη ἰβ 
“ Ἰηᾷῖδδ... οἷδο οθβϑαθδβθῦ,, 6 “ βἷο νἱἀθυθῦιν πϑύπγα δα 86 οοΥγαρύθδ, ,. 

δ σοοίμηι, 666. ἴ7πὸι ἤρτιρα Ὁπαορδ, ἃ αποβίδ, ΒΘΡΌΘΠ6 Α] ργορουΖίοηϊ ρῖϊι 6β58)56- 
ταῦθ, ογῶ δαούθαδι, Π6] 560. ΧῪ ἀ8] Βιαγρθηβθ ἃ {Ππδύγαζίοπθ 46116, ϑοοθηὐγιοἰξὰ 46]- 
᾿"δοαυδ (Υ΄. Ηρ. 1" ἃ. Ταν. ρυϑβθηὺθ 6 ἢρ. 125 ἃ, Ταν. ργϑοϑᾶ.). 

Ἡαϑοαΐ ἐγαηϑίψμηι. --- Οἶνν. ΑἸΒΒΕΤΟ Μ,, 106 Οὐοοῖο, ἐν. 2, ο. 4, ο. 10 νυ. (θά. γϑηῃ., 
1582): “ΜΟΡΙ]6. οἴηπθ πϑύινα]6 βθοιπάππι Ἰοοαπ παροὺ Ἰοσαπι παὐπτα] 61 δα ααθπη τπὸ- 
“γθθαΣ οὗ Ἰοσαπι ἱπηδύαν θη ἃ απὸ γϑοθαϊ οὗ Ἰοοαπι Ρ61 απ6 ΠῚ ὑγϑηβὶῦ »Ἱ ΔΕΙΒΤΟΤ,, 
126 Οοοῖο, 1Π|, 6. 2, πὸ 9 (Ποῦ, ρ. 414). Ββροπᾷθ αὐυδηῦο ἃ] δἰσηίβοαθο ἃ] “ πο 
“ Ἰπηρθαϊύδ,,, αϑαῦο ἅδ᾽ Τίμηομθ Δπρῖο 6 δ αἰέν. Υ.. βοργὰ 1Π|. 4. 

(ὐώνν οηλη6 φΡαῦθ, Θ60. Οὐηη, 4. οἱέ βἰριρίἑοίέογ, 6οο. ΝΟ] βἰβύθῃηδ, ΑΘΡ11 οπποσθη "οὶ, 
ὮΙ ὀθηῦγο 46] πηοπᾶο 9 1] οθῃΐτο 4611 ἔθγτα, ὁοπιθϑοίαναπο ρον οἐξαμπιθηξθ. Οπᾶθ αννϑηῖνα: 
19. 616, Ῥο1' ΟΠ] οοπβίάθρανθ, βθοοπᾶο οἢθ Αὐίβέοίθιθ ἔδοθνα, 1 θϑυγοιηϊ ὰ ἀ6᾽ πηΐνθυβο 
Θ0Π10 ἃ ῬᾶΡ[Θ ΒΡΘΙΊΟΥΘ Θ 1] ΠΙΘΖΖῸ 6016 ἰδ ρᾶγύθ ᾿πἴθυίουθ (1.6 Οὐοῖο, ΤΥ͂, 1, ὃ ὅ, Ρ. 424 
ἃ. ο4. Ὀιαοῦ: Ἡμεῖς δὲ τὸ τοῦ παντὸς ἔσχατον ἄνὠ λέγομεν, 660.), 1] οϑῃέτο 4611 ἔθυσα 
ἀΟΥΘΕΒΘ Θ58616 ἴδ; ῬΆΓ.Θ 5Θ11Ρ]10ΘΙηθη 6, οπβίδ, ΒΘοΟμο 1] 5080 ἀδύο 841᾿ ανυνϑυθίο ἁπλῶς 
ἀὰ Ατίϑίοῦθὶθ (70., ὃ 5), δϑβοϊαὐδτηθηῦθ 1 ΘΓ ΙΟΡΘ, 6. ΠῸΠ ἴῃ ΘΟΠΙΡΔΓΘΖΙΟΠΟ Αἱ Δ]δΡο, ῬΠὶ 
Ὁ ΠΊΘΠῸ ἰῃίθυϊουθ; 209. ὁ116 ὑαύδο οἷὸ 16 ἴοββϑ ἴμου! 46] οθηΐρο 0556. βιγϑιη (τοῦτων 
δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον ἄνω λέγω φέρεσθαι, κάτω δὲ πρὸς τὸ μέσον, 12. 
ὃ Τὴ); 89. 6 δποορδ (Τ᾿ δΔαΐονο ἅ6118 9. ποῃ 1ο ἀΐοθ ἀρου αιηθπῦθ, τη, βϑργϑίδιηθηΐθ ἴὸ 
ἀθάτι68) 60 ΟρηΪ ΘΥΆΥΘ 5] ΠΊΟΥΘ586. 8] ΟΘΠ ΤῸ 6118 Ῥτορτία οἰγοοπίθγθηζα. [πῃ ααθβίο 
ἴθυΖο ὁᾶ80 1] ΤϑΡΊ ΟΠϑιηθηΐο ἔαυΘΌ06. αἰξούδο, ρϑγομὸ 11 ρυϊποῖρίο ὃ ἀθάοίξο 48] βἰβἔομηδ 
ἀΘρΡῚΪ οπποοθηοὶ, οἢ16. αἱ οἱ ΒΌΡΡΟΠΘ. πιὰ ΠΟῚ 51 ΡΙΌΥΘ; τηϑ, ΟῚ] ΔνΘΥΒαΓ ρα οπᾶο 
ὅδ ΔΙΌ ρΡΙποὶρὶ ἀνθνϑη βοἱὰ διητηθθθο αἰθρθυθαπίο: 11 ΒΌΡΡΘΠ86 ἄγονα ἀθύθο οπ6 “ ΟἸππθ5 
“ δααδθ Ππαρθηὺ ἱποϊπϑδίοπθηι δα σοπύγιπι ϑασδθ δα αποὰ ἢπππὺ οθϑϑδηΐθ πηρθα!- 
“ χῃθηΐο,, (Ποην. Ρυ., Ρ. 150). 016 τπϑιδνὶρηα ὃ 66 Τλαπῦθ, οἢ8 ὕθπῃπθ οι ἐϑηδὶ αὐτὶ 

αὐθϑύο βἰβύθιηϑ, 81 δι βϑύνιδο αἱ δ] οηθ. Θϑρυβϑίοπὶ δΡ’θορίθηθὶ 8116. Ἰοπίαπδ, Δ] οι 
ΑἸῦτθ 9114. ᾧ.Ὁ ΟἸδίπο ρατθ 1] ΟἸα]απὶ 6 11 Ῥοϊθῦίο ἀα Τη., ΧΧΧΤΙ, 8, 74; ΧΧΧΤΥ, 111; 
Ῥαν., 1, 105-14; Οοηυ., ΠῚ, 8; ΤΥ͂, 9, 611] Θαἰΐον 48] Τόβονο αἱ Βιπηρίζο, 110. Π|, ο.Ψ ὌΠ 
85, 859, 88). ΟἿ0. 5010 αιθδϑῦ! Ιπορηὶ αἱ Παμΐθ 9 46] Τιαὐϊπὶ αἰ ἐροπΐθ δι δἰἐτὶ ἱπῆπίεὶ 
ἔθϑί ἀϊ Αγνιβύοῦθιθ ὁ ἀϑὶ β'ιοὶ βϑριιδοῖ αἱ ααθϑύο, δι 95., 6ῃ}6 ΒΡ ΘΙ ἔο "86. 81] διξουθ 
4611 Φ. 11 βδϑοοπᾶάο ἀθρὶὶ “ ἱπιροββί ἴα, : Συμβέβηκε δὲ ταὐτὸ μέσον εἶναι τῆς γῆς 
καὶ τοῦ παντός ̓  φέρεται γὰρ καὶ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς, ἣ τὸ 

μέσον ἔχει ἐν τῷ τοῦ παντὸς μέσῳ. Ὅτι δὲ φέρεται καὶ πρὸς τὸ τῆς γῆς μέσον, σημεῖον 

ὅτι τὰ φερόμενα βάρη ἐπὶ ταύτην οὐ παρ᾽ ἄλληλα φέρεται ἀλλὰ πρὸς ὁμοίας γωνίας, 

ὥστε πρὸς ἕν τὸ μέσον φέρεται, καὶ τὸ τῆς γῆς (1)6 Οὐοῖο, 11, ο. 14, 8 4, ν». 408, 64. 

Π14.). Νούθνο!θ ϑονγαύαθο, ὃ Ἵββϑουναζίομθ 461] ΑΠρ ΘΙ ΕΠ, 1᾿ Θϑρυθθϑίομ : πανταχόθεν... 
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πάντα φέρεται τὰ βαρέα... ἐπὶ τὸ μέσον ; ὁ16 γΙΒρομᾶθ ἃ] ποΐο γϑῦῖβοὸ ἀδηΐθβοο. ΟἿ, 

ΘηΘῆΘ Π, 18, 6; ΠΙ, 2, 4, 6600). Π Μοοῖθ ὑὔονᾷ ϑἰμφοίαγθ 1᾿ ΘΒρυ θββίοπθ αἱ “ ρ]ϑῃϑ 

ΦΘΙΓΒΘ., 6, Θ0ΠῚ6 51}1 βαρροιὶ 1] ἀούίζον 5'μῃδιᾶνγοθ!], ἃ οα] 51] ργοΐθδϑδ αἱ 6 αἰύγονθ 4600 1- 

ἴογθ, ἰῷ τηϑῦδθ ἃ οοπίγοηθο ὁοη 1ὴ)6 οη., 1, 1ὅ, Π1η. 88: “ Ρ]υγοθ. οΊΘΡῈΒ.,, τηᾶ 5] 88- 

ΤΘΡθΘ πιθ0Ρ]10 ἃρροβύο ἃ ὁοῃΐγοπύαν]α οοη 1ὴ9 Οὐοῖο, 11, 14, ὃ 11, Ρ. 409, ἄἀονο Αυῖ- 

βύοῦθθ ρϑυϊδηαο 4611 πμ] τὴ. ἑθηάθηζε, οἢ 6 νἱ μὰ ἴῃ ὑαύδθ 16. ρϑυ 166116. (φοϊ6) 4 6118 

[6 ΓΓθ, ΠΟ ΠΊΘΠῸ 616. Π6]18 ἔθυῦγα ᾿πύθυϑ ἃ] σϑηΐγο 46] τηοπᾶο, ἄϊοο: Οὐδὲν τοίνυν τοῦτο 

διαφέρει λέγειν ἐπὶ βώλου καὶ μορίου τοῦ τυχόντος ἢ ἐπὶ ὅλης τῆς γῆς; 616 π6118 {γὰ- 

ἀασίομθ 4611 ΑΥΡΊΤΟΡαΪο βαοπᾶ: “ ΝΊΠΙ]) ραν 1ηὐογθϑὺ Ποὺ ἀθ ρίϑθθα οὖ αὐδνβ ρα ῦθ 

Κ΄ 8ῃ 46 ἰούαι ὕθυγα αἰοαῦα 3, 6 ἴπ α06118. ὁἢ6 δοσοιηρᾶρηϑ 1 ΘΟΙΠΠΙΘηὔ αἱ Ανθιτοὸ: 

“ ΝΙΒΙ] ἰριθαν τοΐορῦ μοῸ ἀϊοθυθ ἴῃ ρίαθρα οὖ ραγίθ αὐϑνὶβ δῦ ἴῃ ὑούϑ ὕθυγῶ 9. ΡΘῚ 

18. ἐγαηϑίαϊϊο απηέϊγιια 51 νϑᾶδ Πορι. Ῥγθ0., ρ. 76. Οἷἶτ, ἀπόῖθ 126 Οοοῖο, Ἱ, 8, ἃ 2, ». 570: 

“μιοἷον πᾶσα γῆ καὶ μικρὰ βῶλος “ νο]αθ! ἰούα ἤθττῶ ρϑυύνϑαῖθ οῖϑρα,,. 

Φιοά πο, 8οίνιη ὁ5έ ἱηηροδϑιδιϊο, 864 γἱάθνοί, θος. Τι ΑΠΡ ΘΙ Ο βοῦῖνο (Βοῖϊ. ἃ, 8οο. 

Ταηΐ. 1’., ΠῚ, 66): “Ῥοῦο οἰοδοὶ βθῆζὰ ἀαθθῖο θοπὸ 1 ρϑι8]16 1151} αἱ Ἰοσιζίοηθ 

πούϑν! 48] Μοογο: ὕὑαύδο ΥἸ θη δ, ΘΟ0ΠΊΘ οσϑθῦνϑ 11 ΠΘΠΪΘΙ, Π6] ἔγϑβαυῖο 46118,. βοοϊαβύϊοδ,. 

Μϑ ν᾿ὃ ἴογβθ 'π8, ΘΒ ΘΘ510η6 οαα ον βῦϊοδ, 11 γἑάογοί Αγ ϑίοίοίο8 οἱ απιαῖνοί 46] ὃ 12, 86, 

00] 8θῆφα απδόϊο ζογ86 γἱαογοῦθο Αγίβίοίοίς μαοηο 461] Οοην., ΤΥ, 1ὅ, δ9; ρογομὸ ὃ 

ἀα πούδιθ 6110 ΡῈ ).δηῦθ Υἱ 8Β0π0 {16 οδίθρουἹθ ἀ᾽ ΘΥΤΟΥΪ: 11 ἔδ]βο; οὶ ὁΠ6. 11 ἴα]βο, 

ΤἸΠΙΡΟΒΒΙΡ11Θ; ΡΠ οἢ.6. 1 ἸΠῚΡΟΒΘΙ 0116, 46110 ο᾽6 ἔδυβθθθθ τ ἄθυθ Αυίβυοίθιθ!.,. Νὸ Ατὶ- 

βύοὐθθ, πὸ Τ)δηΐθ πὸ δσιιη δ] ὑπὸ Π]οβοῖο ον 10 τὴ βαρρίθ, ο ὉΠ 616 5010 1ἰηὐϊηΐο ἀϊ 60]- 

τατϑι Π]οβοῆοι, αἰν]4θ 1 ΘΥΓΌΥΘ ἴῃ αιθϑῦδ {γ]Ρ01100 οαὐορογία. Γ ΘΥΓΌΓΘ, ὁ 1] [α]50, ὃ ὑπὸ 

5010 64 ὃ ἃπ ὑγιϑύθ ργΙν]]θρῖο 46118. τηθηῦθ ἀπΊϑηδ, τ ποθ ϑύδίο βορρούννο, ὁπ 6 πὰ 

Ἰυοσο αὐδηᾶο νἱ ἢ, ἀἰβίοντηϊθὰ, ὑγἃ, 1] σ᾽ πἀϊχίο 4611ἃ πηθηΐθ ποβύχα 6 1ἃ οοϑδ β᾽παϊοαύα (1). 

ΟΡ ΘΡΓΟΡΘ ὃ ρϑγοϊὸ ρ] Ὁ τη0Π0 ΤΙαΊοοΪο, ρουοπὸ 11 ΤΙ ἀ]ο01]0 πᾶβοθ ἄα ἀπδ αἰ ον πηὐὰ 

66 ὯπΠῸ ΤΆΥΨΙΒΙ ὑγῶ α116110 ο6 ὃ 86 4.16110 616 ἀονγθῦ 9 Θ589Γ06. ΝῸΠ Ῥοοῃὶ ΘΙΤΟΙΙ 

ἔθοοσο τᾶθρο Ασϊβυοίθιθ (1)6 Οὐοῖο, 1Π, 8, 8 9, Ρ. 422, 64. Ὠ14.: Ἔτι δὲ γελοῖον πρὸς 

τὸ διαιρεῖν, θ00.; Ιοί., 1, ὅ, ». 66 ἃ. 6ἅ. ἀϊ Τρϑία, 1894: Διὸ καὶ γελοίως γρά- 

φουσῖ, θ60., 660.), Θ ΑἹ πιο ]0] ΔΙΟΡΙ ΒΌΡΡΟΒΘΓΟ 911 Αὐἱβύουθι οἱ ο6 νοὶ θη θ᾽} ΥΤΘΌΡΘ 

γἶθο, Θοπ10 ἔϑοθ Ἰ)αηύθ τἰβρϑύθο 81 ΘυΓΌΡΘ " 1᾿υτηᾶπδι σΘΠΘΡ χίομθ ἦα ἀϊνϑιθὶ ῥυΪποῖρῖ 

ΘΒΒΘΙ ἀβοθβδ », 6. Θ0ΠῚ0 ἴᾷ αὶ 1᾿ϑαΐοτο 4611 Ω. τἱβροῦθο ἃ ὑαύθ᾽ αἰύτα ὁοβᾶ. Μ 

ὑϑηῦο ὃ γΘΓῸ Ο΄)6 8πο}6 ρ6 Ἰ)δϑηῦθ ποη οοϑυϊψαϊνδ οἷὸ ἀπἃ οαὐθρουῖδ, ΒρΡΘ018.16 α᾽ ΘΡῬΟΙΘ 

6116. 4116110 616 6511 πῶ αἀθύθο ρυϊπηα ζαϊδίϑϑίριο αρροὸ ὶϊ ΕἸ οβο[ο... αρροὸ ἴα ἰθρο ὁ ογ6- 

ἀοηφα ανηέΐοα ἀοὶ (Οἰογηελὶ (11π. 48 6 64), ἀἴοθ ροὶ βϑῃιροθμηθηῦθ ἀρρο ἰΐ (ἑομεϊὶ {αἶδο 

([ἰπ. 71). ΝΟ11ὰ 9. ἴπνθοθ πο 5] οἷδω ϑϑριυθβϑϑιηθηῦθ δίοαπα ἀούτηδ Βρθοία]6 4] Αὐἱ- 

ϑύοῦϑίβθ, 11 οθ αϊπηοθύτα ομ6 1] ἀϑύδο ον ρᾶββαῦο ἴῃ ργον 0 Π61160 ϑοθο]θ. Τι  Ἱπιροϑ- 

510116 ποη δι 016 γϑάθυθ 60] ἔμ150. ὁ ὁ0Π 1 ΘΓΙΌΓΘ, ΒΘΌΡΘπ6 οοπύν θαΐδοαῦ, ἰίοτα ἃ ἴοΥ- 

ΤΊΔ110, ῬΘΓΟΠὸ 51 ΥἹ ΓΟ 8086. πο 8] βοσρϑῦθο, οᾶρϑοθ αΪἱ ΘΙΤΌΡΘ, πὶ 811} ορισϑύνο, ποὸῃ ὃ 

ὯΠῸ βαθο βορρούθνο 46 118, τηϑηῦθ πιὰ πὸ βαῦο ορρούνινο. Νο ἀϊπιοβύγα [ἃ ἀἸὍγθηχα 

Αγιβύοὐθίθ ἴπ ἂπ ρᾶβθο ὁ6. [᾿ΔΠρο δ] ὁοποβοθ, ρογομὸ οἷα (1)6 Οὐνοῖο, 1, 12, ὃ 2, 
Ῥ. 386, οα. Π14.: Οὐ δὴ ταὐτόν ἐστι ψεῦδός τέ τι εἶναι ἁπλῶς καὶ ἀδύνατον ἁπλῶς, 6οο.; 

Ασνββποὶ, 10., ἴθχ. 119, ο. 88γ ἃ, οἄ, οἷδ.: “ Τπηροϑβθ1]6. οδὺ ἔδίβαμη 5604 ΠῸῚ ΘΟμγΘΙ"- 

(1) Οὔν. Ῥββοη, Ο. οἱέ., 1, Ῥρ. 142.48, 564 ερρ΄. 
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κ Φίδαι;, βίοαῦ ααὶ αὐχὴν βαρρθηύθιη αἱ ὩῸὴ οϑὺ βασρθηβ, ααΐδ ἔα ]ϑαμ αἰ οἱ, ποι ἐμ πθῃ 
“ Πρ ΘΒ: 116 σα ροβδὶῦ ααϊάθηι ΒαΡροΓΘ; ααϊ ϑαΐθιῃ ἀἰχουῖῦ ἰάθπι βαγρθηύθιῃ οὐ 58- 

“ ἀθϑῃΐθιῃ βίπια} ἴδϊβαπι αἰεὶ δῦ ἱπηροββί 116. ἘΙβατη ορὸ δῦ ἀποθιβ τηοᾶϊβ: ἔα ]βαπι 

“ ῬΟΒΒΙ0116. οὖ ἔββιπη πη ρΟ551}116), 6 πΠ6118 Ποία βίοι. Οἶἶν. ἃποηθ 5. Τονμ., Θκασϑέ. αΐ8ρ. 

ἄἀθ Ῥοίομέϊα, ᾳ. ΝΊ, αὐτὸ. 1, 11, ρ. 176 ἃ. θα. θη. 4. θρόνο, 1780. 

Ογανϊο οἱ ἰθυθ 8ιμη)έ, 660. 11 ΘΟΡΡΟ 5ΘΠΊΡ]166. θᾶ “ 4118] φΌῦρὸ 06 ἄνϑναὰ ἴῃ βὸ 1] 

ῬΕΪΠΟΙΡΙΟ 461 πιουπηθηῦο οοτηθ 1] ἕποθο 6 ἰὰ ὑθυγῶ 6 ἷ οοΡΡὶ ϑπδίορηϊ,, δοααδ Θα ἃγῖδ 

(Λπιδι., 126 Οὐοῖο, 1, 2, ὃ 4) 6 616 ογὰ ἀοίαϊο ἀϊ τηοῦο βϑῃιρ!οο (10., ὃ 6) τυ ]πθοὸ 

γΘΡΒΟ Τ᾽ α]ῦο, ὁ ἕπου! 46] ὀθηΐτο, 6 γϑυύβοὸ 1] Ῥᾶ580 ὁ 8] οθηύΐγο (10., ὃ 23). Οτβ, ρεβαγιέε 

ὃ ρϑι Ανιβύοθθ (10., 6. 8, 8 1) “ δαύδο οἷὸ 66 5ὶ τϑοϑ ἡϑύθγδ] τη θηῦθ ὙΘ 180 1] ΟΘΗΪΓῸ 

Ὁ Ὁ] ΠΊΘΖΖΟ, 8 ἰθσφογο “ ὑαὐΐο οἷὸ οῃθ β᾽ Δ] οηΐϑηδ, 48] ὀθαΐγο,,. ΝΟ] 45 ΠΌγο 46] Οἴοῖο, 

ΟῚ τηδ] οἰδαίο ἀδ Πϑηΐθ οοπιθ 11] Μ. πὰ ἰὰ θα! ὰ ἀϊ ἀἶγθ, οοπηϊποίθπο ἃ 5ρίθρδιθ 

Ῥἱὰ αἀἰυθαιηθηῦο 1] οοποούϊο ἀϊ ργᾶνθζΖζε, 6 αἱ ἰθρρθίθζζα, ἄϊθθ, ϑᾷ ὃ 1 ρᾶββθο ἃ ουϊ 

51 ΤΠ Ρ5060 1 δαΐοτο 46118. 9... βαρὺ γὰρ καὶ κοῦφον τῶ δύνασθαι κινεῖσθαι φυσικῶς 

πως λέγομεν (6. 1, ὃ 2, Ρ». 428). 66 Ροὶ ἔοβϑϑιο 586. ὀοηβϑίἀθυαῦθ οοπηθ απϑ] ὰ ἀοὶ 

ΟΟΥ̓ΡῚ ΒΘΙΠΊΡ]Π1Οἱ ἃρρᾶϊο, δ 68., 4δι φαθϑὺϊ ραϑϑὶ 41 5 πιρ!οῖο (π6] οοιηπηθηΐο ἃ] 45 106 

Οὐοῖο, α. 1, ἴθχ. 1.6 101 νυ ἅ. οᾶ. οη.): “ Θτανίθαβ οὐ [ον ιδαβ βαηῦ 8115 ααδ!  αὐρτι5 

ΘΟηγΘηϊθηὐ! παύαγα 8. ΘΟΥΡΟΥ 8. ααἷα σϑοιπᾶππι πὰ παύιτα]95. τηοίαθ βπηΐ, 56- 

οαπάτηι αδ8 Βρθοϊ ἤοαπύαν πϑύιι"]1ἃ ΘΟΥΡΟΥΘ, , ; (10., 15 ἰθχ. 88, 6. 40 ε): “ Θτανία 
οὐ Ἰονία ἰάθο ἴπ ἤἥηθ νϑίοοίουθβ πηουθη 60 αποα ΔρρΙΟρίπασαπᾶο δα ῥγορυίαηι 

Ἰοσαπη δοοΙΡΙαηὖ ΒΘΙΏΡΘΙ ῬΘΡ ΘΟὐ]Ο ΘΠ ΒρΘοῖθπι οὖ ρέορίθι 06 5] ρσῦϑνύθ ϑϑὺ ἢὐ ριδὰ- 

γίαβ, 51 Ι6ν86 θυ 85 9. 

φιμώη αἰυογδίίαβ, 660. --- Οἷνρ, Αὐνεβεοὶ, 29 1)6 Οὐοῖο, ἰθχ. θὅ, ὁ. 677: “ Πίῖνου- ᾿ ᾿ ἢ 
“ β᾽δ5. Ππίατη οϑὺ οϑιιϑα αἰ ϑυβι θα 8 ΘΟῦ]ΟΠΠῚ ,9 6 8ΠῸΠ6 8, ὁ. 88 νυν, ἰθχ. 28: ΟἙσοο 

γ Ῥ᾽Αβοοῖι, ϑρήαογα, 660., 64. οἷδ., 6. 8.0: “ Οππὶ ορθγαύϊο αγριαῦ Του ηϑτη οὗ ορθγαίϊο 

Κ΄ β10 ἀϊνοῦβᾶ, ΘΥΡῸ αἰνγουβιθαβθ δυο ἐοΥ ΠΊ ΔΤ ΊΠη... 

Το ἐαξβ. --- Οἷν. ΑὐἸβεῆτο Μ,, 16 φοηθν. δὲ ΘΟΥῪ., 1, ὑν. 7, 6: ὅ, 6. 70υ ἃ. 68. 

Ὧ9] 1692: “ Ἐ]θιηθηΐα ρυ ππστη θ550 απο πδρθηῦ ἴῃ ορθγαύϊοπθ ργορτία απα]δαύαμι 

“ ΒΌΔΓαΠΙ ααϑ6 Παπηῦ ἃ ἰρδὶθ δῦ ϑαηῦ ΟΔ]ΟΡ ἔγραθ Πυμηϊαϊδαβ οὐ ϑἰοοϊΐαβ.,,, θοο.; 

“ Ε]αχαβ οδϑὺ ϑιμϑηδῦϊο ἰουτηδ 8. ἃ ῬΥΪΠῚΟ (αἱ ΟἸΠΠΙ ΠῚ [ὈΓΠΙΔΙΠῚ οϑὺ ἴοηβ οὖ οὐΐρο,. 

126 ὁαιι. δὲ ργοὸ. τυῖν. α ρ»ΐρια Ομιίϑα, 10. 1, ὑγ.. 4,6. 1, ὃ; 194 γ. Β᾽ ποῦ! ὍΠ6 Αὐδεγοὸ 

ἢῶ ἀββουϊῦο ομ6 ἴὰἃ ργανὶ θὰ ὃ ἔογ μηδ, 4611. ἔθυσα (2 16 Ο᾽, ὁχ Ῥάγαρη. 2, ἰθχ. 102, 

9. 148.»,}: “ Οδϑᾶ τηούμβ ὕθυγαθ δ πηθάϊαπι οὗ οἷαθ ἰὴ 8ὸ ααϊθίϊβ ρ6 1 πϑαῦιϑη οϑὺ 

“  οντηδ οἰτι5. παύαγα 5. νἹἀϑ᾽οοῦ ονανίδαβ, απθιηϑάτηοαπηι οδῖιθα τηοῦπθ ρθη 5. ΒΈΒΙΙΠῚ 

“οὐ οἷαβ ααἰθῦβ ἰῃ οοποῦνο γΘΓῸ ΟΥΡΙ5. Ὡ]] ΑἸΠπᾶ θοῦ ααδη Θαθϑύθη 18.115. οἷπθ ΤΌΤ ἃ 

“ααδθ αὐϊάθιη οδϑὺ ἴρϑθἃ βὰδ ᾿ϑνυίθαθ,. 

{Π| ραΐοί, 660. “ Ιϑθύθ ΠΠ|Ρ6Ὶ αἰνίἀϊθαν ἴῃ ὑγθβ ρᾶυῦθβ Β Ποῦ ἴῃ Απἰθργδδαϊοδιηθηΐα, 
Ρνδϑαϊοαπηθηΐα, οὗ Ροβυργδθαϊοϑιηθηΐα ,. Οὐϑὶ ΠὶρΊ α1ο ΟΟ]οπηδ, π611᾿ Ἰπίχίο 46] οοτημηθηΐο 
8116 Οπέοφγογῖίο α᾽ Αγ ϑύονθιθ (ΛΑ βαιριι Οοτύμνιι, 1. Ρονρ]γὴ Ἰϑασοφοη, Αγὶϑί. Οί., οἱ 
ἰδ. ΡῬογὶ Πογηιοηθία8 αὐ Οἰϊδογελ Ρογγοοίαγυὶ Θ᾽ ργἱνοΐρία αὐϑοϊι  βδέηια, οοηυηνονιαγία, Β6ν- 
ΒΌΙΩΙ, 1591, ἴη-40, Ῥᾷρ;. 42). 18. ὑραυθαζίομθ ἄθὶ Ῥρναθράϊο. 18. ἔνι οοπιϊ ποίαν οοη 16 ρὲ- 

016. 4611 7 γαγιβίαξίο αηέΐηιια.:: “ ἘΟΥαΠΙ ἀ186 ΒΘΟυ Πα πΠῚ π1118.} Θοτηρ]ϑχίομθιη ἀϊσαηδαν 

Β'ηρι!απι αὐ Βα δυθη δτὴ βρη ἤοαῦ,,, 660. 6116118. ἀοὶ Ῥοβέργαφά. ὁοπι 16 αἰδτθ: “ Π9 

“ ΟΡΡοβιῦβ. απούϊθθ ΟΡροπὶ βοϊϑηῦ ἀϊοοπάϊμι δῦ ,, 666. ΡΙὰ ἰαγαϊ ἴῃ ἀαδ]ο 6 ϑάϊχίομθ 

(Αυο]ὰθ. ΑΠΟΡΙόραπι, 1605), οοπηθ ποίδ 1 ἤπιθβὸ (ρ. 40), ἱ ρυπαὶ ἔσθ οαρὶ ἅ6119 

« 
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Ομἰορφογῖο δυϊβυουθι 6 ῬΙΘΒΘΡΟ ρα16 1] ποῖὴθ ἀϊ Ῥχοίμοογίαθ. ΟἸ1 Απέορ»αοὐϊοανηθηία 

οἱ ΔΡΓΌΠΟ δρριπίο οοη ἴὰ ἀρβηϊσίοπθ βϑοραθηῦθ ἃ οἱ 51 τἰξουῖβ06. 1᾿ δυιθογθ 6118 ᾧ.: 

« Αραυίΐνοοα ἀϊοπηὔιι" ΦΟΤ ΠῚ 50]ΠΠῚ ΠΟΠΊΘΠ ΟΟΙΠΤΩΙΠΘ, ΒΘΟ Πα ὙΘΙῸ ὨΟΙΏΘΠ, ΤΆ ΙΟ 

“ ρῃρδύδηψίθθ ἀΐνουβα,, 666. (10.). 

Υ. -- ὅᾶρο 15. -- βϑοφο ἴα αἶνι. --- Υ) Ττὰ ρ οβ51} }110ὰ ἅ9118 ρσΊ θοπ᾽ θὰ 491] δοα ἃ. 

[8 18]. Δᾶ 1) ἀοβίυπούϊοπθιη βθΟ Πα] τηθηη Ὀ.] ΘΟΠΒΘα ΘΗ 8. ῬΥἿΠΟΙρΆ}18. Θοπβθαπθηίίαθ, αθο 

«υοᾶ δααδηη 6886 ρΊ ῬΌοΒδιη δῦ θὐΐδμι ᾿πρΟ5810110, αἸιοῦ 516 ἀθιποηβίτο. 510 σοθίπιι [ΕἸρ.. 25 ἃ, 7αν.] 

ἴῃ απο «παύθπον 3), δαπα ἴπ απὸ {γ68, ἔθυτῶ ἴῃ απὸ ἅπδθ, οὔ σθηῃύστιτη ἴθυγαθ οὺ δατιᾶθ Θοποθηΐγϊοδθ οὖ 

6061] 5 α; οὐ ργδθβοϊδθασ πο απο δα πᾶ πο Ρούθϑῦ 6580 σοποθηίσίοα [θυτδθ, Πἰδὶ ὕθυγδ 5. ἴπ Δα 

Ῥαυίθ οί θθοβϑα βαργω ὁΘηἐυΆ]θγη οἰ Γοσμα ϑγθη ίαπι, αὖ ραὐθὺ ἱπβίστιοὐ!β. ἴῃ τη οτλα ϊο18, 5011Π|6θὺ ἴπ 

]Π1απδ, ραγίο ϑιιθγραῦ 8, Οἰγοπτη ον θη θα δαπαθ ὅ). ἘΠ 1460 ρΊ τι δαπδθ 510 ἴπ απο ἢ, δἸρθυΒ [ο. 67] 

γΘ1Ὸ ἰθυγδθ ἴθ ἀπὸ σ, ἀοίπᾶο ργοὐγαμαναι ᾿ἴπθα ἀπὸ ἃ ἃ δᾶ ἢ οὐ ἀπὸ δ]ϊὰ ἃ ὦ δὰ 7. Μδηϊθβύθτα 

δῦ αποᾶ Ἰίπθα απ Θϑὺ ἃ ὦ δᾶ ἢ 680 Ἰοπρίον ἀῦδηι αὰ80 οϑῦ ἃ ὦ δ 7, οὐ ῬΘΥ ᾿ιο6 Βατητηἶδα 5. ΘΒ 

δϑὺ δ᾽ἐϊου βαταταϊψαῦο αἰθουῖαβ; οὐ οατα αὐτϑατιθ οοηθϊηραῦ ᾿πὶ Βατατηϊζαῦθ βαδ ΒΡ ΥΠοίθηη ϑατιδθ, πθατιθ 

ἐναπβοοπᾶδν, ραδοὺ απο δαπὰ ρἹΡΪ θυ ΒΌγβιιπι. ΡΘΣ τϑϑρθούπμι δια βρθγβοίθιη. τι] οϑὺ 7; στα 

Ἰσιθαν ποπ 510 101 ῥγόβῖθθη8, 81 γϑυῶ βαθὺ απᾶθ ὈΥΪΠ5. ϑαρροβίνα ουϑηΐ, δαπὰ ΟἿΌΌΙ Παρ αν 

ἄοπθο οοαθαποδίμι δᾶ αἱ ὁπτα οἰνοαπιθγθη ία οΘηἑ Ὁ} 5106 ΤΘΡ]ΑΥ]; οὖ 810 Ἰπηρ Θ51}0110 θυ Ρθ1- 

τηᾶπθ 16 ΡΊΡῬτι Ὑ6] 6588, αποα ἀριποπβύναυ! ἀθ θθαύ. ἘΠ Ῥυδθίθυ πᾶπο Ῥο ἰββίτηδηη ἀθιηοπβίγα- 

ἐΐοποπι ρούθϑυ οἰΐδιι ρυ ΡΔὈΙΠ Θ᾽ οβύθπαϊ απο δαπὰ πὸ παρθαῦ ΟἹ απ οχύγα οἰ ΡΟΌΤη ἔθη 181. 

τϑρα]αγθπι: απ απο ροίοϑὺ ἢθυΐ Ρ6Γ ὉΠΌΠΙ, Πη6]1π|8. θ8ὺ αποᾶ ἢδὺ Ρ6} ἀπῖιπι ααδ1η Ῥ6} Ῥ]ΠῈΓ8, 

56 ῥούππι ορροδίνππι 5) ρούθϑὺ βθυΐ Ῥ6} βοϊτιηι ΟἹ Ρατα ὑθυσαθ, αὖ ἱπῆγα ραὐθοῖῦ; ΘΥΡῸ ποῖ θϑῦ 

σἰθθαβ ἴῃ δαπα, ἀαστη Πθαβ οὗ παῦατα ΒΘΠΡῸ ἤμοϊαῦ οὐ ψϑὶϊξ αποᾶ τηθ]π8. θδῦ, αὖ Ῥαθῦ Ρθ 5 

ῬΕΪΟΒορ στα Τ)6 60610 οὐ τηυπᾶο οὖ βθοιπᾶο 1)ὴ6 σϑπουδθϊοπμθ δἰ μηδ]ίπτη. 5΄ο ἰριθπι' ρῬαΐοὺ ἀθ 

Ῥυΐπηο βαϊποϊθηίοι, υἱἀϑιοοῦ ἀποᾶ ἱπηροββι}119 οϑὺ δαπιᾶμπη ἵπ δ]Ιααα Ῥανίθ ϑιὰθ οἰ ΓΟΌτα Θγθη 9 

6586. Αἰ οτοπι ποὺ θϑὺ στϑιηούϊουθηη ἃ ΘΘηὐγῸ ὅ) τιυπαϊ, ἀπδη] Ὁ ΒΌΡΘΙΠοΙο5. Ππιϊαβ ὕθυσταθ ΠαΡ]- 

8018: ἀποᾷ ογαῦ ρυπηασπι ἴῃ οὐ αϊπθ ἀϊοθπάοτγυιμῃ (ὁ. ὅν, 11η. 2ὅ - 6 γ», 11π. 28). 

1) Τοϑέγιοἰϊο 8οοιριαλ φιοαὲ 5. ἴῃ ταᾶτσ.; 10, 8. ηιοριδγὲ ΤΠ ἃ 10, 6] 8. 189. Ὧ φπαΐον ΕΒ; 

φιιαίέιιογ" ογμθο5 ΤΕΟΜ, ὃ) δὲ ἐρι' αἰήχα ραγέθ ογιουφίξ α οἱ οιωηῦ. α. ΕῈ ἑἄοο ἜΒΑ. δὲ ὧι αἷ. ». ὀριογρίέ 

ς ἀν, οἱ ἑᾶοο ΤΈΟΜ. 5) ϑιωρροϑίδιον Ἐν. ΤΡ Δ. Ῥτόροπθ αἱ βοβύϊδαϊτθ ἐθγγαο θηιογϑῖο. ὅ) αα οθρέγιοη ἘΞ 

51 φῥύόονᾷ 1ὰ βθοοπμᾶδ αἰδογπαύίνα 4611 τηΐπουθ 46] 5110 ρἴβπιο Ἰρούθυϊοο (μοῦ σίό- 

δοϑιίὰ ἀοΙ  ἀοχια); 6 1ὰ αἰπηοβὑνζίο 6 βοηιῦγεν ὑο!ῦα, 48] Οριι8 Μαΐι8 46] ουᾶπᾶθ Βδθοῃθ 

(Μονι. ρυθο., ρ. 111, πὸ 17), ρίὰ οἴ ἀὰ Αὐἰβύοίθιθ 601] α8]9 ποθ ἴδ. ΘΟπιη6, ΘΟΙῺΘ 

ποίὸ 1 Μοοῖο (ϑέ., 1, 128), ὁ ἀπὸ οϑργοββίοπο (126 Οὐοοῖο, 1, 4, ἃ 10, ρ. 9594, οά. 

ῬΙάοῦ: ὥστε περιρρεύσεται τὸ ὕδωρ ἕως ἂν ἰσασθῇ, π6118 ατέ. ἐγαλ)8. ΥοΒβᾶ: “ ἀπ8}6 Ο11- 

« ραῃῆποῦ δαὰα ἄοπθο αὐΐαθ ἀθαπθίαι ,) 616 51 ὑσονἃ 419] τϑϑύο ϑΠῸ 00. Π6] ΠΠΟΠ800 

ἔγδποθβοᾶηο; πηθηὐγθ 481 ὑθογθιηδ, ἴῃ οαἱ ΑΤΟΒίτηθ46 ἀἰϊπιοδύρ (Ποηι., Ρ. 2, Ρ. 78, πο 2), 

616 1ὰ βαρουβοίο ἀπ Ἰαυϊᾶο 6.16 51 ὑγονὶ βι}1 ὕθρρΡα ἴῃ ἰδύαθο αἱ τίροβο ὃ ῬοΡΖίοπθ 

αἱ ϑἴθυγα οοὴ ὁθηίτο ΠῸΠ ἀΐνγθιβο 4 406110 4616 [θῦγα, ΒΘΙΊ ΓΒ, ῬΓΘΒῸ ἃ ὈΓΟδΟο 1] 

ῬΕΪποΙρίο οἷ6 δὶ βαρροπθ ποίο 8611 βυπαϊοϑὶ αἱ πηδύθιηδ οι, (οέ ργαθδοϊαίι ποὺ φιοά 

ἀηῖία, 660.). Τδρθ᾽ ὃ: Τ᾿ δαΐοτο 49118, Θιυαθοίτο τηοϑύνδ [Ὡπιΐρ ]αγ σὲ, ὁπ Δα ΟΣ] ὁοἱ α8]] 

ἤποτνα πο ὃ βύδθο ργοναῖο [6 1 δυρία ανυΐα Παπῦθ, θοπιο ἀ᾽ αἰγα ραιύθ, 8] νϑᾶδ 

οαβο, οοηζαῦα, 1 ορίπΐοπθ αἱ δ]οαπὶ ΠΡ] ο6. βοὸὰ ὑαῦυ! Ῥοβύθυ!ουἹ ἃ Ἰ)απίθ. Τ᾿ Θοσθηίτ!- 

οἰδὰ ἐοΐα]ο 4611 δοασδ, οοπέαναθα, π6 1] ργθοθάθηϊο ρᾶγαρταΐο, θρα βονυγαύαθδο ρῥγοΐθοβαὐα 

Π6] βϑοοῖο ΧΥ͂ 48] Βασρθηβθ; ΘΡΌΘΠΘ. Π6] ΠΙΘαΘΘΙΤηΟ 560010, 8 ΠῚ ΔΙ 7Ὸ ΠῸΠ ΤΠ6ΠῸ 



»-ς 

« γι ΙΝΤΟΕΝΝΟ ΑἸΤᾺ ΟΥΛΔΕΒΤΙΟ Ὲ ΑΟΥᾺΑ ΕἸ ΤΕΒΒᾺ , ΑΥΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ΡῬΑΝΤΕ 908 

ἔδπηοβο οβθρϑύα βοιϊϑύαγα!θ, Πἰοηΐβϑίο Οδυ πιβίαπο (ο 6 1ιΘθυνίβ, ἡ 1471) 586. πθ βοβίβ-: 
ἢθνὰ, 1᾿ Θοσθηὐριοἰὐὰ ρᾶγΖία18, οϑϑία ἰὰ β᾽ δ οβι θὰ, ὁπ 6 ὃ Τ᾿ ΘΡΡοΡ6 ααἱ οοιηραῤίαϊο: “ Ρτδο- 
« ὕθγθα, ΘΟΒὶ απθϑύϊ, ὁοηύνρδ ΘΙ θυὐϊοπθηη δα 86 ἴῃ πηδν] ἀ]οἱὺ (ἡ Βιιγ ορι80, οἷν ορῖὶ ολιίανια 
“ γὲδ 81. ὁ ΠΡΌ Ῥα]αβ ̓  ρον οϊὰὸ ρμγονοηίομέο ἀαὶ οἰμαΐϑηι0) ααοᾶ, οαπῃ ἰού δααα εἰ. 
πϊάδ, ποη ρούοθῦ βᾶθΘΓΘ ρᾶγύθθ 8] 4 πὰ5 8115. ΔΙ ίουοβ δῦ πηοηὐποβαβ βἰοαῦ ἴῃ ἔθυσϑ 
ῬΓΡΟΡΌΘΙ δ1ι8 1 5011] Ὀαύθπι πο. δοοϊαϊῦ. Αἀ αποᾶ ἀἴοο αποᾶ αἀπδηηνίβ ἴῃ δαυΐβ ἀηδ οὗ 

“ ΘΒ ΘΠ) ῬᾶΓΒ. ΠΟῚ πηϑηθαῦ ἤχΧΘ 510 Δ] Π1ο. 504 πὰποὸ ἀθῆπεν ππηο ἀβοθη δῦ, ΒΘΙῚρΘ ν᾽ [βΠ!6Π 
“ 8] απδθ Ρᾶγύθ5. 810 Ἰηδαπιθδοιιηῦ ἴῃ πηδιῖριβ, απιοά θ]Θηἶα5. ργοθανὶ ἴῃ ᾿ΒΆΪμη0 ΘΈΩ6)" 

“πο 68. δίαδιέ ἀχιας,,, (1). 

Φιιοα ροίοδέ [ον γ67" χὐγνμηην, θ60. Είθοο τὰ Δ] ΓῸ ἀθὶ πη Ὁ] διββίοη Οἢ 6. ΘΟΥΤΘΥΔΠΟ 
ῬΘΓ 16 5όιιο]θ η6] Νίϑαϊο Ἰῦνο. Τθ)ϑηΐθ οἷιθ, θοηθ οἱ πᾶππο γυἱοδηίαξο δὰ δαθθ ἱ ἐοηὶ ἰ 
Βοβύθηϊ δουἹ 461] φα θηυ οἱ δὰ 4611, 9. (Οτσττανι, ρ. 896; ΜΌομε, 1, 116; ΤΙ|, 382), ἀποῖθ 
ΘΒ] 86. ηθ γᾷ ]6 (106 Πῆον., 1, 14 ἐγῖξ.: “ ἘΠῚ φαοα ροὐοϑὺ θῦὶ ρϑ: ἀπΠι πιο] 18 οϑὺ Ρ6 

« 

« 

ὉΠΠΠΠῚ ἢΘΡῚ αἸ8 ΠῚ ΡΘ᾽ ΡΙαΓδ, ,) (2), ρθρο ὃ πη βϑηΐθ Θρ]1 {ΠῚ Ὀίβορμο αἱ οἰδαληθ 1ὰ Ἰοπέδπϑ, 

οπῦθ ἴῃ Ατϑύοὐθὶθ (16 ραγέ. ανΐνι., ΠΠ, 4: ἀρχὴν δὲ τοῦτων ἀναγκαῖον εἶναι μίαν ̓  ὅπου 

γὰρ ἐνδέχεται, μίαν βέλτιον ἢ πολλάς) πιθ588 ἴῃ ΟΠΐδΡῸ 481 Νοοῦθ, Θ0Π16 οπιθῦξθ ἈπῸΠΘ 
αἱ ἕν Ἰ᾿δαύογθ ἅ0118,. Φ.Ὁ 51 ὃ σΠϑγα τῇ ρυϊποίρίο δοογθάϊδαθο οΥπδΐ Ρ61" 1180 αἱ τη]. 
Π Πϑηΐθυ μὰ σἰὰ ἱπάϊοαῦο πὸ] τον. 8έον. (86, 169) απ πούθνοϊθ τἰβοοηΐνρο ἀϊ απθϑϑῦο 
ῬΡΙΠΟΙΡΙο μ6118. διώμηια ὁ. οηέ. (110. 1, ὁ. 42: “ Ουοᾷ 5πυ!βοίθπξον ἣδ ππὸ ροβίθο τπθ] τ 
“ ρδὺ ῬῸΡ ἀπὰπὶ ΗΘΡῚ ΔΙΆ] ῬΘΙ τηὰ]ύδ, ,. ΕΔ. Ὑ6η. ἃ. Ορ., Ρ. 36). ΑἸδεῖ 56. μθ ὑγτοναπο: 
Π6]] Ααυϊπαύθ τηθάθϑπηο (Ρῆψ8., 1], ἰθχ. 29, 166. 12, ο. 1190υ 611 64. οῃι. . ὍΡΙ: 
126 80ηϑιι Θέ 867|8., 160. 85, Θ00.); ἰπ ΕἰρΙϊο ΟΟ]οπηδ (Πδααθηι., 110. ΤΠ, ο. 86: “ ἘΠ᾿ ααΐδ 
“ Ῥπιβῦσα ἢῤ ρθ} ρίυγα αποᾶ ρούοθυ ἤθυϊ ρ6 ρϑποίουα 9) ὁΠ6, ἀρρι ππροτὺ Αἱ ραββαία, 
ΠΘ]1ἃ δ, ΟρΘΡὰ 126 ργΐνιο ργϊηοίρίο ὑταϊίαπο ἰἃ αὐἰδύϊοπο {Πγιώη, 81} αν ρίπινα ργἷη- 

οἷρία ἰδ τίβοῖνθ πϑρϑυ νϑπιθηίθ (3); ἴΏ ὕϑοοο ἀ᾽ Α50011 οἷο οἰδαπᾶο 8] 19 46118 Κϊ8. αἱ 
Ανιβυοὐθθ ἀἴοθ ομθ: “ΝΜ ]ἶπ5. θϑῦ ρόπθῦθ ἀπαπὶ ρεϊποίρίππι αυδπι τησϊύα., (ϑρ]ι., οἅ. 
οἷδ., ὁ. 8.0); 6, Ρ᾽ὰ ἃ 5θη80. 6Π6 818 Ἰούίονα, ἴῃ Ανουτοὸ: (" Ναύαγα ααοᾷ ἀπὸ ἰπδίγα- 

“ τηθηῦο ἔδοθνο ρούθϑὺ ποῃ ἔβοϊ ἀποθυβ.,, 129. Ποίαρι., ἰθχ. 4, ὁ. 154 υ, 68. οἶδ), ἴῃ 
ΑἸρονΐο Μάρπο, ποὶ ΒῚοῖπο 6 ἴῃ δἰδνὶ τηο]θὶ. Τὼ ργοροβίζίοπθ ὃ ρῃγθ γρογύαίδ, ἴῃ 
ΔΙ ΠΊΘη0 ἄπθ 46116 ἀθβϑουῦθῦθ οαἀϊχίοηϊ ααδύιοοθπἐ βίο ἄἀθὶ Ζηοβοιὶ ΘΡ᾿ϑύούθ οὶ, οἱοὸ 

ἴῃ 4116118, 41 Ὑοποἱχία, 46] 1498 (26 μαγέ. απέηι., ΤΠ, 4: “ Τοϊσαπιααθ ἤθρὶ ρούθδὺ ἀπυτη 
“6586. ααδηι Ὀ] Τα ΠΊΘ]1π5. ϑϑύ 9) 6. Π6]] αἰῦγα ρᾷγο αἱ Ὑϑηθζίβ, τηϑὶ βϑῆζϑ δία (126 αη- 

ηναϊίδιι8, 110. 18, ὁ. 21: “ ΤΪ οϑῦ ροββί 116. θ586. Π8ΠῚ Τϑα66Π), ΠΊΘΙ1π86. οϑὺ 6886 
“ ὍΠῸΠῚ ῬΓΙΠοΙρίατη αἀαϑηη τηα]ύδ, 3); 6 51 ἰθρθθ ρᾷγθ Π6118 τἰβροβύδ ἃ ἀπδ ΟΌΓΙΟΒΙ ΒΒΙΠη8, 

ιαρϑέϊο: (“ Ὁύταμα. ααἱ ροπὶδ οποαΐδμη ἴῃ οαρίθθ ἀθρθαῦ ἴῃ θαπὶ Βα δγθ.,} ρα ]Ποαία 

Ὅ0Π πιο] 09 Δ] 6 αἱ 811 ἅπ πηϑποβοριυξο 46] 5866. ΧΠΙ-ΧΙΥ͂ 4611 Ναζίοπϑ!ο αἱ Ρατὶρὶ, 

4411 Ηδανόδα : “ Βῖοαῦ παύατα, οοϑὶ ὑγὰ 1᾿ 8Ι0τῸ 51] τίβροπαθ, ἔβοιϊδ οτηπία απδο ἔβοϊῥ τποᾶο 

(1) Τναγγαΐίονιοβ γι χιΐηψιιο Μοβαΐοαο Πιορῖβ ἰἰδγο8, Οο]οπῖαθ, 1566, ορ. 1, αὐτὸ. 11, ρ. 34, Τῤορὶ- 
πΐοπθ απ οοπέαψαύα, 441] δαύοτθ 6118 Φ. γἸβροπ 8 πη 8610 Θ0118 51 γθ48 ἃ] ρᾷ880 ρυθβθηΐθ 6Π6 ἃ ἅ16110 

688 αὐξυ!θυῖβοθ πᾶ τη ἽοΤο οἸθνασίοπο βιοοθβδῖνω 81] αὐΐτα- Ὧ6110 βοοίο (77δην. Ῥυθο., Ρ. 145, π. 25 

πἴομθ Ἰππᾶγ6, 60 Οἢ6 ἴο οὐϑάθιυ ἀδρρυΐπηα βύθβϑθ ἴῃ βέγούδο σταρρουίο 1ὰ 0. 
(2) Οἴν. ἀπομθ 1, 16: “ Οἴημθ βαρουῆπαμα 60 οὖ πϑύπταθ ἀἸβριϊοθῦ.,, θοο. “" ΠῚ ομθ υἴθβοθ δνὶ- 

“ ἀθηῦο, οοποϊαάονα {1 ποι ΟἸα] πὶ, ὁπ. ἀπᾶὶ ππᾶπο εὐθαβα συίάαξα ἄὰ ἀπ δέοϑβα πιθηΐθ ΘΟΠΡΟΒ6 
“6610 βουθδο 6 ν᾽ ρυοββα 11 ἀἰβέϊηθο βΌρΡο ΠΟ ,. 

(8) Οὗν, Ν. Ματνσιοιι, ϑέμαϊο ογήέϊοο βορρα Ἐρίαϊο Πονιαηο Οοἴομηια, Βοταα, 1890, ». 145. 
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- Θοιηπιοάϊον! ἴῃ τηδίονία, βαδίθοία, 5ἷο δῦ 8.5. ΑΤθ. ϑηΐπι, απ δΟοΙ ο᾽ὕ ΤΟΥ ΠΙδΙ ΡΘΓ αι 

4“ αρὶῦ ἃ ΤΟ θυ5 πϑύμγα!α5, παύῦαρϑηι ἱπηϊ αῦαγ, αὖ ἀἸοῖθαι 29 ΡΠ ϑὶοογιμη. ἽΝ παηο απ] θη 

οποαΐα, ἴῃ οαρὶῦθ ροηΐ ποη ρούθϑὺ πἰδὶ [αουὶῦ ἀρονῦδ, [460 Θοιηπηοα 5. απὸ ρούοϑὺ ἃρθ- 

«γῖδαν, Ηοο ϑαύθιη οϑὺ Ρ61 5 Πδθϊοηθιη, ααϊᾶ 51 τηϑηῖ 5. γ6] 8110 τηοᾶο ἤθγοῦ οἷιβ 

“ρου δΐο, τα] θούϊθα ἀϊγαπηρογθίυι; αἀπδργορύου δἷο δροριθαν, Θαυοα ἀρραθθαίι 46 

« ρνϑοὶβ απο ἴῃ ἰρβῖβ ποι βυϊαξαν, αἀπᾶῦθ πὸ ΐο, ἀϊοθηάσπι απο πὸπ δῦ βίτη16: 

« ραηῦ δὔθηϊπι ἀρουῦδθ Ρ6 1. Ὀγδοδ]ο; οὖ 1460, πηι ἔγαβύγω ἤθυθὺ ρον ρίαρα αποα ροϊθϑῦ 

“ ΘΡῚ Ρ6Γ ἀππαμ, 5α δύο ἴῃ οἷ5. θϑϑϑὺ ἔιβῦρδ; απ8 6... 600. (ΝῸ 16089 (68 η188. ἰαί. 

ἄ6 ἴα Βιδὶ. Ναΐ. ἴῃ Νοί. οὲ Εχ., ὕο. 85, 1896, 15 ρατίοθ, ρ. 225). 

ϑοα ἰοέμην ορροϑέίινη, 660. Α1] οομύγανρίο αἱ α6110 ο16. ρᾶῦνθ 811} ᾿Απρϑ 1 (Β. ἀ. 

806. Ταηέ., 35, ὙΠΠ, 59) πο ρᾶᾷ16 ἃ τη6 ἀΠΠ{ 0116 ἃ ᾿πὐϑηάθυϑὶ ααθϑύδ ΘΒΡΥ ΒΒ 6. 6110 

ΤΙΒροπᾶθ ἃ] ποβύτο “ δαύδο Τ᾿ Ὀρροβίο ,, 6 5] ὕγονἃ υϑαύ ἀδ βου δορὶ τηθαϊθνα!!, ἀδ 

- 

θϑοοο ἀ᾽ Αβοοῖὶ, δα ϑβϑιηρίο, ἴῃ ἀπορούα ἱπϑαϊδα, αἱ οἱ ρυθϑῦο ἀαγὸ ὁοηΐο 8] ρα ]1οο. 

ΤΙβυύϊπραοπο ἰηΐαθυ! ΡἹ1 ϑοοΙδβυ]οὶ 5.118 σαϊάα, αἱ Αὐὶβίοὐθιθ (οἵ. Ῥέβοη, ορ. οἱύ., 1, 

857 556.) γϑιῖ ρυϑαϊ ἀϊ ορροβίζίοπθ, πηδββδίτηο ἀθὶ απ8}} ὃ 4110110 αἱ οοπμίγϑ] ΖΙοΠ8. 

ΟτΥδ, τπθηΐγο ΡΟ ἄνθΡα ἴὰ σίῤῥοδίἑὰ 4611 ἀοαπια 6. αὐϊπα! 18. τη ΊοΥ' αἰύθζζα, 4611 δοατιδ, 

γἰβροῦνο 8118 ὕθυγδ, θῦῶ πθοθββδδ, ΟΟ1ὴ8. πᾶ αϊπηοδῦγαθο 1᾿ϑηοπΐμη0 δαῦουθ ἄ6118 Ὁ),, 

δη0Π6 ἰὼ σι θοβι ὰ 46116, ὕθυ "ἃ, ρ6ὺ οὐὔθηθυθ ἴηνθοθ ἃ μοῆ οίδδοβιἑὼ 4611 ἀοαὰδ (ρΓο- 

Ῥοβίχίοηθ οἷ βύδι 8118, ρυΐπιδ, οοτη᾿ ὃ ποῖο, ἴῃ ορροβίζίοπθ οοηὐν ἀἸΓουῖδι: ἐούμν ορρο- 

8:41.) 6 ἀα]Π] 16. ΤηΪποῦΘ αἰύθΖΖζα αἱ θϑϑῶ, θαβύανω 5010 1ὰ ρ᾽ θοϑινὰ 4911 ὕθγγα. Π 

ΤϑρΊοπθηθηῦο αἱ 5᾽ αββουῦυ ρ]]α, πιὰ Ἰορ] Οδμηθηῦθ ΟΟΥ̓ΡΘ, ΘΟΠ8. ΠΟ ῬΟΥΓΘΌΌΘ Π1ΘΡ]110. 

Υ. --- ὅλροὸ 15. --- ϑόρίθθ, 666. --- ὃ) Οοποϊπϑίοπθ: Οοποθπύτγϊοϊ νὰ 461] δα α ἃ. 

8. 14]. 51 1) οὐρὸ ἱππροββί 116. οὐὐ δατιῶμα 6586 Θοοθη νοδγα 2), ταῦ Ρ61 Ῥυϊηδπι ρτισϑτ ἀθιηοπ- 8.14. 8 ᾽ 8 
βύγαύατα οϑὺ, οὖ 6586. ὁαπι ἃἰΐαπο οῖρθο, ταὖ ρθι βθουπᾶδπι 5) οϑὺ ἀθυποπβίγααχη, πθΟθ586 ϑϑῦ ᾿ρβδγῃ 

6856. Θοποθηύτϊοατ δὲ οοαθατδπι, ΠΟΟ θϑὺ ἈθαΆΠ1 06 πὶ οχαπὶ ραγῦθ βαδ8 οἰσοσμ θυθη 8 ἀἰθῥαπύθμι ἢ) 

ἃ ΘΘπέμῸ πηππαϊ, αὖ 46 59 ραϊοὺ (6. 6, 11π. 28-27}). 

1) Ονηοϊιιαϊε ἀφιίαν 6586 ὁομοοηέγίοανν ὃ ἴπ χηδ}Ρ᾽., Τ' π6 1 {10010 46] 8 145, 1] Μ. Ῥγόροπθ ἃ ὑϊύο]ο 

ϑρομηᾶα ἀθηιοη δέ) αὐλο. 5) οορέγοωνι ἘΝ. 8) ψίδῦο ρον βοομημάανι ἘΞ; σ᾿ ρ. δοομιάϊοη, Τὶ; σ. πῇ ΡῈ} 

βρομηάαηι ΒΌΜΑ. 3) ἀἰδέαπίο ἘΣ. 

Οοπ «αθϑῦο ρδρδρταΐο ποι ΔΟ ίαπιο ἀπ ππονᾶὰ ἀϊπηοδυ αι χίοηθ, ὁοπι0 τηοϑύτα αἱ 

οὐθᾶθιθ {| Μόογθ, πᾷ πὶ ΘΟΤΟ]]αῖο 4611. ἀϊπηοϑύγαχίομθ 4611. τλΐπορο 46] 5] ΟΡ ΊΒΠηΟ 

ἱρούουϊοο, βορὰ ἀἰομίαγαῦο: οββθηᾶοϑὶ ἀἰπηοδύγαο, οοπιθ τ] ϊθᾶθν ἰὰ τηΐποῦθ, οἷ!θ 

Τ᾿ βοχαδ, ΠῚ οὐαὶ Θοοοη τοῦ, πὸ ΡΊΡοΒα, 8580. μ6 ἀθάπμοθ Ρ6} θομβορίιθηζα, βοβὑϊαθηο 

Τ᾽ Θβριθββϑίομθ ροβίὑϊνα 8116 πϑραύϊνδ, οι. 1᾿ δθαιδ ρῶν ὁοποθηγίοα, θα Θριι8 16 ἀϊ Π1ν96]]0. 

Οὐοϑὶ Τ᾿ ϑδαθουθ 8 ἃρῖθ ἴᾷ νἱὶᾷ 411 ἀϊπηοβύγασίομθ ροβι θῖνα 6016. Θομηϊποῖα 601 ρῬΔΙΡΘΡΤαΟ 

βθριθηΐθ. 

ἸΏ οοἀοσία “ ποοθϑϑδῦία πρτπδρ]δησα, ἃ6] Πἴγ 6110 46] πιᾶῦθ, ο16. ὁοβυϊαϊβοθ ΡῸΡ 1ὸ 

ΒΡορΡρϑηὶ (1) Π βϑοοπᾶο ἀϊ ψαϑὶ “ νουὶ ργθβδριθ, αἴθε τηδῦὶ οα δηοη6 ἀἰπιοβύγαυ , Π611ἃ ᾧ. 

48] “ βοπῖπιο Ροοίϑ ,; πιθῃΐτθ ποὶ βαρρίδιηο ὁμ6. ῥαθία Ιὰ οἰαββίοθ, δηθὰ (νη. 

(1) Χα χιιοϑέ, α. ἀὐχμα 6 ἅ. ἑοῦγα αἱ Ὁ. Α΄. Τιοῦοτα, ΑΙ Α. 5. ἃ] ρυοῖ. α, Β. Οἰα]ϊαηὶ, π6116 Ο». ιαΐ. 

αὐ Ρ., 1, 452. 
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ῬΙ., ΡΡ. 78 5658., 86, 88, 606.), 6. ΠΟ Θ588, 5018 (1), 18, απιπιῖθ6. Οπθ Πϑπὲθ Ρὰγ6 ρογοϊὸ 
Τ᾿ απηπηθύῦθϑθθ, ΡῸ1 Π16 πο οἱ Ρυαὺ Θ556᾽ ἀαθθῖο; π8. ΠΟ οὐ Θαο ο᾽6 5ἱ Ροββϑδ ἀθάπη]ο, 
ο1η6 δ ὁοπ ἔγορρα βίονδῃ!θ ἤάδηχα, Τ᾿ ΑΠρΘ] δ 1, ὑγαθηάοπθ ππῸ βρθοίοβο ΔΙΡΟΠΙΘηἑΟ 
ἃ ῬΓΡῸ 461} δαῤθη οἰ ὰ, 4611 Φ., ἄἀδι 416] ρᾶβθϑο 461 ιρ"φαίογίο ἄονϑ απ ἀθβουῖνθηᾶο 
ΘΟΠῚΘ ἔπ ῬΘΡΟΟΒΒ0 48118,. Ιπο0 461] βῃρ61ο, ἀϊοϑ: 

ὐπιθ ἀπδηᾶο 48] Δοατια, ὁ 4110 Βρθοοῃϊο 
δαϊθα 10 τρρὶο Ὁ]}᾿ ορροβίθω ραγίθ, 
ϑα]θηο 5 ΡῸ. 1οὸ τηοᾶο Ῥδυθοομο 

Α 16] 016 βοβῃᾶθ, 6 ἐδηΐο 8ἱ ἀϊραγίβ 
4] οδάθυ ἀ611ὰ ρἱθύγαω ἴῃ θρια] ὑγαύξα, 
ΒῚ σοτηθ Ἰποβύχα θϑρθυϊθησα δα αχΐθ; 

Οὐοβὶ πὶ ρᾶγγθ ἅδ᾽ ᾿πο8 υἱξταξία 
Τνὶ αἰμδηὶ ὃν Τ16. ΘΒΒΘΥ ῬΘΙΌΟΒΒΟ, θοο, (ΧΥ͂, 16.98). 

“ΑἹ Μόοοῦθ, σοπηηθηΐα 1᾿ΑΠρΘ 1106] (1. οἶδ., Ρ. 65), ὃ Βέαρϑιθο αἢ ἔαύίο (π61 οοπίγοπίο 
ϑυϊναϊο ἔνα Ιὰ ᾧ. 6 16 ὀρϑῦθ ἀϊ Πδηθ) 66, ὁοπηθ ρἷὰ δἰΐγονθ δοοθπηδὶ [4 ἃ. 4ςο. 
Ῥορέαρι., ΧΧΥΤΙ, Ρ. 14], ἃ 19 βθιιῦτα αἱ οαρίθα!6. ἱτπηρογίϑηζα: 11 ταβγομξο 46] οοῃ- 
ὁθὐῦο ἑοπαδηιθηΐα!θ 6 46] πιϑέοάο αἱ ἀϊπιοβίγαζίοπ 611, Ὁ. ὁοῃ 416110 αἱ τπ Ῥᾶ580 
491 Ρωγφαίογῖο (6116 ὃ 1] ργθβθηθθ). Π| ὕπο]θο 6118, 0. ὃ ποὶ 88 10-16 ἄονθ 5ἱ ἀἃ]- 
τηοϑῦλδ οἢ6 ἴᾷ βου δ, 461] δοατι ὃ οοποθηύγίοδ, 8118, [θυρδ, ῬΘΡΟ ὃ, 56 ἴοββϑ ϑοοθηξ θα, 

“ ΒΘΡΌΪΡΘΟΘΙΌ 16. 6056. ΠΠΠρΡΟΒΒΙ 1: 15 ἀπϑ' ααδηθὰ α᾽ ἀοαθδ, 6Π6 ἔοββθ η6] ὀθηΐτο 46 118, 
ὕθυτῶ ἀονθηᾶο ὕθπαᾶθγθ πϑύαγϑ!πηθηῦθ ἃ] οθπύρο 46118 ῬΙΓΟΡΙΙΘ, Βἴθγα δὶ πον ΓΘ Ρ06 πᾶ- 
δαγ]πηθηΐθ γΘΙΒ0 [᾿α]ΐο; 25 56 ἴῃ ἃ οογίο ραπίο ποῦ 46116 ἀπο βἴϑθυϑ οἱ ἔοββϑ ὑπ 
Ζ0118, αἱ ὑθιτὰ ὁ π᾿ ΡοθῸ ἀ᾽ δοααδ, οἰδβοιπδι οοδᾶ 5] ΠΙΟΥΘΓΘΌΒΘ ὙΘΙΒῸ ἢ] οοπίτο 4611 
ῬΡΟΡΡΙα βίθτθι 6 αυϊπαϊ ἃ ὑθῦρὰ 6 Ἰ᾿᾽δοαμδ 5Ϊ ΤΠΟΥΘΙΘΌΘΙῸ Ρ6Ρ 1ἰπ00 ἀΐνϑιϑθ; 38) ἴῃ 

“ ΘΟΠΒΘραθηζα, ἴδ, ΘΤΑν Γὰ ΒΔΡΘΌ 6 δὐ τ! υΐθδ, ἴῃ τηοᾶο ϑαυίνοοο 8118. ἐθυτα 6 ἈΠ’ δοααᾶ ;. 
ΕΣ τἰβξουιῦθ 16 ὑθυχίπθ ἀδηύθβοθ, ργοβθριιθ: “ Τοπαΐο οοπΐο 46116 θθπ ποίθ ἸΘΡΡῚ 46118 
γΙΠθββίομθ 46118, Ἰποθ ααΐ 51 δῇθνυμηδ ομ6 [ἃ πουτηδὶθ 8118 ΒΌΡΘΙΠΟΙΘ ΠΠΡοτὼ ΑἹ δοαὰθ 
βύδρηϑηθὶ οοἰποῖάθ 60] ὁαον ἀοίϊα ρἱοίγα, ον6 ὃ ἀϊγοῦθαι ἃ] οοπέγο 4611 τπίγογϑο. ἴπ|- 

“ χηθαϊαὐδιηθηΐθ 8] ἀθϑάμποθ 66 18. βιρθυῆοίθ αἱ Πἴν9110 46] τηδτθ ὃ ἀπᾶ 5ΐδγα ΘΟΠΘΘΠ- 
ὑγῖοα 601] οθηὐῸ 6] τηοπᾶο, 11 ὑαύδο οοτθ π6 118 Φιαοϑίϊο; 18, αὰ8}]6 8. θὰοη ἄτι ΐο 5ἱ 
Ῥαὸ σοηβί θυ δ} "θ ΘΟΠ]6. πΠ᾿ Ιηρία, αἸ ΟΠ] ΔΓ δ ΖΙΟΠΘ. 6 τη ΙΔΓΡῸ Θομηηθηΐο αἱ γϑυβὶ οἰδεῖ ἦν 

[0 ΔΠΊΠΙΪῸ 18. δοιύθχζα, αἀἼΠρθρπο 461] Α.; τη Θοπΐθθθο οδηι ἀαπιθηΐθ αἱ ΠΟΠ ΒΘΡΘΓΙΡῚΙ 
ἔθηθι' ἀἰθύνο. Εἰ βονγαύαθνο πὸ ὀδρίβθο ΘΟ Π16 πιδὶ 5ἱ ἄθρθα ῬΡΘΠάΘΡΘ. Π6] βἰρηϊοαίο 
ΤΩ ΘΤΙΔ]Θ. Ὁ ῬΡΟΡΙΙο 1] οαᾶον ἀοίϊα ρἱοίγα, ἀαδηᾶο Ταπῦθ ποχηίπα ἀποῖο ρῚΪ ϑρθοοϊῖ: ὁῃ6 
ΒΆΓΘΌΡΘ τη8] 1] σαάθν αἰοἴϊα ρἱοίγα 5ι 1ὸ ϑρ6οο]υϊοῦ ΟὐδΓΪ ἀἢ Ρο᾽ 1] βίρῃοῃ Δ. 56 Πποὴ 
5δ 1| ὁᾶβο αἱ ἰπύθηθγθ, σοπιθ ἴὰ ἔγα οἹ] αἰγὶ 11 Πιαπάϊπο, οἰδαπᾶο 1150. 4618 ῬϑΙΌΪΘ, 
ῬΙθβθοὸ ΑἸθορίο Μδρπο, 1] οαάον ἀοίία ρἱοίγα Θοτη6 βἰποπίπιο 4618 »ογροηαϊοοίαγο. αηΐο 
Ῥἰὰ σ᾽10 Ἰλαηΐθ ποιηΐηϑ 1᾿ ϑρογίοηϑα. ΟἿ6 ορρὶ 511 διβύγομπομηϊ (ἰοορᾶο ἔνα ο]Ϊ δ] νὶ ἱ 
ὈΘΡ11 βύπαϊ! 46] Π]οοὺ ἀϊροίξογθ 4911 Οββουνδίουίο 41 Οδίδηϊα) 5ἱ Ῥουτηθύθδηο 1] [880 αἱ 
ἔδυ. 6110 θβϑρϑυίθηχθ 60] 5016. 6. 60 Π ΒΡΒΠῚ αἰδύοθβο ἀ᾽ἀθασδ, νίδθ, 581 ΟΒΡΙ866; π|8, 8] 
ἰθιῆρο αἱ Τδηῦθ᾽ Εὶ ἄορο ὑαύδο γϑϑύθυθοθθ δποοια ἃ ῬΙΌΨΘΔΡΘ, ὁἢ6 1ὰ [π66 ὁη6 δρθδγ- 

« 

« 

κ 

(1) Π Θαΐδον (1. οἶδ.) αὐγῖνω ἃ ἀἴτθ ομδ “ δαξξα ααρβύα, ἀοξίυϊηα (ἃ. πθοθββαυία πρτιδρ]Ἴδησῶ, 6] Τὴν. 
α. τπᾶγ6) 461] Ἰτατηουίαϊο ἀἴβοθροϊο ὃ ρϑυξοίνα τἰρϑύϊσίομθ αἱ 4.611 46] ργαπᾶθ τηϑθβίγο ,, ν8168 ἃ αἴτὸ 
Αἱ Βυπποίθο Πα ί πὶ " 

ϑεπιν Πν Τομ. 11], 89 



8906 ΟἸ ΒΕΡΡΕ ΒΟΡΕΙΤΟ δὺ 

Ῥᾶρῖα Πϑηύθ ὃ γῆθθϑα α 81] ἀπ Ρ᾽610. 8] βίᾷοϊο 6 48] ϑᾷο]ο ἃ] Ῥοοϑύβ, ϑηχίοηὸ ἀδ Π10 811 8η-- 

8610 6 ἀ811 δηρθ]ο ἃ Τ)δηΐθ. 

Υ. - ;᾿ὕλρο 29. 0. αϊηιοϑέν. -- Μασφίον ὁ αἰέοξοα ἀοίία ἐόν α. -- Ιλἰηνοδέγαφίοηο ροϑβὶῥνα 

(οἰ ωϑϑιρΐο. 

[8 16]. Ναπο 1) ἄῦρτιο β5ἷο. Θυϊααϊα βαρθυθιηϊ ποῦ δ]1οαὶ ραν οἰ οατα ϑυθηθδθ αἸδύα 8 ἀθατιδ- 

᾿ἰΐου ὦ ὁθηύτο, ϑϑὺ σϑυηοίμαθ ἃ ἴρ50 ΘΘηὐῸ απδηη ἃ]1α πὸ ῬαΡ ᾿ρ51τ5 ΟἰἸ ΓΟ ΘΓ ΘΠ 186 ; 5664 ΟΠΊΠἶδ, 

Τἰθύοτα ὕϑπι ἱρβϑῖαβ ΑἸ 115 ὅ ααδηι τηδυϊατη τη Ἰ θυ ϑΠΘουτιπ ὅ) ΒΡ Θμπθηῦ Βα ρου Ποἶθὶ 4) 

οομθϊηρθηὐβ. τιᾶτῖβ, αὖ ραϊοὺ δια οσΌΠππι; ΘΡΡῸ οἠηηΐδ ᾿ἰὐδογα ϑαπί υϑηιούϊοσα ἃ ΟΘμὐγῸ τη απαᾶϊ, απατη. 

ΘΘΠ γα. ΤΩ ΠῚ 510 ὅ) οθπ γα τη} 15, αὖ γβίαμα οϑῦ, θὺ βΌΡΘΥΠοἷθ5 ΕΠ δου 1658 ὅ) δῦ ραγύθϑ ὑούμ]ῖβ 

ΒΆΡΘΙΠοἰδὶ τηδυῖβ. ΕΠ ααστη. ΟἸηΠΘ γϑηηοὐ 8. ἃ ΘΘΗὐῸ τη] οἷῦ αἰ 8, σοπβθαθηβ οϑὺ αποᾶ 110- 

ὕονῦδ ομηηἶδ, δἰ πὺ Βα ρθυθυαϊ πθηδίδ ὑοῦ] ταδυ! 7), οὔ, δὶ Πὐθογα, τπα]ῦο ταδρῚβ 4]186 τϑρίοπθθ ἰθυγδθ, 

απ Ἰιῤρογα 5ἰπὺ ᾿πίθ ον 5 [ὁ. 6 9] ρασύθϑ ἔθυσδθ, οὐ 14 Ππαπῖπο δα 111ὼ ἀθβοθπθηία τηϑηϊ οϑύθην. 

Μαΐου γϑυὸ παϊα5. ἀοηποπβύγαψ!οπὶβ ἀθιποπδίγαναν ἴπ ἐΠπθουθιη 5 σθοτηθίυοἶβ, οὐ ἀθιπιοπδίγα ο 

δβὺ οβύθπβίγω, ᾿ἰοθῦ γίπι βαϑιη ἤαρϑωΐ αὐΐαπθ 5) ἴπ 115. ἀπὰθ ἀουποπβύγανε 15) βιαπῦ ΘΌρΟΥΪα5. ΡΟΥ 

ἸΠΊΡΟΒΒ10116. ἘΠ 5160 ραοῦ 46 βθοῦιπᾶο (0. θγ, Ππ. 27 - ὄν, 11η. ὅ). 

Ὁ Αγριέ οομέγα; οὐ ργώμο ὃ ἴὰ τρᾶχρ'., Τ ἃ. 10. 46] 8 155. Π Μ. γουγθῦθο βορρυϊηθσθ απθαΐο 

Φίθο]ο 6 ἴδυθ αἱ απθϑῦο 8 ὑπὸ οοβα βόδι 901 ρυθοθάρηξο. Τ᾿ Δ. βοβϑϊαϊβοθ ρϑὺ ὀϊΐοϊο: Οοηοϊαϊέ ἐογ αν 

Φ»νογγϑγιἐθηην 6586. αἰξίογόηι ἐοέαϊὶ διιρογοῖο γπαγϑ. 11 (ἃ, γουτοῦθο ἀρσίπηρουθ α6 ρηηλλη)0 8.116 υἰθίτιθ Ῥᾷγοϊ 

46] 8 ρυθοθάθηΐθ. 5) Ανηρλτερο5 ΒΉ,, Π Ο, ὃ ἱποθυίο. ὃ) γηοαεογοηθογηι ΠῚ. Ὁ) ϑερογηεϊοὶ ἘΠ, 

ΤῈ οοβϑὶ ἃποῃθ ἴπ ἃ]οσ πὶ ὉΠ 01] δ]. ὅ) οἱἐ οὐ ἘΘΟΝ. ) φιμρογΠοϊοὶ [ον αἴὴ5 Ἡ,. Ἢ ἘΒΒΕ; ἑοίο 

ηπαγὶ ΤΕΟΜ. ΠΟ Τ' ἀϊοο (ρ. 194) οθ 1᾽ϑᾶϊχ. βὐουθι]δηδι, Ἰοσρθ ἐοέέ ἡπαγὲβ, τὰ ὃ ἴα]5ο. ὃ) τὸ ΕΠΤΡΟΜ. 

9) [8 Ἐ᾿. 10) ἀοριομβίγαίο ἘΙ, 

ΟἸαπύο ἃ ααθϑύο ραπίο 46] 50 γδρὶοηδϑηηθηΐο, ἄορο ἄνθι αἀἰμηοσύγαθο ὃ σα Ποἴθησϑ, 

616 Ἰ᾽δοαια, ϑηΖίοΠὃ Θ656 06. ϑοοθηύγίοδ 6 βΊρθοβδ, ὅγδ οοποθηίτοδ 8118, δου 6 αἱ Πῖν 6110 

οοδύθηθθ, βαρύ 1α. ραῦύθ πορϑύϊννα ἅ6116. ἀϊτηοϑύασίομθ 6 βροιηθγαύα οοβὶ 1ὰ νίὰ ἀἃ 

ΟΡτΪ ᾿ποΐϑιηρο, ροΐθνδ βηδ]πηθηΐθ 1 ϑαῦονθ ρῬΡΘπᾶθυθ δα ΔΡΡΟΙ ΘΗ δ] ΘΟΠ ΤῸ 911 αυνοῦ- 

5811. Το τηϑηῦθυ 61 ῬΘΡοϊὸ 11 ὑϊῦο]ο (αγγιῖέ, 666.) πιδΡῚΠ8.16 461] Θαϊχίοπθ βέουθ πα ὁ 6 

ὉΙοαηΐ τϑοθηῦὶ οὐἸδ1οἱ (Δ ΏρΘ]101, ΜΟΟΓΘ) βοη. Ῥἱαύθοβύο ἀἰβροβῦϊ ἃ θϑραηρογο. 6] ἃρρο- 

τηθηδὶ ούϑ αἱ 501100 Οἷϊ αἱ ἀπο, 6 88 απ 1’ δαῦονθ 5] ἔϑυτηδ ἃ] ῥυΐπιο, ΑἸ τὶ 56. 16 

ῬΟΒΒ0η [ΘΟ] τηθηὔθ Τῶν νβαγθ οἱὴ ἀνθ. 

1 δτθουηθηΐο ὃ ΡΟ] 51] ορΊβῦϊοο, 6 τί ἀοῦθο ἃ βίρϑίθα, ἕογηηδ, Ἰορίθαι ΘΠ ΠΘΓΘΡΌΘ ἃ πῃ 

ἀἴργθθθο οοβὶ: 

Μδῖοῦ. ἀοιπομδύνἑϊοι!θ σηαθ 
19 δοφ. Ουἱάααϊα παρογθηηπϑὺ 8|10ὰ] ραν, οὔθ. δῦ ; 

| ἀοιηοηδύγαθαν ἴῃ ὑπθογθιηδ- 
τοιηούῦϊαβ ἃ ἴρ80 ὀθηῦρο, ϑὗο. : ἮΣ 

{ρὰ5 σϑοπιθύνοῖβ. 

«Αἰγιιὶ οὐηΐδ, Πἰὐδονδ, θὗο. Βαρθγθι πϑηΐ 88- 

ῬΘυΠΟΙΘῚ οομθϊ ρθη 18. Π1Δ 115, 8 οοί Βαρογ- ἢ 
Σ Ἶ ᾿ τ τ αὖ δου ἐδ. Ὁ ΠΕ ΠΊ: 

Ποίθραπι Πὐθογ ]ατη ψμαθ βαηῦ ραυῦθθ ὑοὐδ 15 | 

ΒΌΡΘΓΠΟΙΘΙ πη} 15. Σ 

29. διδίογ. Ῥιρρο οὐππῖα ᾿ἰῤύοτα σαπῦ τϑηιούϊοτα ἃ ὀθηῦγο ἡιαγίδ. 

μι: νίθαμι οϑῦ, 80}. ἴῃ 115 α89 

Αἰφιιὶ σΘη τη πη} 15. 686 σθηὐ απ τη]. . ἀθιηοηδύγαθε, βαηὖ ΒΌΡΘΥΪα5 ] Ρ 
ῬΘΙ ἱπηροβϑί 116. 

89 δήϊοφ. Ἰὰρθο ο. 100. σαπῦ τοηιούϊοτα, ἃ σθηῦτο τηπηα!. 

Αὐαὰϊ ΟἸἽΠΘ Υ91η. ἃ 6. 1η. 68 Δ] 5. 

Τγγο 1. ο. Βαπῦ βαρθγθημηθηθιδ, ὑού! τηϑυ]. 



δ ἹΝΤΟΕΝΟ ΑἸ]Ὰ “ ΟΥΛΔΕΒΤΙΟ ΡῈ ΑΟΌΑ ΕΠ ΤΈΒΕΑ ; ΑΤΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ῬΑΝΤΕ 807 

Νοη ο᾽ὃ ὁΠ6 ἀϊγθ, 18. ἀϊπηοβύναχίοηθ ὃ θαοπϑ, ὑθπαῦο οοηΐο, θ6π ἰηΐθβο, 46116 ὁορη]- 

ΖΙΟΠΙ Ἃ6] θιίηρο; 6 86 ἅπὸ ἴὰ ἄϊοθθβθ αροαϊῥῥϊοα, ποπ 5010. ἀἰγθῦθθ θθπη6, τηϑ ἴὰ ομϊδ- 

ΤΊΘΡΘΌΡΘ Δρρυμπῦο 60] 5110 ΨΘΙῸ ΠΟΠΊΘ, 60 616] ΠΟΙῚΘ 66 δὰ, ἃ οββ8ῶ 1 ϑαύουθ ἀϊοθηᾶο]δ, 

αἀομηιοη ϑέγαὐο οϑίοηϑβῖνα. Τ᾿βύϊηβθ ᾿πέα θυ] Αὐϊϑύοῦθιθ, ὁ ἄορο ἀϊ 1πἱ {αϊ οἱ αἰεὶ (1) ἀπϑ 

αἸπηοϑύνασίομθ ϑροάϊ οι οὐ οδὔθηβῖνα (ἀπόδειξιν, τοὺς δεικτικοὺς συλλογισμούς), ο ὰπ8, 

αἸπιοδύνΖίομθ Ὡραρορθα ὁ 8 ἱπηρΟβ510110. Τιἃ ῥυΐτηῶ ργοοθᾶάθνα ἀἰγ δύα, ἃ] ἤπθ, ἀρριιον- 

γνῶ ἴπ σαῦῦο ραπύο 4Ἱ ῥγοροβίζίομὶ αἰϊουιηδῦνθ ὁ πηαηϊδα, αἱ ὈγΙποὶρῖὶ οθυθϊ 6 ἰηναϊπθ- 

ΡΆΒΠΠ οοΙη᾽ ὃ Δρραπῦο 1] οᾶ80 ργθϑθηῦθ. 501 οἢθ ἃ πηΐποῦθ ἀθὶ βθοοηᾶο 5:0 ͵β πιο ἐγ 

1ὰ δὰ, Ῥυονϑ 48118 αἀἰπιοδύγδζιοπθ ἃρερορίοδ ἀδύδ ἴῃ ργθοθάθηζε, 4611 1Δἀθηὐ δὰ ἃ 6] οοπύνο 

46] πιᾶγθ 60] ὀθηδο 4618, ἔθυσα, ο ὁ᾽6 θὰ ἴο βύθββο, 60] οθηΐγο 46] τηοημᾶο. Μα οἱέτθ 

ἃ απιοϑύδ, ΡΡΙΠπᾶτῖα, αἰ ν βίοπθ 416110 ἀἰϊπιοθγζίοηῖ, γ9 π᾿ θᾶ ΠμΠ0 ναῦῖθ Ὁ]Γ6, ἀπᾶ 4616 

4.8} ἴῃ «ἰθ)οηϑέγαὐΐο ὦ ῥγλογὶ ὁ δἰηιρ λοἱέο)", ὁ ἀ. α ροβίογἦογ ἡ ο 8θοιγαζεη ψιϊα; 6 16 ἀἰπιο- 

βύγαζίομὶ βοηερίἑοὶ ποη ἀΠουνδηο “γορρο 481160 ἀϑῆπίσίομί (2). Οηἂθ ἃ τᾶρίοπθ ροϊὸ 

Τ᾿ δαύονθ ἀἰρθ ὁ16 ἴὰ πηϑρρΊοΘ 46] ΡΥ Ιποῖρα]9 5: Πορίϑιηο αἱ ὑαύία 186 ἀἰπηοσίγαζίοηθ 

“ ἀριηοπδύγαὀιι" ἴῃ ὑπθουθιλδθ ι15. σΘουηθύγοἷβ,, οβδία ἴῃ φϑομηθύρα. ΟἿ πο νϑᾶθ 

Ῥϑροϊὸ οἢ. 51 ρούγθοθθ ἃρθνοϊπηθηῦθ αἰ ουΟΘΓΘ ΔΙ ΠΊΘΠΟ ἴῃ ραυΐθ οοπέγο 1] οὐἱδῖοο, οἢθ 

δ 866. ααἱ 1᾿ΑΠρΡΟΙ 1, 1 σΘπβαρα ΟΠ 6511 πηᾶονθ 81] Μοπορύθὶ, ϑάϊθουθ 6118. Θιαοβίοῦ 

“Ἢ βοριθηῦθ ρϑυγίοᾶο, οοβὶ 6511}, πηοϑύνα 1᾿ ἱπιρουϊχία ἀ61] ϑἀϊθοτθ ἴῃ ἕαδύο ἀϊ τηϑέθιηδ- 

ὑϊοᾶ 6 8Π0Π6 αἱ Ιορίοδ βοοϊδβύϊοα ,. ΑἹ ὃ ΧΥ͂, πη. 19-24 ὃ ἀοέΐο: “ Μϑῖου νϑῦο Παΐιβ 
ἀϑιηοπδύγ ]οη15. ἀθηηομπδύγδψτ" ἴῃ ἐπθογθιηδθϊθιιθ οϑοιηθύριοἷβ; οὖ ἀθιηοηβίγαθο δϑὺ 

Θ΄ 

οδύθηβῖνα ᾿ἰοοὺ πὶ βαδπι Παρθαῦ, αὖ ἴῃ 115. ἀπὰὰθ ἀθπιομδίταθα βδαπῦ ϑιρθυΐαβ, ΡΘΙ 

“ ΠΏΡΟΒΒΙΌΙ]16.,. [ἃ ῬΓΘιηθϑϑδ ΠΊΒΘΡΊΟΡΘ ὃ Ο6 1 ῬαΠΕ θϑῦθυ πὶ 8] ὀθγομῖο ἀϊθύαπο 48] 

ΘΘΠ ΓΟ Ρ61' ΡΪὴ 46] τᾶρρίο, 11 ὁΠ6. πᾶβ06 8118 ἀϑῆπίσίοπθ ἅ6] ὀθγοἶο. Κα Τα ἴηνθοθ 
ΟΠ6 Ρ6᾽ απθϑίο [αὐθο βϑοιμθίγοο ΒΘΠΊΡ]]Οἰββίτηο 51 ἀθῦθα δββο!αθαιιθηῦθ ΤΙ ΘΟΥΓΘΙΘ 

8 ἀἰϊπηοϑύγαζίομθ θὰ; αὖϑιν) 0 6 ῬῸ᾽ β᾽αηύα 81 ἰϑβοῖδ ἰπὔθηθυθ 6Π6 αποϑῦδ βρθοῖθ αἱ 

αἰτηοβῦρδζίοηθ πὸ ΡΌΪα οΡϑηθ βἰθαρθΖΖζα, πθηὗ 6, ΘΟΠη6. δαθυϊ βϑηηο, απθβῦο π|6- 

ἰοάο ἱπάϊροϑύθο ὁγῶ Ῥγϑίθυο 48 611 ϑηίιομ! (6 1᾿ δαύογθ ἅ6118 φιμαοδίϊο, δι Π ΘΡ 1] 1ὸ 
ῬΓΘΑΠΠΡ6), Βρθοϊ! πθηῦθ ρογομὸ δὶ ργοϑύανα πιθρ]]ο 46] τπθύοἂο ἀϊγθέθο ἃ οί πᾶθιθ 

Ιὰ θοθοδ ἃἱ βοῆϑυϊι,. ΠῚ ρογίοάο νὰ γοὑῤιβοαῦο οοβὶ: “ Μαῖοι" σϑῖὸ δμιαΐιβ ΒΥ] 151): 

ἀοηποηδύγαθαν ἴῃ ὈΠΘοΟΥ μη 115 σϑομιθύγ!οἶβ; ἡϑοΥ απέοηε οϑῦ οβύθηβίνα, δέ νἴπη βιιθ ΠῚ 

Βαροὺ ἴῃ 115 αἀὰδὸ ἀθιηοηδίγαία βαμῦ ΒΌΡΘΥΙΙΒ. ΡΘ᾽ ἱπηρΡΟΒΒΙ 116... Ἐπ ΘΟΒῚ οοβύδηίθ 

ῬΙΘΒΒῸ ΡἿ1 ΒΟΟΙΑΒΌΙΟΙ 180. αἱ ὀομν δ] 1 ἀδτθ θηύρϑηιθ6 16 ῬΓΘΙΊΘ586 αἀαϑη 0 ΤογΙπα]αναπο 

ἀπ 5]ΠΠΟΡΊΒηηΟ! Ἐξ ααἱ 18, ῬΓΘΙηΘϑϑα ἡΝηΟΥ ὃ ΟΠ 1 4] βοντϑβύδμο 8118 Βα ρϑυῆοίθ 46] 
ΤηΔΙΘ Ο6 11 Ῥᾶρηδ, μὲ ραΐοί αὐ οὐκίμηη, (8 ΧΥ͂, 8), αὐἱπ41 ὁ8ὲ οβέθγιδσα, τηδι ῬΘΙ ΘΒ56ΓΘ 

ΔΡΡΙΙοαῦα ἴῃ απθϑῦο οα8ο ἢἃ Ὀίδβοσπο αἱ αὐδηΐο 5ἱ ὃ ργθοθάθηξθπιθηΐθ ἀϊπηοδύγαθο ρ6᾽ 

ἀβϑαᾶο, οἱοὸ 6Π6 1] σθηῦγο 46] τιᾶρθ οοἰποὶθ 601] οϑηΐτο ἄθ] πιοπᾶο.,, (Βοϊϊ. ἃ. 50ο. 

Ταρί. 1., δ᾽ 801., ὙΠ], ρρ. δ8-8ὅ9). 

- 

(1) Ῥτορυϊδιαθηῦο ραυϊαμάο, 1 αἰπποβύγασίοπο αὐ ἐηιροδϑίδιϊε ἴλοθνο, Ῥατύθ 4611α,. ἱρο ούϊοα, οἱοὸ αἱ 
40.611. ἀἰπιοδύγαχίοπθ ἢ ἀυραϊνα “ ΘΧ Ἀγρούμοϑὶ, ορίπαπᾶο αὐτάτπατιθ οοπέναἰοὐϊοηΐβ ραγίθιη 9: 
ἀνάγκη δὴ πᾶσαν ἀπόδειξιν καὶ πάντα συλλογισμὸν ἢ ὑπάρχον τι ἢ μὴ ὑπάρχον δεικνύναι, καὶ τοῦτο ἢ 

καθόλον ἢ κατὰ μέρος, ἔτι ἢ δεικτικῶς ἢ ἐξ ὑποθέσεως ᾿ τοῦ δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως μέρος τὸ διὰ τοῦ ἀδυνάτου. 
Αμιβι.ν γαῖ. }}., 1, ο.. 28. Τ᾿ φαϊπαῦθ δοτατηθηθαμο ἀαθδῦο ᾿πορῸ (162. 45) : “ δθο ροβίἐϊο βιρροβίθϊο 

(γρούμ 518) ἀϊοῖδαν, ααἴαι δαταααδτη γουϊθαῦθιη ΒΘ ΠΒ Βαρρομΐσαν ,, οἵν. Ῥκβοι, Ο». οἰξ,, 1, ». 464 5ρρ. 
(2) “ Ῥοπιοπδύγα ίοπθα βἰ πη ρ]οἰδου βαπῦ ἀθβπ θίοη65.,, Ανππποὺ, Τὶ μοδίο».., 1, 6. 14, ὕδχ. 106, 

6. 168)". ΟἹ Θγϑηο δη0μ6, οοσχθ δαὶ βάηπο, 6110 ἀοβπίσίοπὶ ροπθυίομο αἰτηοδύγα ίνθ. Οἷν. ὅσα 1 τα ] δ: 
ϑΑντα ΒΡππαπι, 1 ἐθηρὶ, ἴα υἱέα 6 ἴ6 ἀοίέγἦηιο ἀὶ Ῥ, θ᾽ Αϑαηο, ἄθπονω, 1900, Ρ. 384. 

-τλωςς.. τως, κὰκ το πτοινῷ,αος..-----. 
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Υ. -- ὕλρο 85, 1). αἀϊριοδέν. --- Ἰδίαηϑο 6 αἰ οοϊἑὰ οοπέγο ἴὰ ἐθδὶ αὐηηοδίγαία.  α) Τϑούαππα 1". 

[8.10]. 594 1) σοπύτα θ8 αιδθ ϑιαπύ ἀθῥουτηϊπαύα, 5ἷο ἀυρτιλθα.. ΘΤαν ἰδ πη τιτη ΘΟΥΡῸΒ ἀΘα ΔΙ δον 
ππαϊατιθ ἃ6 Ῥοὐϊβδίπηθ ρϑῦϊυ οθπύστιμι; ὑθῦτὰ ϑϑὺ ΟΥΔΥΙΒΒΙ ΠΏ ΘΟΙΡΕΒ; ΘΥΡῸ δα Δ] 6: ὉΠΟΊαπΘ 80 
Ῥο ββίπηθ ρϑῦϊ οθπίγαιη. ΕΠ οχ ἢδο Θοποϊιβίοπθ βθααίδαγ, αὖ ἀθοίαγαθο, απο ἰθυτα θα 1 ον 
ἴπ ΟἹ ῬαγΐΘ 5118} οἰ ΤΟτ Το Υ μι 186 ἀἰδύθυ ἃ ΟΘμὐῸ Ροι πος αποᾶ ἀϊοῖψαν ἀθατπα]ίον, οὐ απο εἰ. 
51 δ δ Π8. ΟἸΏΠΙ ΡΒ. ΘΟΥΡΟΙΊΡΙΒ. Ῥ61 Ποὺ αποᾶ ἀϊοῖψιν ρου ἰδβίπιθ. Τ7π 6 βθαπθγούτ", δῖ δᾷπὰ οϑϑοὺ 
οοποθηύγιοα, αἱ ἀϊοῖδαν, αποα ἰθυγὰ ππάϊατιθ ϑϑβϑὺ οἰγοστηαϑω οὐ Ἰαθθηβ, σαϊπι5 Θομ τ υ ατη γ᾽ ἀθηητι8. 
Ωαοά 111ἃ βθαπδηἝ ΘΧ ΘΟΠΟΙτιΒ'0Π6, 510. ἄθοϊαρο. ῬΟΠΔΙτι85. Ρ61 ΘΟΠΓΑΤ ΠῚ δἶγθ ὁρροβίθαμη 60η- 
βθαπθη5 {ΠΠπ|85, απο οθϑὺ Ἶ) ἴῃ οἵππὶ ρα δϑαπα!θοι ἀϊδίανθ, δὲ ἃ ϊ οδητ5 αποᾶ πο ἀϊδίου, οἱ 
Ῥοπδιητιβ απο ὁΧχ ἀπὸ ρᾶγίθ ΒρΡΘΓΗοΙο5. ὕθυταθ ἀϊδίου ρθ 1 υἱρί πε! βύδϊα, οχ δὰ ρϑν ἄθοοιι, οἱ 
510. ἀητιηι. ΠΘΙΠ]Β ΠΟΥ πὴ ὅ) οἰταθ. οὐδ τηδουῖβ πη αὐ ϊβ απιδτη Δ] θυ ατη, πθὸ σϑίθυξ πξυτιηη Ῥδυττη 
Υ6] τηα]δαπη αἰ γι! Ποοπύαι ἴῃ ἀἰδίαπίϊα, ἀστημηοᾶο ἃ γθυβὶ Ποθηίτι. ΟἸγα ΘΙΡῸ πηδίουὶ5 απαπίϊ- 
ὑα 15. ὕθυγαθ δἰ τηδῖου Ὑἱγίπιβ ρΟΠθυ15, ΠΘΙ, ΒΡ ΠΟΥ 1 τη δῖταθ ΡΘΥ υἱγαίθηι 88] ροπᾶθυ!β Ῥύδθνὃ- 
Ἰθηύθιη. ᾿πηρ 6110 ΠΘΙΩ ΒΡ Δ Θυ πη τηΐπτιβ, ἄοπθο δἀδθαπθίθν απδη ῥαβ αὐγαβαιιθ, Ρ61 οαΐτι5. ὡᾶ86- 
απαῤίοπθηι 1) δἀδθαποίαν ροπᾶπβ, ϑὺ 5ῖο τπιπᾶϊαπθ γϑᾶϊρὶν ἃ ἀἰδύαμέϊαπι «αϊπάθοῖπι 5) βὐδϊουτιηι, 
βισαν οὐ Ὑ]άθηαβ ἴπ Δρρθηβίοπθ 86 δδδθατπδύϊοπθ ροπάθγαηι ἴῃ ὈΠΔποῖραβ. Ῥον ψαοᾶ ραΐοῦ ααοᾶ 
Ἰπῃρ ο5510110. δύ ὑθυυϑιη ἀΘα Δ ]1ὕον 5) ὁθηύγαπι ροὐθπίθηι αϊγθυβηηοθ βῖγθ ἱπαθα πα! θυ ἴῃ δὰ οἷν- 
σατη ουθη αι, ἀϊδύαυθ ἃ θ0; ΘΥΡῸ πΘοΘββδυἾΠ| θϑὺ ορροβίθτιμη 7) 5απιπι ἱπαθα δ 106. αἰβίασθ, αποᾶ 
δῦ ἀθαπδ! ον ἀἰδίαγθ, απστη ἀἰδυοὺ ὅ). ἘΠ βἷο ἀθοϊαγαθα θϑὺ δοπβοαπθηίία απαπύθπμι 5) οΧχ Ῥαυίθ 
ϑἷα5. απο θ8ὺ θα] οι ἀϊβίασο. ποῦ θἐϊδηη βθατιδίπιι ἰδ πη 5 υβύδυθ οὐπηῖρ5 ΘοΡΡουῖραβ, αποῦ 
Βθααὶ οὐΐδηι ΘΧ ΘΟΠΟΙ αβίομθ ἀἸοθραύαι, 510 ἀθοίαγο. Ῥοιββίυηα σίσύτιβ ρου ββ᾽ Π|6 αὐθπρὶῦ πηι; 
ΠΔΙῚ ῬΘ1 πο ΡΟ ἰδβίπηδ θϑὺ αποα οἰ ἰ5βίπηθ ἃ {801 Πἴτη 1) ἤποιι οοπβοααὶ ροὐοϑί. Ῥοι ββίπια γίσναβ 
ΒυαΥ δ 15. θδὺ ἴῃ ΘΟΡΡΟΓΘ ΡΟ δϑίπηθ ρϑύθηθθ οθηύντιια αποῦ ααϊᾷθμηι 44) ϑϑὺ ὑθυτα; ΘΙΡῸ ἰρ8ἃ ρούὶ8- 
5ἴη6. δἰεἰπρὶν ἤποιη ρταγὶ αλ5 αἱ θϑὺ σθηύγταμη ταπ] ; ΘΓΡῸ Βα βίαν οπηπίρτιβ [ὁ. 7 9] ΘοΡΡουῖθιι8, 
51 Ῥοὐϊδβίπηθ ρϑῦϊν σθηΐχτιτα: απο θναὺ βθοιπᾶο ἀθοϊαγαπάτμι. 510 ἰρτθαν ἀρρατθὺ 6586 ᾿πηροββ 1 Ὀ116 
αποά δαῦδ 510 οοποθηίνοα, ὑθυταθ, αποα οϑὺ οοπύχα ἀοίθγμϊπαύα (ὁ. θυ, 11π. ὅ - 7.7, 11π. 8). 

ἢ) Δοίογηΐναία αὐσιῖέ 5. τὰ ταᾶτρ., Τ' ἃ ὀϊδ. 46] 8. 16; οομέγα α. «. ΒῸΜ. Ὦ 1 Β. ογϑᾷθ οῃθ εἷα 
ὩΘΟΘΒΒΕΥΊΟ ΔΡῬΊΠΏΘΘΥΘ ὉΠ᾿ ἈΠ] ΕΓ ὙἹΓΡΌΪα ἀοΡ0 68έ, Οββθυνθηο ὁΠ6 “ ΠΙΘΥ [6106 7646 Τπξου ρθη Κύϊομ, τγὰ8 
χὰ ΜΙββνογβυβμ πα π85. σον παὺ.,. ἢ βδραϊθο ἃ] βοιἱΐο δ] α. 8) ορυϊϑρογίνη, ἘΣ; οηυϊϑρ]ορ έν» 8. 
ἘΣ οοϑὶ βθΙΏΡΥΘ. 4) 967" οἰεἶϊα α. 5; ». 6. αὐαογιιαξίονιων ΤΙ. ὅ «4 πἀοοίρι Ἐ. δ) οίΐξον" Τὶ. 
Ἴ δϑὲ, ορροβίδιωη ΒΟ. δ ορροϑίδιοην ϑιμιθθι, ψιοα ὁδὲ ἀϑημαϊίίον" ἰδέαν χιίηὶ αἰδίοί ΜῈ; ΟΡ}. 8. φιοᾶ 
6ϑέ ἀχια, σιιηη, αὐϑέθέ ΒΟ; ογρροϑέξινγ οἶμιδ, χιιοα ὁ5ὲ αθηιαϊίο)" ἰδίαν; οἱ 816 666. Ἀ, 11 ἀπο ταννῖδα 
«αἱ ἄπο “ ρ]οββθιηὶ ονϊαοηδὶ, ᾿ππΈ}11, ἴῃ οομπὐναθέο οομ 1 Ἰοοισίοηθ ,. ὅ 4. Β; βορρύθϑεαᾶ πθρ]] 
ΑἸδνῖ, Ἰηδογργθύα α, Ῥ6} φμΐάθηι 481 Α. Μὰ 1ὸ ρυθίθυϊβοο βοϊορ!ουθ 1 ̓ ἈΡυθυϊασίομθ ἴῃ ψιαρένηι (οἴν. Ῥποῦ, 
Ο». εἶξ., Ῥ. 808) ῥ᾽ σοπβοπο ἃ] 56η80. 10) ῥαοϊϊένιο ἘΝ. 1) φιϊοημία ἘΣ; φιοα φιοίάονι ΒΤΕΈΟΜΑ. 

[) 4110] πηθαθβίΠη0 βἰβύθιηδ ἃυ δύο θ!θο ὁη6 1 δαύογο 46118, 9. πιοβίλδ ἴῃ τηβϑβί πα 
αἱ 5θρ0116, βοδύαγηνα, [8 τιϑρΡΊΟΤΘ. 6 οἱὴ στανθ αἰ ΠοοΙὰ, δα δῃηπιθύθθυθ α1 6110 οἷχθ Θ᾽ 8 
ΘΡῚ ἤἥπονα νϑπαΐο [αὐ!οοβδιηθηῦθ δὑθθ!]6 πο. 

Οὐτη6 σου δ 6 ἰὰ πηδρ ΡΟ 6. δἰύθσσε, 6118. [θυ "δ, ΘΠΊΘΙ 88, τἰβροῦθο 811 ἀόααδι οἷο 
δίδοθ ὀοποθηνίοδ, δ θ588, ὁ0η ἀυϑηΐο ΑὐἹδίοίθὶθ ἀΐοθνα (1)6 Οὐοοῖο, 11, ὁ. 14, ρρ. 407 
8 8586. θα, Ὀιάού, 6 ορι. ρυ., ρρ. 76 555.) 6 βοβύθπονδπο ἱ οὶ οοιηιηθηξαίοῦὶ 6 56- 

Βαδοὶ (1), Ἰηύον πο 8411, βοπθγδζίομθ βίουϊοα. 4118 ὑθυγὰ 6 81] ογάῖπθ 4661] οἱ θιιθηίὶ Ὁ Οα 
ΘΓ8, 11 ποᾶο ρονάϊαπο 46118,. ααϊδύϊοπθ, ᾿π801 0116 νϑυδιηθηΐο ῬΘΙ ΟΠ] ΠΟΙ ἅ79586 1ηὔθ80 
ὃι 5 Ποίθηζα 1᾿Ἰπηρονυαηὐθ αὐῆοῖο οἷο Αὐἱβύοιθιθ, 6 ὁοῃ [αἱ ααδϑὶ δαθοὶ ἱ ρἷϊι Θπἰ πϑηδὶ 

ΒΌΟΙ ΟΟΙΏΠΙΘΗ ΒΟΥ αὐ! ϊνᾶπο 81᾿ να ρον ζίομθ, αἰ οῖο ὁπ6 Παπῦθ πιοβύνδ α᾽ ἈΥΘΙ; 6011- 

ἃ. οα. (1) Ῥοὺ Ανϊοθηηᾶ ν. ον. ὑχυ., Ρ. 98; ρὸν Ανθισοὺ 1)6 Οὐνοῖο, 110. 11, ἐθχ. 104, ο. 17υ 8 
θη. 46] 1550; ρϑῦ ΑἸθουῦο Μ. Μονη. Ργυ., ν. 188; ρὸν 1 Δααϊπαίθ 10,, ρ. 148. 

᾿ 88. 
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ΡΓΘΒ0. οὐ ῃηδτηοηύθ. 1)}1 χα] Ῥϑγοϊὸ τίοανϑ 1᾿ δαθουθ ἴα ρυῖπια ἰδύδησε, οἢ16. ΠῸ] ὃ βδραρηΐθ 
σθγοΠογὰ αἱ γἸΒοΙν ΘΡΘ 600 πη ΑΙ τα, ἰβύϑηζε, 56. ΠΟ 6[6 ΠΘΡΡῸΡ αἀπθδύα ρούθηο θϑβϑθσθ 
ὉΙΠΙη 588, 51 σϑαγὴ 6611 σοδύρουξο ἃ Εἰ πρίανϑὶ (ο] 10. ἀνΓΘΌθΘ. πιδίὶ ἱπηπηδβΊπαθο ἄορο 
[αηῦο Ἰανουὶο ΟΡ] 009) πὸ ΡὈἱϊ πὸ τηθπὸ ὁ 6. πὶ ψηΐγϑοο]ο "! 

Νοὴ τὶ ὑραὐψουτὸ ἃ ἀἸ Ομ ΆΓαΓΘ 16 Το] αἱ απθδίο 8 ὁΠ6 τηϊπαξθιπθηΐθ ἰηα]οδῖ, τη8 πὶ 
ΠΔΠῸ Οἢ)8 πηΐ 51 οὔνἵνα 1] ἀθϑύῦγο, π611ἃ Ζήοηι. 1 (ρρ. 76, 98, 195, 199, 188, 148, 660.). 
Αρριυηρορὺ 5010 6η8 16 ρυορυϊθίδ 6116 51 αὐδγιθυυίβοοπο 4118 ἔθῦγϑ, οοπδίἀογαξα ΘΟΠΊ6 
ΟΟΙΡῸ ΘΙΦΨΊΒΒΙΠΠΟ ΒΘΙΉΡΓΔη0 ἀθάούο 8] οἂρ. 45, 110. 49 1)6 Οὐοῖο, ἴοχ. 26 555. (46] 
Οο. ἀϊ Ανογγοὸ, ὁ. 117 υ 555.) ἄονϑ δὶ ρϑι]α 46110 ργοργϊϑύὰ 46] ΘΟΟΡΡΟ ϑὐηηρ[ϊοῖΐον" 
σταυο (ἁπλῶς βαρύ) να] ἃ αἶτθ ϑθρησα ραγαφοηθ φραυϊβδίηιο: αἱ ααΐϊ οορίο 5ἱ ἔὰ ἀθυῖναρο 
11 βθοοπμᾶο ἀθὶ φουο]]ΔΥ] οἢ6 5] ἀθάποοηο 8118 οθοποπϑίοπο 6] Β]ΠΟΡΊΒΠ10 1Π]Ζίϑ]8, τη θη 6 
1] ρυΐπηο ἀθυῖνα αἰρούίαπηθηύθ 48] 17)6 Οὐοῖο, 11, 14 ἃϊ Αὐίβύοίϑιθ (Ζρηι. 1, ῬΡ. 76-77). 

ϑοα οομέγα ὁὼ χηαθ ϑιιηέ αοἰογηνυἱηαΐα, 660. - Οἶν. ΑΛΒππτο Μ,, Ζιΐδον ἄθ 80: ΤΩΝ 
ἀν. 1, σ.. 2, ». 206 46] ἴο. 1 ἃ. Ορονγο, 68. Τήοηθδθθ: “ Οὐπέγα θἃ γθ1Ὸ ααδ ἄϊοία, 5απΐ... 
νἱἀούπν Θ556. ἰπϑύδη δ ,ῳ; 6 γαϑ8ϑ8ῖηι. 

Θἱομέ οἱ υἱάθηνιι8 ἦρι ἀρρθηϑίοηθ, 606. --- Οἷν, ΤῈ ΜΑαΙσΤαι ἴῃ Ζρηι. 1, Ρδρ. 147; 
ΑΖαῖα, [δεν ὧδ ογηιρῖδιιβ γοδιι8 πναξιναἴίδιι5, 1544, ο. 11: “ πὸ ααϑηην]8. ἀϊοία οϑηΐγα 
(νναργυϊειιὐγυὶδ. οὐ σγαυϊία 8) οἷηῦ τϑθίοπθ αἰ ογϑηθία βαπῦ αὐϑηᾶοααθ τ} } 1061 ἰάθη] απο 
ΦΟΟΙαΙΌ ἴῃ ΒΡΠδθΡα, πιούτιβ δ ἴῃ Π τ᾿ ἀΘα Δ] πὶ ὈΥΘΟΠΪΟΥτατη ϑύαπθο ἀϑαπρούθηψίπμη ,,, 660.; 
5. ΡΈΤΕΙ ΟἨΒΎΒΟΙΟΟΙ, θυ. 35. ἰηἶδ.: “ Τὶχ πἰμ110 ἔθοϊδ οθίαπι, ὑθυγᾶτη βο!ἀανὶ οὁΧ 
“Παυῖάο, τηοηῦθ5. βύαα!ν δι βὐαύθγαμι, πιϑυῖα ἱπῦλα ἸΘρῚ δπηοβ. ἐου τη Πο5 Βοῖ8ἃ ῬΓδθοθρῦϊ 
“ δαούουὑαῦθ. σομο δῦ... Τῷ Ἰοπΐαπα οὐἱσίπθ ἅ6118 Θβρι  ββίομθ 5ἢδ ἃ ταννίθαυθ ἴῃ 
Ατοβίπιθάθ. Οὐ, Ε΄. Ολυβανι, δέ. α. ηιοίοαο 806». ἱη 1|., ΤΥ, 1897, Ἐΐγθασθ, 102. 

ΠῦΡσο γιθοΟ58α» μη, 68 Ορροδίξι)η, 8ιιθηι ἱπαθῳιαϊἑον", 666. 8.8. 18, [θυγᾶ ὑθη 8 ὁο πιούο 
ἴῃ ΟΡῊΪ ϑ1ιὃν ρᾶγῦθ πΠΙ ΟΡ ΠῚΘ. ἃ] ΘΘΠὐ1Ὸ, ὃ ᾿ππροβ51 0110 6.6 ργϑβϑηθὶ ἀἰβαροδρ]  ηΖθ π611ἃ 

51ὸ ΒΌΡΘΓΙΟΙΘ, θα ὃ δ] ΠΘΟΘΘΒΔΡΙΟ Τορροβύο: ἴηνθοθ αἱ 65561 ἀἰβαριδ!θ ἀονγὲν ΘΒ561Θ 
τρια], Ῥοϑίο 66. θβϑϑ αἰβυϊ πιριια]πηθηΐθ. ΝΌΠ 50. ρϑγο ὃ δὶ ψορία ααἱ ΒΟρΡΡΙΪΠΙΘΓΘ 
ἀαθδύο ὁ α16}}᾿ 1ποῖβο, ααδηᾶο 1᾿ ΘΒ ΘΘϑίοη8. οοϑὶ ἰηὐθϑα ΘΟΠῚ᾿ ὃ Π6] ἰθϑῦο, υἰβροηάθ 4118 
ΒαρΡοβίχίομθ ἑλύύα (ροραγηιι5 μον ὁοηἰγαγίνηι δυο ορροδίψιηη ὁογιβοῳιογεξϊ8. {{1{ιι5. φιιο ὁοὲ 
ἦγ). οἸυηὶ ραρέο αϑηταϊηον αϊδέαγο οἱ αοανιια χιοα πον αἰδέοι). Ἀπό 11 ΟἿ α]Ιηΐ οἢ 6 6118 

Θαϊχίοπθ ἄγονα ὀγθάπθο ορρογίιιπο αἱ ϑϑρυίνθ 1] Βόμμιθν, ἀονϑύϊθ του θυδὶ Π6] 60η1- 
τηθηΐο (ρ. 400). 

Ῥοϊίβϑύμα υἱγέμιδ μοἰἐθδίγηο, 666. --- Οἴν, ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΕ, Ναΐ. Ἅ4π86., ΥἹΙ, 8, πο 4, ρ. 887, 
θα. ΠΙ14.: ἀλλ᾽ ἣ μὲν ἀρετὴ τελείωσίς τις " ὅταν γὰρ λάβῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀρετήν τὸτε λέγεται 

τέλειον ἕκαστον ̓  τότε γὰρ μάλιστά ἐστι τὸ κατὰ φύσιν, ὥσπερ κύκλος τέλειος, ὅταν 

μάλιστα γένηται κύκλος βέλτιστος. Θιιθαῖο ρᾶ5580 Δ: Ιϑύοίθ!οο ργθβοηῦδ απ Τἰβοοηίγο 5581 

Ρἰὰ οννῖο 6 οδΙΖαηῦθ 46] ρᾶᾷβϑο 46] ὗρηνυ., 1, ὅ, 11π. 71, οἰδαῖο ἄ8] Μοονθ: “ Οἰδθοιπδ 

“ ρρϑ8, ὃ νἱρίποβδ ἴῃ δι8, πδῦαρα 006. ἴβι ἅ116110 8. ὁΠ6 6118 ὃ ογαϊπαία.,, 6 ἀϊ 4.611 
461 αν. 1, 112, οἰδαύο ἀ81 Οἰα]Πδπηὶ. 

Ῥοιβδίνια υἱγένιδ γγαυϊίαὐίδ, Θ06. ΝΟ ὃ οορίο ἰὰ ἴουζα οθηὐνρούα ομθ Δοθθίδιηο 
γϑάθυθ ὁοπ 1ἴὸ Ξίορρϑῃϊ (1. οἶδ.) ἀϊνίημαῦδ ἴῃ απο ἔγαβθ: 1᾿Α Προ (1. οἷδ., Ῥ. 61) 8 

1 Μοοῦο (ϑέ., Π|, 321 5005.) πϑῆπο ααἱ τϑρίοπὶ ἄἀα γοπάθγθ Απηχίδαῤίο 11 οοποοίΐο αἱ 

ἔονζα οθηθρὶρϑῦδ, ὁοπηθ Ῥ6π6 οβϑουνῶ 1[᾽Δ., ὃ δαῦίο πποᾶθιπο, οοτηθ το αὐ ναπιθηῦθ τη0- 

ἄθῦπο ὃ Ρι16 1] οοποοίθο αἱ ἴογΖα ἴῃ φΌ ΠΟΙ, ΔΡΡΙΙοαῦο 8118 τηδίθυϊα. Νοὶ ΔΌΡίδηηο 
γϑάπίο Ἰη αυυ] ὁΠ6. 18 σγτανὶ δὰ πῸΠ ΘΡῶ ῬῸΓΡ 5}1 δη 10:1 ππαὶ ἴον σα πιὰ ἀπᾶὶ ααδ! ἃ ἰαὑτ]η- 
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βϑοῦ 6. ἰοπαδιηθηΐαϊο ἃθὶ οονΡὶ 6 βουγαύαὐθο 49118. ὑθυνῶ. Εἰ 86 πη ΠοΆΒ561Ὸ ἱ Ρἱδι ΔΗ ΟΠ], 

ἅδ᾽ ποὶ οἰδαθὶ ἀϊ ρνϑίθγθησο, ϑοοὸ 11 Οαἰύθν (1. οἱν.) διιπιομῖροὶ οἢθ ἀπ ἀοι{τῖμα οοπ- 

51πη|16 5ἱ ἔγονα ἰπ Βυπποίθο, ἀϊσθπᾶο οομ 4611 ΘΠ 51 οἢ6. 6] γα δίψα] 6. 6. 0118 5010 

1 Ἰαπρὸ βυπάϊο ἀὰ 1αἱ ροβῦο π0]}᾿ ορϑυδὰ 4611 Θῃ οἱ] οροαἰβὺδ, βογθηθίπο γϑηᾶθ ΒοιΒ8 011: 

« Νροβαμο νογγὰ ταϑύθογο ἴῃ ἀπο ῖο ὁπ ὑαὐνα 16. ἀούεν! πα ἀϑάούνα ποη βἷω ἀ8] 78070. 

«Ἢ φραξξαθο ἀϊ Βεππϑῦθο ἰπίογμο 8118. βἴθνδ ὑθυγθϑῦγθ θϑροβύο Π6] 768070 ὃ Ῥγθοϊβδπιθηῦθ 

“1ᾳ ρυϊάα 46] ἀϊνίπο ροθύα 6 π6118 Οὐπιπιθᾶϊα ὁ ἴῃ ὑαύῦθ 16 510 ὈΓΟΒ6 ». 

Υ. -- ὅλρο 85. 1βέαγιφο (βοφι6). -- β) Ἰϑύδπσε 2", Θοπύγδτϊδ 8118 ΕΝ 

[8 17]. 568 4) ἰδία γαῦο ποη νἱἄθίαν ἀθημοπβύραγθ, ααΐα ΡΟ ΡΟΒΙ 10 τηϑίουῖβ ὈΥΪΠΟΙΡ 8115 βἰτηϊ- 

Του ποι υἱἀϑίαν. μαθθγ πϑοθβϑίῥαύθπι. Τοθαύπι Θπΐπη ΟΥΑΥ ΒΒ ΠΉτιτη ΘΟΥΡτιΒ ΘΘαΤΙ θυ ππάϊαπθ 

86 Ῥο ἰββθίπιθ ρϑϑϊν οοπίγιιμπι; ααοᾶ ποη υἱοί 6856 πθοθββδυστηῃ: ατϊὰ Ποϑὺ ὕθυνα δὶ σὙΘΥἸΒΒΙ ΠΤ 

ΘοΥΡαΒ. Θοτηραγαύπι δια 8118 ΘουροΥα, ΘΟΠιρδιδύπιιη ὑδηηθη. 1π 80, βθοιηάπηι ὅ) 5ππὰ8. ραυίθβ, ρούθϑί 

Θ5886 ΟὙΑΥΪΒΒΙ Πα] οὕ ΠΟΙ ΟΥ̓Δ ΙΒΒΙ Π.Π1Ώ, Οτιϊδ, ροϑδθῦ 6886 ΟΥΔΥΙΟΥ ὕθιτα 6χΧ ἀπὸ ρϑγΐθ αδϊη ΘΧ 

αἰΐονα ; πᾶιι ἀσσπι δἀαθααίο ΘΟΥΡΟΥΪ8. ΟΎΑΥΒ πὸπ ἢαὺ ρθι απαπἐϊδαύθηη. ἴῃ ααδηύατα αἰιαηιἑαβ 

568 Ρ6Υ ροπάᾶπι, ρούουϊν 10] 6586 ἀδθαπαύίο ροπᾶθνϊβ ἀπϑηᾶο 4) ποι 5 101 δἀδθαπαύϊο ὅ) απδη- 

Πἰδιβ. ΕΠ οἷο. Π1ὰ ἀοπιοπβίγαθίο οϑὺ ὩρΡραγΘπ5. δὲ ΠῸΠ οχίβύθπβ ὅ) (6. 7, 11. 8-14). 

4) αοέξιιν" γαϊίο ργαφορᾶφηβ μον" ἐνιδίαγιεϊαηι δ᾽ ἴὰ ταᾶγρ;., Τ' ἃ 610. ἀ6] δα Ἵ) οἰριρἐοἰέον Ν; 

οἰ Ποσίβννὶ Τὰ; ργΌροβ. ιν. δὲ ργένιο. 8ἱνιγδέον" Ὁ. 3) βρῇ ἘΠ; 8. "οὐ αα 5; οἱ ἐη. Τ' ὁμ6 ογϑάδ (ρ. 194) 

686 1'δαϊσίοπο ρυϊποῖρθ Ἰθρθθθ88 δρραπίο οοβὶ; βοὐϊοοί ἐν ΟΝ; δον ἃ. 1) φιο Ἐὶ (οὔν. Ῥπου, Ρ. 0). 

ἢ σμο πον 816 αὐαοηιαίίο ΝΜ.  ΤΡΑ. οὐθᾶθ οἷ “ ἴουβθ ρούγθ}8. Θββθῖ ορρογύαπο ρογίαγθ 81]1ἃ ἤπθ 

46] 8 179 1ἃ ἔγαβθ : 816 ἐρίζιι)" ἀρραγοὲ 6580 ἐγηροϑϑίθηϊο χειο ἀπια 5ὲὲ σογιοομέγ θα, Θοτι οἱ ῥθυταΐπα 11 8. 16᾽.,. 

' 

ΝΘ11α ταρίοπθ αἱ αποϑύα ἰδύδηχε, οἱ υἰσοιηραο ἀδνϑηθὶ ἀπϑ ὙΘοο 18, ΒΟ] παχίοπθ 491]8 

οοπίγονογβία 461 ϑοᾳπα 6 46118. ἤθγγ, ὁ ἃ ποὶ ποία ἄὰ ᾿υὰηρα ρϑΖΖζᾶ. ΕἸδ, ἢ ΤἼΘΖΖ0 

τουιιΐηθ δἀοίῥαϊο ἄδ ἃ᾽οπὶ οοϑιηορτϑῇ 46] βθό010 ἀθοϊπηοασίηῦο, τπὸ νἱδ αἱ ὑγϑηβΙ ΖΊοη0 

τα [6 ἀοῤεγίπα αὐἰϑύονο!οα, 6118 ἀπ οσταθ συν δὰ 4611, ὕθυτῶ 6 δἰύγθ ἰᾶθ6, οἱ δὰ, 

ἄοπᾶο πιαὶ γοπαΐθ (ἴοσβθ δ, βϑπθοδ, οἷν. θην. Ὁ1., Ρ. 146, 6 ἀὰ' Ατομίπηθᾶθ, 1)6 ρία- 

πογηη. αὐηιή γΥϊ8. δἴνο σοηέγα σγαυϊῥαίινη ἦγ, ρ]αγυδ π6110 Ορρ., 64. Βδρρον, Ποπάϊηὶ, 

1675, Ρρ. 10ὅ 555.) οἷο θοπάπθβθνο ἢπ ἀ᾿ ΔΙΙοσα ἃ ἀἰβύϊπριιοιθ Π6 118. ὕθυν 1] ὀθηῦνο ἀΐ 

ἤσυτα 8] οθπίτο ἀϊ στανιθὰ! ΠῸ ’ΑΠΠΥ (2οηι. θυ... Ρ. 124), 11 1) Μαρίβύνὶ (16., 148), 

Ῥγοβάοοϊππο 48, Βοϊδοπιθπᾶο (1Ὁ., 127), 1 Οαρύδπο (16., 180), 11 Βοῖβοι (10., Ρ. 195), 

Ρβοῖο οπϑίο πϑῖ]α ϑιρημα (1), 6 βονγα ὑαῦθ! ἄπο οοπξοιμροναποὶ 461] Μοπορίξι, 1᾿Α 28}1 

86 ΤΠ Οοηπίατίπο (2) ΘΌθθγο αι! τίσουβο ἃ απθϑῦο βρϑᾶϊθηῦθ δη{1- ἃν δου]! σ0 ΤΡ ΒρΊθθ5:8:}9 

(1) “ Ιπαροββίθ116. οϑῦ ρθι παῦαχοαμι. 6588 αἰ] ανἼτηι πηΐν  γ8818, Ῥαύθὺ ααΐα, ΠΟΙ. τα ὐῦϊομθ ΒΕ ΠἸΘΥΒΙΟἸΪ8, 

“00 ἀποᾷ πθοθ886 δϑὺ τηθάϊαϊα πιδρ μα] 18. ὑθυγα 0. 0886 ΒΈΡΙΕ, τηθάϊπτη τηυπᾶϊ, 6χ απὸ ΡΆ18 ἀϊβοοο- 

“ ρουγύα ἀᾳαῖβ οϑὺ Ἰθνίου ἀπδτη οοορουθα; ΘΥΡῸ Ῥᾶ18 ἀϊβοοορθουῦθα Δ] Ἰατη ΘΎΘΥΙΟΥΘΤῚ ΟῚ Ῥοββθὺ ὑδηθαηι 

Φ Ῥ6]16γ6 ααοᾷ ταθάϊτπη οἷπ5 Πθγοὺ ταθάϊατα τησπαϊ; πθ6. Θὐϊαπι ταύϊοπιθ ρραταθηδ δα 80 Υγ6] τη8718, 

«αΐα 1ἰοθὺ τπᾶγο Ῥοβϑὶῦ 6888. τηδίμβ ἀὐδπι 510 τιράο, διοαῦ ΤὈπηῦθ8. οὖ Βαυταΐπα, ποι ὑδταθαι Ῥούθεῦ 

“ φαπύατα. ἀπιροτὶ απο πΒαϊβοϊαῦ ὁοΟρουῖγθ ἔθυστᾶτα ὑούατη. ΕἸΣ ἰϑύα Θοπο] αϑίοπιο Βα αϊθατν αποᾷ ὕουτα ἀνα, 

βϑουπάστη 86 ἐοξατα δϑὺ αἰ θίου ππᾶτὶ βοοαπάσπι 56 δούαμι. Ῥαθοὺ «αΐα 51 ὑούα ϑββϑὺ ἀθοϊἑνίου δά 1Π]18πὶ 

βοοιπάσχη 88 ὑούδιη τηονουθασ τη γ6; δαπιθη Δ]1α πιὰ ῬΑ ὕθυταθ αυϊαθ οϑῦ τα} ἀθο 1 ν1ου, δ δ 

5ἱ ποη τπονϑῦαν ποὸ ϑεὺ ταῤίομθ τῖραθ ἀπᾶθ ἰδίου οϑὺ απδπι ταϑ 6, ἱπη 0 ἀ10η8 ἀθβοθηβιμη ΤΩΔ18 

“αἱ Π]αῸὰ ραγύθῃι ,, 7Ζδοη" Μοί., ο!ρ. 11, ὁ. ὅδυ, 25 60]. 4611᾽6ἅ. γοπ. 461] 1508. 

(2) “ Οδούθσαμα. Ῥυδοῦθυ μᾶμο γαύϊομθθι ἃ ΒΠ6 βυταρύδτα. (οοπϑογυαίίο απϊηιαϊζιηιν ρ}ο» 7 δοἰογ ω»}) αἸϊὰ 

Φ ρρίαια, αὖ τ608, ΠῸ ἱποοιτηοᾶθ αὐάαοὶ ροὐθβῦ. Ἐπϊοπΐτα. οὔατα 5018, Ιππδ8, οαθ ΘΟ Ἰ ΠῚ α 16. ΟἸΏΏΪ ΤΙ]. 

“ φγᾷάογιμι γα 1] ααΐη Ρούϊι8. απίνουϑὶ 60611 Ἰυτηΐηα ἴῃ ἀπ οοραμῦι" ἴῃ ΠοΟ ταπηαϊ οοπΐσο, αὉὶ 

“ ξουγάσα δια αὐθπρὶῦ, πἰμαίστιτη. πθοθϑδατη οϑὺ ΥἹ ΟΔ]οΥΐ5. βγάθγασα ἢΠθυ] αὐδηάδηη ὑθυγᾶθ οὖ δα θδθ 

“ γῃἰχοποϑιη Ὧ6 ἀαδάδπι ὑθγχθὶ β]θιηθηθὶ ἔθυταθη α οι 8 οχύθυϊουθπι ΠᾶπῸ ΦθΥταθ Ῥαγέθια ΤΆΥΘΒΟΘ Ὸ οἱ 

- 

- 



- ΙΝΤΟΆΝῸ ΑἸΤᾺ “ ΟΑΕΒΒΤΙΟ ὉΒ ΔΟΌΑ ἘΤ ὙΈΒΕΑ, ΑΥἸΤΕΙΒΟΌΙΤΑ Α ὈΑΝΤΕ 911 

1᾿ Θπθυβίοπθ 46118 ἔθυσα. Ῥυΐτηδ 46] βθθοὺϊο ΧΥ͂, ποῃ ἰὸ πθ6ρῸ, οἱ Ρούγϑηπο Θϑϑον ϑἰδίὶ 

ΔΙῚ ὁἢ6. Δνρᾶπηο ὕθηπθο 1ὰ πιθάθβίτηδ ΟρΙ ΠΟ πΘ ἰηύου πο 8118, ΤΡ ΊΟΥΘ ὁ ΠΙΪΠΟΥΘ 518- 
νὰ 46116 ραρῦϊ ἀ6118. ἴθυνα. [πὶ ρϑυοοαγΘ, 5ἱ ἴθ 11 ποπῖθ ἀϊ ΜΊΟΠ616 ϑοοίο 6 46] 
Οδηῖρδπο (οἷν, Πορι., 1, Ῥρ. 127, 180, 146); τηὴῶ Π6116 Ορϑῦθ ἀϊ θηξυδηιθὶ ποη πθ ἢῸ 

ὑροναῦο ὑγϑοοῖα. ΑΠΟΙΘ 5010 ρϑγοϊὸ, ἴὰὼ Ω. οο!οοαῦα ἴῃ ὕθηιρο ϑηύθυϊουο 8] βθ00Ὸ]οὸ ΧΥ͂ 

ΤἼΒΟΉΪα, αἱ ΘΘΘΘ ΓΘ Ἰἢ ΔΠΒΟΙΟΠΙΒ1ΊΟ. 

Ῥγοροϑιξϊο ηιαϊονὶδ ρ»)ιοΐραϊῖ5, 606. 51 ὑγαύθα 46118 πιδ ρου ρυϊποῖρα!θ, να]6 ἃ ἀϊΐτθ 

4611. τηϑρρίορο 461 ρυϊποῖραὶ 5]Π]Πορίβηηο, οἢθ ΠῸῚ ΡΘ 16 δα οοβὶ Πϑιοδιηθηΐθ πθοθϑβαυίϑ, 

(δὐγυλμδογ} ὁοτηθ 18. τηΐποῦθ (ἐογγὰ 68ὲ σγαυῖδ5. 6.). Τὐυροιηθηθαζίοπο 46] 8 ργθοθάθηξθδ ὃ 

ΠΟΙ Θ58ἃ ΡΟ] 51ΠοΟρβύϊοδ, ΘΟ. ΠΟἢ ΒΆΓΘΌΡΘ πηΔ]ΆΡΘν 018. ἃ ΠηΟΒύ 816. 

ϑϑονγιάιινι βίαβ8 ραγίθ8, 666. Τι᾿ ΑὩΡΘΙΠ Ο μὰ 11 τηθγῖδο αἱ ἄγον οογγύῦθο ρϑὺ 1] ρυΐπιο 

ΘΟΙῚΘ 51 ἄονθνδ, [ΘΥγἤΟΡΘ ΘΤΌΒΒΟΙΔΠΟ Οἢ16 ρυθβθηΐδ αἱ 11] ἰθϑῦο 461] ϑἀϊχίοπθ ρυϊποῖρθ 

(50 διια8. ραγί68) ῬῸΡ ὁο]ρᾷ βθηῆζδ ἀπθὈῖο ἅ6110 ϑὐδιηραῦουθ 6 ρθὺ ΤἸπουτίϑ, 5ρίθρ 116 

ἴογ86. 6] τηοο. 6110 5᾽ὃ ἀθίζο ἴῃ ρυἱποῖρίο, ἅ61] ϑαϊδονθ. Οδυΐο δὶ ὃ 616. π6] γοϊαπιθῦξο 
απδηΐο ὃ Ἰπησὸ (θα ὃ ἴπνθοθ ὈΓΘΥ ΒΒ Π10), ΘΟΙΊΡΙΘ56 16 πη0106 ρϑρὶπθ Αἱ ρυθίαχίοπθ, δηχὶ 

βονυγϑύαθίο ἴῃ ατιθϑῦθ, 80η [811 6 ἐδηθὶ 611 ΘΡΡΟῚ 6016 ἔβυθὈΘ᾽Ὸ ΒΌΡΡΟΥΓΘ π61] Νοποθίι, 

“ Τηδατηθβοθτθ, απο απούίαϊο βουὶ οϑυπίπηθβ τ ραμΐβ οοηξοοίίομθ ἃ Ῥἰβύου θα ἔθυυηθηΐο ἀρροβίθο.., 
6 Εἰἴορι., 1, Ὁ. 856-86 ἃ. Ορρ., οποχίω, 1589 --- “ 6 νϑῖὸ βίδα ἔθυσα βϑουπάπτῃ οδπέσαση οὖ ον 
“ βθοιπάθπμι Ρανύθη δἰ ἀἰβοοορουία ἃ ἀαυΐβ. --- Αρραχοὺ βογβίθα ἈΠ ααῖθαδ 1 6} Πρ ϑηύθα5 ἴῃ αἰ οὐϊ5 
“ ρου γα] οὔϊο οὖ βἰρηδηῦθι ἀποηΐδη ᾿υΐα8 ἀθαπούιμι οϑὺ βαβοϊθηξου οθηέγατη ἴῃ 56. 5ἰδιηι 6886. ἴῃ 
“ φρηὗγο ταππαϊ, ροϑῦθα ἴῃ ἤρστισα, ἄπο οοπὗτα, ἃ 56 ἀἰδυηϑία βθαδαύα, παπὺ, Ο ῬΥῸ ΘΗ γῸ τη], Ὁ) ῬΤῸ 
οθηΐτο ὕθυταθ. Βαρτορύθν αἰ] ρθη δ 8. οϑὺ ἰη θ}] σθπάππι ἀαρ]θχ 6856 σθηδγατη ἴῃ ὉΠ. 0 οθιηθηΐο: 
Ὁππιπ πη ΘΡ Ἰ ὑπ 115, ΑἸΐο στανιθα 15 ΠΙᾺ ἀἸοθπάπιτη οϑῦ σθηγαμη οῪ. αποα Θϑῦ γϑῦθ τηθᾶϊαχῃ ᾿πθθυ 

“ Ῥαγίθβ θα ϑ᾽αν 68 (816 οομβίαν οΘηἔντιπι τπούτ5. ΠΡτΘ οαΐα5 Ὀγδομία ἃ γθουϊ σι ϊπο ποὰὶ ἀἰβοθ πη. 
θα ΠΙαᾶ οϑὺ ἀϊσθπᾶπηι οθηύγαμι τηδρ ἃ! η18 απο οϑὺ γοτθ πιθαϊατη ἰηύον οχίσοιθα αὐ Ραποῦτιβ 

“ πῃραϊαβ ἴῃ Πρπο ὈϊρΘάδ]1 ααἱ ρῬ6 ρϑάδ]θ ὕδπιθιι ἃ αἰτοατθ αἰδίαν οχύσοταο αὖ ὁομύγαμι οἰτοῦ]! γ6] 
Κ ΒΡΠδοσαθ ΕΠ χαδηηνὶβ ἀἰούο, οοπύχα, δἰαῦ ταδίοπο αἰ δυθηύία, βαπί απαπάοατο τϑαϊἰΐθυ 1άθπι, απο 
Δ ΘΟ αἰ ἴπ ΒΡΠδθνα, πηούαβ αὖ οὐ ἴῃ Πἰῦτω ἀθαπα!ίατι Ὀυδοβίοσαια αὔψαθ ἀθαπρούδηδίιαμπι ΑΠααδπᾶο 
“ βαηῦ ἃ 858. ἰπνίοθιη. σϑιιούα, ααδ]α ἰηνθηϊπαθαν ἴῃ Πἰῦτα οαΐτθ ἀπάτα ὈΥΔΟΒίογατη οδὺ οασύιιπι οὖ 
“ Θ,ΟΒΒατη, ΔΙ ΘΥΌΤΩ ὙΘΤῸ ἸΟΠρτπι οὗ ΡΎΟβθιτη : οὐδ ἔππο ΘΘΗ ΓΙ ταν ἑα δ Ραποῦαβ, δα ααθηὴ ραγΐθβ 
“ ΟΠ απρ απ ὔα}, 58 οϑηύσιτη τηδρηϊ αἰ η18. δἰδαπι ἴὰ Ὀγϑομΐο Ἰομρίοτο ἴθ ραποίο δαὰθ Ὁ Θχύγθ μη 5 
“ΠΡναθ ἀἰδύανθυϊθ Τύθιυ. ἴῃ βρμᾶθγα τπᾶρτδθ σγαν θα 5 ἴῃ ἀπὸ δῦ ἀπὰ τηϑαϊοῥαθατη ἀ]θθγα ΘΤΆΥΊΟΙ, 
“ ρρμίσαιῃ ρταντξα 5. οὐἱῦ ἴῃ θὰ αἰ Π ΓΘ η5. ἃ οϑηῦτο ἤρτιταθ βρῃδοσαθ Ταπύαμι Θαΐπη 46 τηθαϊούαξα ροι- 
“ Δογοβίου! δὔᾶθυθ ορουύθὺ τηϑαϊθῥαθὶ Ἰθνϊουί ρυὸ Βα ΡΘημο οϑηὐτο σγαν δαθϊ5 απο οχίβίαην οχ Ἰαξουῖθι5 
“ Ῥαγίθβ ἀϑααί αἰδίαπθοβ Ποϑὺ ἴῃ ππαρπϊθιαϊηθ ᾿πηραγθβ. Οταπῖα Πτιπιβοθιηοα ἡ ταὐῦϊομ θτιβ, αὖ ΘΘΥΏΐ5, 
“ ἠηρϑηΐοβθ 46 ροπάθυαβ Ραμ ἀθπιομβέγαηῦ. Αα ἀαθίπσι οὐ ἰπβύαηθίαμι τϑβροπάθηΐθα ἀϊοδτητβ αποα 
“ σατῃ ἐούδ πιδϑδδ ααΒ1η ὕθυυατη ἈΡΡΘΙ]Δτη5. ΠῸΠ δἰῦ Ποιπορθηθα Θὺ πΗΪ ΌΥΤΩΪβ ΡΟΠ θυ 15. τη δοῖμθ- 
“ χορθπθδ, να] ἄρ ἱπδθα πα] 61 ργανβ οδὺ 60. αποᾶ τηυ]ΐαπι ἀϊνουβιδαίθμι ἴθ 8818. ραγεϊριβ Βαρθαΐ οὐ 
“ ρογτη απδθ ἴῃ δὰ ϑαηὺ τηθαϊοίαίθυ (βὲ6) ᾿ρβίαβ βαπὺ ᾿παθα δ 6 Ῥοπάθγοβδο, ἱπᾶθ βοααῖδαν οϑηἐτστιτη 
“ ργανθαῦ!5. αἰβύανθ ἃ οΘηὐ1Ὸ τηδρ δια] 18. Θ΄πι8 οὐ ΠΆΡΘΥΓΘ 6586. πηθαϊούα! οΥΑΥΊΟΥ 56; ἀπομἶαι ΠΟῚ 
ΔΚ χῃουῖθο πηΔρΊ Ἰὑ]1 185. π6α τηθνῖίο στανιθα ῖβ οὐ ρομπάθυϊα ὕθυτα βἰύα ϑδὺ ἴῃ οϑηΐτο τπὰπᾶϊ; ἰᾶθο Ἰοοὰβ 
“ οἷπθ οϑὺ ἸΠΈΘΥΙΟΥ οὗ οθηὐχιση στιν δα 5 οἴπι8 1Ππ4 ἀποα Ῥγορυΐθ βέαθ ἵπ οθηΐγο τυσπαᾶϊ. Εχ ααϊραξ 
“ Ἰηϑουξαν ἀποα σΘηὐτιιτη τη ϑιρ ἐπι 1118 510 ἃ] ϊπι5 1110, απᾶγθ Βα ρ υἤοὶθβ ἔθυταθ οοηνοχα ΠΟῸῚ δδὲ νΘΥΘ 
“ χῃαπο οοποθηὐυοα : πηθα]οίαβ ΘμΪτ ᾿ΘΥΪΟΥ Ῥ]ὰ8 ΘἸοναῦαν ἃ, ΘΟ ΠὐῸ τησπαϊ απᾶπὶ σγανίου. ΝῚ τα τατα 
“ οὐ ἰρίθαν 5ἱ δηπα απιᾶ8 Βθουη πη Θἷτι8. ΘΟ Θχαμι Θϑὺ ΒΡ μϑουΐοα οὐ παπᾶ οοποθηύγίοα, αὖ ἴῃ 580 
ΚΊΟΘΟ ἀθοϊαγα σαν, ποῖ ὑούατη ὑθυΓΆ ΠῚ σοορουῖῦ, 51] αὐϊάθτῃ οχϊβθθηθθ ὑθυγῆ, ὙΘΥΊΤΩ ΘΟΥ̓Ρ 5 ΒΡΒ ΔΘ Ἰστχῃ. 

“ οὐ οθηὗσατη τπδρη δι η15. οἷπ8. θεοῦ σθηγιιτ τη πα], αὐίαπιθ Θ᾽ οι θη ύτιμη διατιδ ἴρϑασα ῥούα] δου 46 ρ7α- 

“ φβϑοὺ οὖ οἰσοσπᾶατοῦ οὐθ σα ]ασῖ νον. Ποϑουταϊδαΐθιη, δου μπογορθπθὶῥαύθηι. οὐ ἱπαϑαπα!δαΐθμι Ροπ θυ 5 

κ φουγᾶθ, ΘΧ Πὶβ βθηξίπηθβ οὖ ἰμ θΠ]οίτητιβ. ϑπηὐ δηΐπι ἴῃ Θὰ τηα]ύαθ ραχύθα Ρογοβᾶθ βροπρίοϑαθ, ᾿ὔθτα 
“ χῃραῦτβ. τα] 1} ὩΘΌποΝ ῬΙαυσιαθ. οὖ διαρ]αθ οανθυποβι αίθβ.,, Θο0., Ρ. Ασάι 1, 1,867" α6 ογιηΐϑια 

γθιι5 παῤ αἴίδιι5, Νηρ 5, 1544, 110. 1, ο. 14, ο. 110-125, 

- 
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ἀαδπά᾽ ΘΡ]1 56. Π6 ἄγϑβϑθθ ἃ Εἰ ὔθηθ᾽"Θ Θ0Π16 ὕΘΒΡΟΠΒΒΡ11Θ, ἅπ8, 5 ρ᾽ πα ἸΡΤΟΡΆηΖδ, 6Π6 νἱθ6- 

γθιθα ὃ ροὶ ἴῃ οοηὐνδαάϊσίοπθ ὁοπ ὑπύνε ἰὼ δ8 νἱύδ, ὁοπ 1ἃ ἴδηι οἢ6 βοδδ ὑγ0580 1 

Θομ ΘΠ ροΥδμϑὶ 6 ΡΙΘΒΘΒῸ ἱ ροβύῦθιϊ 6 ὁ0ῃ. 16 Ορϑύῦθ ὁ[6 ρα Ὀ]Π1οὺ ὁ 6 611 [ΓοπῸ ὁοη- 

οοτἀοιηθηῦθ αὐ θαϊθθ. ΝΙΝ οὶ τηϑηοβουευϊ 46] βθοοῦϊο ΧΙΥ ὃ ἔβ0116 1ο βοδιῃθῖο αἱ ὑπ 86- 

οιηάιηη ἴῃ 86, τῶ ὃ τοὶ αὐϊναιηθηῦθ αβϑϑὶ ρἱὰ 80116. μθὶ τπϑπόβουθ] 46] βθοοῖο ΧΥ͂, 

αυδπᾶο ἰὰ βου ὑσανα πα ρουάαύο αἱ βἰοαρθζζα 6 16 η ΒΘΠῚΡΓΘ Ρ]ὴ ΔΗ ΠΘΌΡ δ ἀο5ὶ, 5η10 551 

ῬΘΙ ΒΘΠΙΡΡΘ απϑὶ ὑγαῦθὶ σϑη 1} 6 ἤογὶ οἷιθ βα!ύαπο δὰ Π6110 ὁδΡύθ 46] ἔθιηρο ἀϊ Πδηΐθ. 

ΝΘ τϑοπουὸ ὯΠπ Θβθηρίο ρυθηἄθηάο]ο 4] Οὐ. τη]80611. οατύ. ΔΑ. 4 4611 Οομηθπα]θ αἱ 

Ρογαρίο, (ο6 οομύϊθπο ὑτῶ 1᾿αἰύγο [ἃ Οὐηιροϑίίο Μιριαὶ αἱ ῬάοΙο ν᾽ ϑπϑίο), ὑγαβοῦιθῦο δαῦθο 

ἅα ἀπ [8] 6166. 6 Ταρομί, οοπηθ αἴοθ 1ὰ ἰορρϑηᾶδ ἤπα]θ (0. 277 υ.) 6 Πηϊΐο αἱ βουὶ- 

γογ0 1] 10 βού. 1468: ἃ. 6. 280. γ. Θ060 ἀπ β -Ξ 894, 6 η6] υ. 4611 τηθαθβίπηδ σδρῦδ, 

ἀπ᾿ ἈΡΟΡΘν δζίομθ ΘΟΠΒΙΠ1]16. ὁΠ6. τἰβροπᾶθ ἴπνθοθ ἂς ϑεοιμαιηι: Ὁ [65 --Ξ βθοιεγαζμηι 

ϑρθοϊθηη. 

Θιμώη αὐἀαοηιαίῖο, 660. --- Οὗ», 5. Τόμμαβο, 1206 ανοηναϊδνηνν ηνοίμι, 1. ἃ, ὁ. 48 υ 

ἀ611 64. γοποία: “ Αἀδθασαίίο ἀπὸ πιοᾶο πο! οῖθαι ϑϑοσπάαμ ἀθαπδ! δαύθηι απιϑη{1-- 

“6015. 8110 τηοᾶο βϑουπάσπηηι απϑηᾶδηη ῬΡΟΡΟΥ ΙΟΠΘΙῚ 9. 

ΤΠΙα ἀοιιοηβέγαἰίο ὁ8ὲ ἀρρανθνι58, 660. --- Υ. Βοργῶ ἢ. 19 6 οἷν. ὁοη ΑἸΒΕΕΤΟ Ν., 126 ργαο- 

ἀΐοανι., ὑν. 1, 6. θ, Ρ. 102 94. ἀϊ Ιΐοπϑ ἃ. Ορογθ, ἴο. 1: “ Αα πᾶθο ὑδιίηθῃ απϑ6 ἀϊοῦδ 
Ὡ 

“ ραηῦ ἰπϑύθηδαθ ἔθυαη Ὸ 566 ΟΡ Ἰδύοδθ βαθὺ, ; 6. 2, Ρ. 97: “ δαμῦὺ [ϑπιθη αα] οοηὐΡῷ 

“ρῷ αα86 ἀἸοὐα σαηὖ ορροπαηῦὺ βορμιβύϊοθ ἀϊοθηῦθϑ ,, Θ00. 

Υ. --ὅκρο 85, 5. αὐνηιοϑί»". --- Ι5ἰαηιῶθ (8616). --- Υ) δοΙα σίοπθ ἅ611᾽ δύ χα 2" 60 ΔΥΡῸ- 

τὴ παϊαϊα!! δ᾽ ἅ8118 16 οὐ ὧδ παἰἰλαδο]ὁ, ὁ 8818 δ 18 ΟΥ̓ ΖΙΟΠΘ 

τηϊγϑοο]οβῶ ἀϊ ἀπὸ σοῦ ὑθυγθδῦσθ (6 ππρ]1οῖύα ὑταύθασϊοπθ ἅ611ἃ οδπ88 

11 816). 

[8 181]. 588 1) [8115 ἱπϑύμηνία, πα]]ἃὰ οϑὺ; ρυοοθαϊῦ οηΐτη οχ ἱσπογαπίϊα παῦασδαθ που ορΘΠΘουτη ἢ) 

οὖ βἰπηρ]]οἴαπι. Οὐγροῦα ϑπΐτη ποιπορθηθα οὐ βἰ μη ]1οῖα ϑαπῦ: Ποιηορθηθα αὖ δάστιη. ἀθραταύατῃ 

οὖ σοΙροτα 5ἰπιρ]οῖα, αὖ ᾿ρτῖθ. δῦ ἔθυσα, ὙΘρα] 61 ἴῃ 515. ρδΥ  θ5. ἀπ] 1Ποαπύσν ΟΥΠ ΠῚ παύαγα }] 

Ῥαββίοπθ. {7πᾶ6 σαπι ὑθυτα 81} ΘΟΥΡΊΙΒ. ΒΠΏΡΙΘΧ 2), γθρ ]υ ὕοΥ ἴῃ 518 ραρ 5. αὐο!]Ποαῦτι παύπ- 

Ποὺ οὗ ῥθ1 56 Ἰοαπθπᾶο ὅ). Θπᾶγθ ὁὰπι σταγιϊαθ ἰπϑὶῦ παδαν] ον ἰθυγαθ οὖ ὕθυτὼ 510 ΘΟΥΡΤΙΒ 

ΒΠΉΡΙΘΧ, ΠΘΟΘ586. Θϑὺ ἰρβδπὶ ἴπ ΟΠ ΠἾτι5. ΡΥ 15. 5115 Τϑρτ]αυθιι ΠΆΡΘγ6 σταγὶ  αΐθηι βθοσπάᾶτπμηῃ “) 

Ῥτορουοπθπι απδηὐ α ῖ5: οὐ 510. δᾶππο [π]1ἃ 650] ταὐϊο 1) ἱπϑύδηθίαθ θυϊποῖρα} 18. Ὁπᾶθ. σϑβροη- 

ἄθπᾶπμη οϑὺ αποᾶ ταύϊο ἰπϑύδη ίδθ βορϊδύϊου οϑὺ, ααἱα [110 ϑθοσπᾶπμη αὐἱᾶ οὐ 5] }ηρ]1ΟἸ ον. 

Ῥτγορίον. «ποῦ βοϊθπᾶπμηι 5) οδὺ αποᾶ παύατα πΠΙ Β}}18 “) ποι ἐγαβύγαναν 5) 50 ἤπθ; πηᾷρ, Ἰοοῖ 

πϑῦπτο, ρα ΙΘΌ] αν 5. ὉΠ] απαπᾶο ργορύθι. ἱπορ θη γα 1) πηαύθυϊαθ ἃ ἰπύθηΐο ἢπθ ἐραβύγθίτι", πᾶ- 

ἤατα ὑδηηθη ὉΠΙγΘΥΒ8 115, ΠᾺ]10 τηοᾶο ρούοδὺ ἃ 888 ἰηὐθηφίομθ ἀθῆσθυθ, οατὰ παῦασαθ Ἢ) πΠΙγΘυΒ8]1 

ΔΘα ΔΘ. δούτιβ οὐ ροὐύθηϊία Ὑϑῦαμη 488 ροβϑαπὺ 6558 δῦ ΠΟ 6588 Βι Ἰδοθαῦ. 5364 Ἰπφθηο παύαιδθ 

ἘΠΊ ΘΥΒΆΠ15. οϑὺ πὖ ΟἸΠΠΘ5. [ὈΥΤΠ86 απ8θ 5πηῦ ἴπ ροὐθπίία 15) ταδύουϊαθ θυΐσαδθ τϑαποδητι ἵπὶ οὔτι 

δὺ βθουπάπη ταύίομθμι 5ρθοῖθὶ 2) βἰπῦ ἵπ δούα 15), αὖ γηδἴθυϊα ρυΐτηδ βθοιηαπι βαδηη ἰού! αύθιη. 

δἰ 50} ομηπὶ ουταδ χπδύθυΐα]!, οοὺ βθοιπᾶσπιη ραγίθιη δἰ} 5} οἵηπὶ ρυίναθίοπθ 5) ορροδβῖνα 7) 

Ῥγδθῦθυ ΠΏ ; ΠᾺΠῚ ΟΠ ΟἸΊΠΘ5. [ΟΥΙηδ6 αἀδθ 5απὺ ἰπ ροὐθηῤία τηδύθυϊαθ 14 θα θυ βἰαῦ ἴῃ δούτι ἴῃ. 

τηούογθ 606]1, αὖ ἀἸοἱν Οοπηθηίαθον 153) ἴῃ 46 5.06. 7 υ]δύαμμ αι. ΟΥ̓ΡΙ5, 51 οπηπθ5 ᾿ἰβύδθ ΟΡ] 8Θ. ΠῸῚ 

Θδβθηὖ ΒΘΙΠΡΘΙ ἴῃ δοῖπι, τηοῦοῦ 600611 ἀοῆσθιθὺ ἃ ἱπέθρυϊαΐθ αἰ 5] η15. δι8θ Ῥοπίψα β: ααοα ποπ 

οϑὺ ἀϊοοπάππι. ἘΠ᾿ ἀαστη οἴη Π65 [ὈγΠπΙ8 6. τηδθου δ 105 σΘ ΠΟΙ Ι ΠΤ ατη δ ΘΟ ρυ] ὈΠΐπιπι, Ργδθίθυ ΤΌΣ Πη85 

βἰθηιθηίοιτιμ, γθαπίσαηὺ τηδύθυϊδιη. οὐ βαρ θούππι ταϊχύαπι οὐ σοταρ]οχϊ οπαΐτιμι, δι. απιοα ἰδηηατιδτη 

δ ἤπριῃ ογάϊπαία βαπὺ ο]θπιθηΐα ἰπ απδπύπμι οἰθιηθηύα; ϑὺ ταϊχίϊο Θ888 ΠΟ ῬΟΒδὶ ὉΠ0] τη 801 0111 

ΒΩ] 6586 ΠῸΠ Ῥοβϑαηῦ 15), αὖ ἀθ 586 ραύθὺ, πθοθββθ ϑϑὺ 6580 Ῥδγίθηι ἷπ ὈΠΊΎΘΥΒΟ τὶ] οτηπΐδ 

χα Ἰβο Ὀ1Π18, βοι Ποϑὺ 59) οἱθιαθπΐα οοπυθηῖτο ροββδίηῦ; πᾶθ0 δαΐθηι Θ5886. ΠῸΠ ροββθὺ, πἰϑὶ ἔθυσα ἴπ 

δααα ρᾶτύθ οπιθγρθυθὺ “4), αὖ ραδοῦ Ἰηὐπθοηί!. Ὁπᾶθ, οατη ἰπύθηθομὶ παύασϑθ ὉπΊ θυ 8818. ΟΠ] Π15 
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παύατα ΟὈϑαϊαῦ, πθοθβ86 ἕαὶὺ ϑύϊδμι 55) βἰ πιρ]1οἱ παύαναθ ὅ) ὑθυγτὰθ απᾶθ ϑϑὺ 6586 ἄθουβιηι ἱπ68858 
ἈΠ Ιατα. πδδασαμη ῬΘ. ἀπδᾶπι ΟΡ αϊγθὺ Ἰηὐθηξοπὶ τιπίγθυβα}18. παύαγαθ, τῷ βο]]Ποοὺ 55) ραξογθίαν 616- 

γανὶ ἴπ ραγίθ ἃ υἱνψαῤθ 0611 ἰαπατιαπη 5) οΡϑαϊθηβ ἃ Ῥγδθοὶρί ϑηΐθ, 5βἰοαῦ γί άθιμτιβ ἄἀθ ὁοποαρίβοι ΠῚ 
οὖ ἰγϑβο 111 ἴῃ Ποτηΐπθ, απ86, ᾿Ιοοὺ βθοσπᾶτιπι ὈΥΓΟΡΥΪατη ἰπηρθϑύπιμι υαπΥ ΒΟ τη ϑϑηβι ἰνᾶτη. 
διἰϑούϊοπθιη, βθοιπάτχηῃ ᾿5) ὑδηθη αἀποά ταύϊοπὶ ΟΡ ΟΘα 1165 βαπῦ, ααδπᾶοατιθ ἃ ργορυῖο ᾿πιρϑύα 
τϑγαμτιηῦαν, αὖ ραῦθὺ οχ ρυίτηο Αϑὑμιθογαχῃ (ὁ. 7.7’, 11π. 14 - 7 ν, Ἰπ. 20). 

1) ϑοζοΐέιιν" ἐηιϑέανιέϊα 8. ἴὰ ταᾶτρ., Τ' ἃ 10. 46] 8. 185; ὑϊδο]ο ὁπ 1... οὔθᾶβ δγγαΐο. Ὁ ογηοφο- 
πθογάνηὶ ΕἸ. ἘΠ οοβὶ ΒΘΙΉΡΥΘ. 5) δὲ βἰηυρῖ. διιμέ; Πποηιορόηθα. (Ἰοββθπλδ, ΡΥ 1᾽Α. 11 ΜΙ. βορρυΐμηιβ βιωιέ 8 
ὉΡΙΘ ἀπ Ραγθηύθδὶ ομ6 δὶ ομϊαθ ο0η ἔθ), γα. 4) Οαϊ οοἸ]οοὺ 1] Β., ποι βορτιὶξο ααϑϑῦα γοὶέα ΠΘΡῬαΣΟ τ Βιλίο α ΡΡ 
ἅΔ] Ο'., ταῷ 5 48] Μ., απ ορρογύαμα νἱγρΌ]α. ἢ) 8ὲ. Ἰοχμονᾶο ῸΜ. ἢ) βρᾶ Ἐὶ, πομ βορεὶθα ἄδ, αἰέτα. ῬῈ Ε] ῃ ΘῈ 
Ὥ ρογίέ γαύο ΒΒ ΟΜ; οααϊέ γαξίο Τ'; γοβέαξ ο ηιανιοέ γαΐΐο Α. ὃ) οἰνερϊ οϊέον" ργορέον" ψμοᾶ. δοϊομάνι ἘΞΕῸΤ, 
5) τον νογϑαϊὶ ἘΠ, 10) γγειδέαξιω" ἘΠ, 1) ἐμ οδο(ιομέϊαηι ἘΪ. 1) μαέμγα ἘΠ, 18) ἐμμιροίορέϊα ἘΠ. 

ὗ 1 
1) φροίἑοὶ Ἐ, 16) οὲρμέ αοἶιε ὃ. 16) μγίναίιν ἘΪ. 1) ροδίία ΟΝ; βιρροδίία ΝΜ. 15) δοριοηξαίον" Ἐὶ. 
19). ὁ856. ροδϑιιιέ ἘΙ. 30) οἰζίοοί Ἐ. 3) φρηογογοέν" ΕΒ. 33) 1] Β. οὔβᾶθ πϑοθϑβασία αὶ πᾶ νἱγρο]ὰ. 
ὅ8) οὐηιρίίοονυ. παΐμγανι ἘῚ; ργαοίθν βἰριρϊίοοη παΐμγαηι ΒΤΕΟΜ; βἐρμροὶ φαΐναο Β. 3) οἰϊοοί Ἐ, 
28 30 Ἢ ὅ5) ξαριφιαηι Ἐϊ, ) 5οα Ἐϊ. 

Ρου θαύῥανθ ἃ ἔθυρᾶ ἰδ ἔἈ]1806. ΟΡ᾿πίοηθ ἀθὶ Θοβϑηηορυ Η 5.118 τη ΡΊΟΤΘ 6 ΤῊ ΠΟΓΘ 

Βυδνιθὰ ἀ6110. ρϑρῦϊ ἀ9118 ἔθυρα, πᾶ 5οῖα οοϑδ βαβύανδ: τἱσογᾶδγ απϑηΐο ἴπθορπδ Αὐὶ- 

βύοῦθ!θ, 86 46] βιοὶ ομημηθηίαίουϊ βοντα ὑαύο Ανϑιτοὸ (Ἰθέθου., ΤΥ, μ611ὰ ϑιφηηια, 
ὁ. 210 5858. 4911 ϑα. οἶδ. ; 126. φθηθ). Θέ. ΘΟΥΥ., 11, ἴθχ. 49 6 ὅ0, ὁ. 178». 6. 178 ν.), 
Ἰπύον πο 8118, οἱπορθηθι θὰ 6 βϑιῃρ]!οἰ δὰ 46] οορρί. γ΄ θυϑἢ. ΘΟΡΡὶ οἸπορϑηθί, ὁ6 ΠΟΙ ΘΡΆΠΟ 
ΒΘΙΏΡΠΟΙ, ΟΟ116 8. ΘΒΘΠρίο Τ᾿ὉΤῸ, τἱοοράδθο ὁ0η ρδυ ίοο] 86 σομηρίϑοθησα, 8, Αὐσἰβέοξοὶθ 
(Μοί., 110. ΠῚ, οἷνροα ἤηθῃ}) 6 ἀδρ11 ϑοοϊαβῦϊοὶ (8. Τπο., 16., 160. 98, Ὑοπϑσξία, 1547, 

9. ὅάγ; Α18. ΝΜ, 1 ροείθν., ὁ. 171υὅ2 ω ὰ. οἃ. 6. ἃ. 1582, 666.}, ΘοΥΡῚ 6ο΄6 “ δοχη- 
ῬΓΪπηδ, ΘΟΠΙρΡΟΒι οπ6., (Ασπα., 1Ὁ., 210 }) 6 ν᾿ θύδῃ οοῦρὶ 856πὶ- “ ρῬοπαηδαι ΘΧ ΘΙΘΙΏΘΗΓΙΒ 

ῬΙΠΟΙ, ἔργα αἱ ρυποΙ ΡΠ ΠἸβϑίτηὶ Ροὺ 1] τἰβρϑίθο ἀ6118. συν] ὰ 6 ἸΙθρρθϑιύθζζδ, αββοϊαύδ 1] ἕποοο 

Θ 1ὰ ὕθγγα πιθηζίοπδῦὶ ρϑροϊὸ αἱ ρυθίθγθηζε δ Ασίβύοὐθιθ (126 Οὐοοῖο, ἸΥ͂, 4, τὸ 4:1, 2, 

πο 4, Ρρ. 428, 868 ἅ. θα. ὨΙΔοὐ) 6 ποη 8010 ἀδ Ὀδηίθ (Οοην., Π], 8, 8;.)6 οη., 1, 18, 

88; Κι ΔΊ., 1, 16, 51), 6116. ϑύᾶπο οἱῃηορθϑηθὶ, οβϑίδι ανθύϑηο ἃ] ρϑιὶ ἀθὶ ρυὶηη! ἴῃ ΟΡ Ϊ 

ΒίηροΙα, ραρῦθ 416110 ἀπδ] δ, πδὕατ 8} σἢ6. Θρδῃ ῬγΟρΡΪΘ 4611 1ὐΐθυο θαύίο. ΠΕ α880, 619 

ΒΡΘοϊΙμηθηΐθ ἰπ απιθϑῦο ραραργυαΐο νϑάθ ἃ ργονὰ ῥἰὶ Ἰδιηρδηΐθ 6] “ βραθΖζερ]]ο., ὁ 

4611 “ διηρὶα Ἰδοιηδ, Οἢ6. οἱ Βαυθ 09 ἔγα 11 ὃ 16 ὁ 11 8. 20 4611 ορίβοοϊο μ᾽ θρὶ]1 δἅα6- 

Ὀϊῦα ὁοπ ρίθμδ βἰοαγθζζα ἃ Πϑηΐθ, ΠῸΠ 88 ΒΡ θρ ΘΙ “ ῬϑιΠὸ 11] ἔποοο 6Π6 ααὶ ἃ ΟΠϊδ- 

τηϑῦο 5ΘΙΊΡ]166, σίθη ἀθῦθο οὐπορθηθο ΘοΠ16 1᾿δοαθδ 6 ᾿᾿δγῖα., π0] 8 20 (ρβρ. 22). ΑἹ 

τηθαθϑίπηο πιοᾶο, τἰβρομᾶο, οἢθ 11 Θϑοιόροβοο (ϑρμαθρα, 1ᾷ., θη. 1499, ὁ. 9...) ἀἴοθ 

οπορθηθδ 1᾽δοααα ὁ ΜΊΟΙ616 βοοίο (9. ρ1ῃ., Ρ. 121) 6 1] Οδθίαπο (727οἱ., Ὑ δπμθπίϑβ, 

1022, ὁ. 28 γ) ἴὰ ὕθυγϑ, ρϑιοῃὸ οἱοὸ 1] ΘΟΥΡῸ 5ΒΘΠΊΡ]106 ΘΡϑ 8ΠΟῸΠΘ ΟΠΊΟΡΘΗΘΟ, ΒΘΡΌΘΠΘ, 

ῬΘΙΡ ἀἰγ]α, 8118, βοο!αβύϊοα, “ ποῚ ΘΟΠν ΘΙ 1 ,,, ΟΒδῖδ, 11 ΘΟΡΡΟ ΟἸΠΟΡΘΠΘΟ ΠΟῚ ΒΘΙΏΡΓΘ 

Ῥούθϑϑθ αἰγβὶ ΒΘ: Ρ01100. Μ8, ποη ρᾶᾷρὸ Αἱ οἷὸ, 1᾿ϑαύονο 4911. 9., ρυΐπηδ αἱ ραβϑϑι οἱ τ 0 

6 οοπὐίηπδγθ ἰὰ 58 αἸπηοβυγΖίοηΘ οοπῦγο ἰῷ Ῥσηδ ἰδύϑηζε, νι 0}] οἰαβϑἤοαγο ἀθρῖξα- 

τπιθηΐθ ᾿ΘΥΤΟΤΘ ἅ611ἃ βθοοπᾶδ, τηϑ, ρἰὴ ρογπίοίοβα (ργμοΐραϊἝ8) Ἰδύδησε. Τὰ ταρίοπθ αἱ 

αποβία, ἰβύδηζε, (΄ς Νανη ψιμύη αὐἀαθηιαίδο σΟΥ̓ῬΟΥ8 σγαυῖδ ἡοηὶ ἤαΐξ 06» φιικαριἐϊξαέοννν 86 

“ Ῥογ' ροηάμι8.,, Θ60.) ογῶ [βΠ1866; τηᾶ αἱ 6110 βθπθΡ αἱ [ἈΠ] δοῖαρ Οἱ, τηθρ 119 ὁπ6. ΑὐἹ- 

βύοὐθθ, οῃθ πρὶ βϑιοὶ ᾿ϊοροϊυὶ ϑοἠϑέϊοὶ ποπ 51 ἀ]Πππρὸ {ΠΌΡΡΟ ἃ. οἰαββιἤοαιθ πηϊπαθαμηθηῦθ 

ορηὶ βου ροββί 116 4] ϑιτουῦὶ, γϑηΐνϑπο ἴῃ ΒΟΟΟΟ 80 58 ΤΑ ααϊπαῦθ 00] 5110 Ζ᾽αἰλαολαγηην, 

ϑεπιε Π. Το. 11]. 40 



8514 ΟἸΒΕΡΡΕ ΒΟΡΕΙΤΟ δ8ὃ 

ορῖι8, ϑθοοηᾶο 1᾿ Πἰομαρα φαὐθηύίοο (1), βία 11 δο τίνα! ἴῃ ΠἸοβοῆδ Οἰοναηηὶ Παπη5 βοοίο 
60] 5110 ΘΟΙημηΘηο 8611 ΗἸογοἾνὶ (οἵν. ϑρθοίδτηθηΐθ ᾳ. ὅ0, ρ. 966 46] ἰο. 1 ἅ6116 Ορδνγο, 
94. [10η956). “ [Ἁ]]Δοῖα δθοσπάμπι «αἱ οὐ βἰπηρ]1οἶδοι, οοϑὶ 1᾿Αααϊπαῦο, θϑὺ ἀθοθρίϊο 
“ ῬΡΟΨΘΠΙΘΗΒ. ΘΧΣ Θ0 αποα ἀϊούαμη βϑοιπάππι ααϊ ἃ συμηθαν ὃο 5ἱ οϑϑοὺ βπηρΠοίθοι ἀϊούππι. 
“ Οδαβα ϑρρδρθηθίαθ ἴῃ μδὸ [8] οἷα, θϑὺ σοπμυθηϊθηξίδ θἰπβ αποᾶ θϑὺ βθοιπάπμῃ ααϊᾷ δᾶ 
“14 αυοά ἀϊούππι οϑὺ βΒπηρ!]οἰθθι, Οδιθα γΘ1Ὸ ποι οχἰβύθη δ οδὺ ἀϊνθυβιαβ ϑουτιπάθπι,, 
(εἴν. 5. ΤΉομΑΒ Δῳ., Ῥγαθοϊαγίϑϑίρνια Οοηνγθηέαγία, Ὑ ΘμΘΟ 8, τοῦδ» 0]. 580, οΒρ.. 91. 
Φιιλά 51. Γαϊδασία δἰγηρ[ἰοἰίογ, 660.). ΤᾺ]. Θ΄ Ὡπομθ 1] οαθὸ 4611 δύδμζθ. Οθυύϑῃ ΘΟΟΤΡΙῚ 
ΒΡανὶ ΒΘΠΉΡ]1οἱ θα ΟἸΠΟΡΘΠ ΘΙ Θ0Π16 Ο θη ΟΟΓΡῚ βοΓανὶ ϑύθλορθποὶ, ὁ οἰὸ οἤθ γὰ βδίβίο 
ἈΒΒΘΡΙῦΟ. Π61]᾿ Ιδύϑηζα, (αἀαθηιαίδο ὀογρογὶδ σγαυΐδ, Θ60.} ἄνθνα γϑ]ο Ὁ ῬΘι" 1 Βθοοπαϊ, ποη 
Ῥου 1 ὈΡΙπηΐ, ποῖ ἀπ8}1} ααϑηθ δ 6 ρθ80 ἀπάδναπο ἀἱ ραυΐ ρᾶβϑθο. [{᾿ϑγΡΌσΘ οοπδίδίθνα 
ΠΘ]Π᾿ ἀνθ ΔΡΡΙΠσαῦο ἃπ6 0. ἃ απθδύϊ βθοοηαὶ (ϑ νηρἠοϊ!ο}) οἷὸ ο16. ὁρῶ βοϊξαπίο του 116 
Α΄ ῬΥΪΠΙΪ (βοομαδηνην. ιν), οβϑίδι ΔῸ] ὑγᾶραβθο 48] ἀϑύθο ϑ8θοιμαζιιην φιυί ἃ] ἀοίθο 5ἴρι- 
γί οϊίογ. Οοβὶ, 6. ποη ΑΙ τπθηδὶ, νὰ ἰηὐθυρυθίαίο αιθϑῦο Ὀἰδύϊοοϊο ἀϊ ρβιο]α, ο6 μὰ ἑαὐίο 
ΡΖ ΡΟ .01810 γϑηδιηθηῦθ αι] 9 ἀδη ϑίδ. 1’ ΔΏΡ ΘΙ 1, ρ᾽αοομὸ 5ἱ ὑγαύία Ῥτόρυῖο αἱ 1], 
αἰδυίμριιθ ᾿πέδυυ! (Βοῖ!. ἃ. 5οο. 1). 1., Ν. 5., ΥἹΠ, ρρ. 295-94) “ἃ τὰρὶοπδμηθηΐο 
116 ρτθρδγα 1᾿ἰβίδησε, (γδίϊο Ἰπβύβη 8 9)., 6116. ΒΆΡΘΌ 6 θοπύθπαθο πο] 8 16 6 “ 1᾿δύδησε 
ῬΡΟΡυϊδιιθηῦο ἀούθα (πϑύϑηθ8)., 46] ὃ 17 8, ἄορο ἃνϑὶ βορρίπηϊο αιβϑϑαὶ βϑΠ]απιθηξο 
ΘΟ110 αἰθϑύδ, 51] 5γ0158, “ απθθύδ ἰβύϑησϑ, σοη ίπιδ, 6ρ]], 1 δαΐονθ ἴα ΤΘΒΡΙΠΡΘ τ βονΖαμο 
1] ὀοποθῦθο 06 ἀονθῃᾶο ἱ οογρὶ βϑιμριἰοὶ (6 ρἱὰ ΒΘμΘΡ ΔΙ θηῦθ ἱ ΘΟΡΡῚ οἸπορθμθὶ) 

ΦΥ͂ΘΡΘ ΘΡΙΔΙ Πθηΐο ἴῃ Ορηὶ ἰΟΓῸ ρϑγίο 16 ρυοργίονὰ οἷ δᾷ ϑβϑβὶ ΘοΙηρθύομο βθοοπᾶο 
πϑύατα, ἰὰ σΡανιθὰ, Π6118, ὕθργα ὃ Ῥγορουζίομαβ 8] νοϊαπιθ. ΗΒἰτηδπο ἃ νϑάθυ6 ῬΘι' αὰ8]6 

“ αἰνῶ ΤαρΡΊΟΠΘ 58 ἔδ180. 1] τρί οπϑπηθηῦο ο6 πὰ ἄαύο χορὸ 41 δίδπσα. Ἐ|550 ὃ βοῆ- 
βύϊοο, ρϑγομὸ, βύριρίζοϊέον, 1ὰ. ὕου τῶ ἄονυθθθ6 θβϑβθοῖο 8 ΟΡῊΪ ραυύθ βούξοροβία 8Π᾿ βοαπᾶ, 
Τη8., 8θΟἸφ) ἀτμηη) χε, 6588, ἴῃ. ραγῦθ 506} αἱ θ880106 βοθναῦα, ορθϑᾶθηδο 8118. παξανα 
ὈΠΙγΘΡΒ816. ῬΘΙ ΤΌΠΑΘΡΘ ΡΟΒΒΙ 118 [ἃ νἱύα ἀϊ Δ]θαπὶ οϑβϑυὶ.,. Νοὶ ΒΒΡΡΙδ ΠΟ ἴῆνθοθ 

Θ0Π10. θΘ1) ΔΙ ΤΙ πηϑηδὶ νϑᾶϑ ἰηὐθϑα αιθϑύδ ἔγαβθ ργούψαπιοηΐο Βοο]αβύϊοδ, 6116 5] γι Γουθοθ 
ποη 8118 δύῃ, Βθοοηάανία, 46] ὃ 16, 601 4816, βθοοπᾶο ἃ Ρδυθσίοπο ἔα ἀ8|1᾿ 8ὰ- 
ὕοτθ τῃθαθβῖμηο Π6] 8 9, 5ἱ οοιηϊποίεδ, ἃ. “ ἰπβύαγο οοηύγρα ἀοιποπρίγαξα »» 1η8. 8118 ΓΒΡΊΟΏΘ 
4161} Ιδύδηζα Ῥγϊποῖρα!]θ. ὁ 8118. τᾶρίομθ ργθοίραδ 4611 ἰβέδμπισα ὁΠ6 δὶ ψΟΡΊ]1δ, ἄϊν6. Ππηδπθ 
ῬϑιοΪὸ ἃποοια, υπ᾿ἰδύδηζε, (8. 19. ἴῃ ργίμο. “ αὖ ἴῃ ταῤίοπο ἱπβίθηξίαο ἀϊοοθαξαν ,») 88 
ΤΊΒΟΙν ΓΘ, τοϑῦδ οἷοὸ ἃ νϑᾶθιθ θοπθ ἴὰ ἔθγσθ, ποποβίύδηξθ 18 βαδι ἐθμάθηζβ, δὶ ΒΡ ΠΡ ΟΥΒὶ 
ὉΠΙ ΟΡ ἸΘμθηΐθ ἸΠὔΟΓ ΠΟ ἃ] οθπῦγο 46] πιοπάο, ΤἸ δ ηρ, ἴπ ραῦῦο ἔποῦὶ 4611 δοσχιδ; 11 οἷ6 
ἔα Τ᾿ δαίονθ 60] ΤΔΡΊΟΠΘΙΠΘηΐΟ ϑθριθηύθ 966 5' ρυούθμαθ ἤπο ἃ] 8 20, π6] αι8]6 ὅποῃθ 
ἱπαϊνούϊαπηθηύθ αϑθθρηῶ ἰδ, οαθα ἤπ816. 61] Θῃμθυβίοπθ 46118, ξουγϑ. 

1 τϑριοπϑιηθηΐο 5] ἀρρίγοῶ ἰηθοΓΠΟ 4118 παϑαγα, πΠΐν ΘΙ 58}9, ἃ Οἷα 5 1ΠΠπ]διρίηεν ΟἿ, 
ἄοο1]6. οὈρθάθπδο ἰὰ ἰθυσῶ, οοῃῦγο ἴδ, 508, ῬδΡ ΘΟ]: πϑύαγα 8ὶ 5 ]]ονὶ ἴῃ ραῦίθ ἄ8]- 
Τδοαθδ, ὁ ῬΙΌΡΓΪΟ 4160] ἰδπίο 5ἱ 50119νἱ οῃ6 ὃ πϑοθϑβδυΐο ῬΘΙ' ἄδὺ οΥἹρίηθ δ] σοΡΡὶ 
Ταῖβυ] οα ὃ βα!ήοίθηίθ ρον" 1᾿ θἰψαχίομθ ἀθ011 ποιηϊηὶ. βοίίο Ια νϑαίθ βοοϊϑϑύϊοα. οἢΐ ὃ 
606. ποη ἰπίναννθαθ αἱ ἀπὲ ΘΟΠΟΘΖίοπΘ πθορ! δἰοπί αν ἴῃ ααθϑύα νἱδα δὰ 6 αδ)81 ΔηΪ πὰ, 
ἀαῦα 8118. ὕθυγα, 610 ἃριποπί σαπηθηθο τἰβρομᾶθ 811 1 θησίοπο 4611 παύατα πηϊγοιβαϊοῦ 
ΟἸδοομὸ ὃ ἀδ βᾶροιθ οἢθ ῬΘΡ Ῥεηίθ ἰὼ πϑῦια ππίνουβδ!θ, ΘΟΙη6 ἄρρᾶγο ἄαὶ ῬᾶδΒὶ 0 

- 

- 

(1) σξν. Ο. Τοσπραῖν, Τὰ Πίοβοβα αἱ 5. Τονώπαδο ἀ᾽ 4., Ἐϊγθησθ, 1, 1859, ρ. 110. 
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9 ΙΝΤΟΝΝΟῸ ΑἸΤᾺ “ ΟΥΛΕΒΤΙΟ Ὲ ΑΔ ΕΤ ΤΕΕΒΒΑ , ΔΤΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ΘΑΝΤῈ Θ185 σε 

ὑδηΐα, Πρ θηζα γϑοσ01}] 48] Μόονο (ϑ8έ., 1, 158) 6 χηϑϑϑὶ ἃ γαβγοπθο Θ0η ἀπ αἰΐγο αἱ 
ΑἸΡουύο Μᾶρπο (Ρ)ψϑβῖο., 110. 2, ἀν. 1, οδρ. 

“ οαμάαπι. σαγθαπι ὨδδαΓαΘ. ὉΠΠΙΨΘΥΒ8115. οὗ ΒΘΟιη 1 ΟΡ Βα ΠῚ πδύαΡα 6. ΡΑΓ ΘΙ] 5 ν) τό 
τΠ ΑἰἸΡΟ 5010 αἱ 5. Τόμμαβο (διώηηνα, 1, ᾳ. 22, αὐῦ. 2), ΒΘΙΔΌΓδ, Θ556 16 ῬΙὰ οἢ6. αἱίσο 
πη᾿ αδίνϑζίοπο (οηυ., 1, 7, 54; ΤΥ͂, 9, 15 5655.; ΓΥ͂, 26, 18), φαθηᾶο Ποπ 58, Β' ποηΐ πιο 
αἰ Ὅ1ο (ρην., ΠΙ, 4, 98: “ Βθ66. οἷὸ ἴὰ παύαγδι ἀπίνθυβα]θ, οἱοὸ Τἀ4ϊο ,). ἘΔ ὃ ἐαπίο 
Ἰπηθ 1 ἀΔ]1᾿ Θβϑθρο απθδύδ, απὸ ἀοὐἑνϊηδι ραν Ιο01 8.6 αἱ Τα πίθ 6116 ἴδ 8] ὑγονϑ διβθαὶ τηθρ]]ο 
ἀθὑθνπηϊηϑῦδ, Π611 Αχαϊπαΐθ, ἴῃ ΑἸθοϑδηᾶνο ἀϊ Α165, ἴῃ Ανϊοοππδ (1), ἰπ Ρίθίτο Δ᾽ Αθαπο 
(Δονην. φυ., ρ. 109), θος. Μία Τ᾿ ουἱρίπθ ἀϊ θββϑᾶ ὃ, ἃ πιο νϑᾶθγρθ, πϑοραἰοηΐοδ 6 βὶ 9 ]- 
Ἰορα ὁοπ ὰ νἱϑύδι θοποθζίομθ 491] ϑηΐπηα, 49] τπομᾶο: ΜΥΘ1]Π10 ΕἸοΙπο τἰθοσπα ἃ ὁρηὶ 

ἐευν ἃς αἰρυθββῖο ἀθοίδυθηβ ααἱᾷ οϑὺ 6556 88- 

Ῥοοο αϊθίτο ἴὰ βυΐάα αἱ Ρ]ούϊπο 5.118 ἀἰβύϊησίοπθ ἀϊ παύασϑι, ραν ΘΟ] αγ 8 6. πδύπτα πηϊ- 
γΘΡΒ8]6 (2), 6 αἱ απθϑύδ τηϑαἀθβίμηδ, ἀἰβυϊηίοπθ, γἰρθβοαῦδ Π6118 Ορθγθ απ πθορ]αἰομπίοο 
Δὐ θυ 6 ἃ ΠΙοΠΙΡῚ Ατνϑοραρίθδ, 5 γα]θ ΑἸηθγορῖο Οδίδγίπο (απ Θομξθπιροσθπθο 46] Νοη- 
οΘυθ, τὰ ἀα ἰαἱ ᾿παϊ]ρθηάθηῦθ π6118, ὑγαὐθαζίοπθ 4611, οοπέγονθιβία, ϑησὶ βοβίθηϊ τοῦθ 
4911 Ορ᾿ῃΐοη 8. Ομ ὑ 8018) Ῥ6} Βρίθβϑν {1 ἀϊβοορυϊπιθηῦο 46118, ἐθυτὰ (8). Ἐ) ἄονθ χαθβίο 

(1) Ῥοὺ 5. οιηιηαβο δὶ γϑᾶδ βονγαύαύθο 11 Ἰἰῦγο 39 1)6 Οὐοοῖο οἱ Μηιριᾶο (6Π6, ἃ αὐδηῦο ΡᾶΓΘ ἈΒ516Π16 
Ὁ] 15, ὃ ροπαΐπο, τπϑηῦγθ 1] ἔθυ20 ἴῃ ρατέθ 6 1] 45 Ῥδὺ ἱπύϊθυο βαγ ΟΡ ΌΘτῸ οΡθτὰ αἱ Ρίθίτο ἀ᾿ ΑἜνουρτιο: 
οὗν, Φουπραιν, Ο. οἷέ., 1, Ῥ. 77 566.), 165. 95, 6. 88,» 4. 6ἃ. ϑαποία 46] 1555: “ Ῥἰοϊδαν φαΐθμι παδατα 
“ ἈΠ ΘΥΒΆ]15. Υἰσθαβ δούίνα ἴὰ οα δα, ἀπ ΘυΒα]1, ραύα ἴπ ΘΟΥροΘ Θοϑ]θβυϊ; 1460 δαύθιι ἀδἔδοίαβ Ῥτγδθῦοσ 
“ πδὐατατη. ΡΥ ΙΟα] ΓΘ. ἴῃ Δ ἰτπ ] 5. δοοίάθτο ροβϑαηῦ, απο ἐούα, παρθδύαμθία, πίη 115 οοηβίβεϊδ οχ 
“ΒΑ θὰ5. σουρουΐθιβ απὰ8 ἀϊδύαην ὃ ῬΥΟΡΥΪ5. Ἰοοῖβ. ΟὉμαρο ὑπ ΘὨΐΠ ΘΟΥΡῚΙΒ ἈΠΙ ΤΙ ]Π15 ΘΧ απαύπον 6]6- 
“ χῃθηῃδῖβ, ἀπογατα ΠΜ]]ατὰ ᾿οπθὺ ρυορυΐππι Ἰοσαιῃ. ἘΠ χαΐα Θὰ αἀδ6 5απὺ ΡΥ ῦου πϑδατατη ΠΟΙ Ῥοβϑυηῦ 
κι 6886. Βθιιρ᾽ θυ πδ, αὖ Ῥαύθὺ ΟΧΣ ΠΪβ αὰδ8 βιρτα ἀϊούα βαηῦ, Ἡθόθββθ δῦ αποᾶ ἀαδπάοαιθ Δ ΠΆ]Π 1 θ15 
“ δοοίάαν σουταρίϊο οὐ ἀθίθουιβ, βθα ἴῃ ῬΥΐτη5 Θουρουῖθτιβ 561]. ΘΟ 6] δ 15 181] ρούοϑὺ δοοίαθυθ ργαθίου 
“ πρδανθη, ααἷα ϑαπῦ ΒΠὩΡ] οἶδ, ,, Θ66.; 6 ΔΠΟΠ6 1)6 μοί. οὶ, ᾳ. 6, τὸ. 1, δὰ 1"  βιᾷ 8:5, 7)6 νογτίαΐο, 
ᾳ. 18, τύ. 1, 2 9 85, -- ῬρΥ 1] 0 Ηδ]65 οἷν. 16 Μείαῇϑ., 110. ΨΊ, ἑθχ. 7, ο. 179 κυ; 110. ΥΤΙ, ἔθχ. 21, 
6. 2045, 606. --- ῬΩΥ Ανϊοθηπᾶ 5] νϑᾶδ 1] ὑγαύθαῦο 4611. ϑμποϊοηέία, 11}. 1, 6. 7, ο. 17 υ 4611 6, οποία 
468] 1508: “Ναύατο, ἀἰοῖδαν δα ταοάστη ραν ϊοα]αγῖβ οὐ δα τποάπχη Ἐπὶ ν 8815, ραυ !οΌ] αν 5. οϑῦ παύαγο, 
κ ῬγορΥῖδ, ἈΠΙπβουϊιβα 6 ̓παἰνί πὶ, ἀμ ΘΟ Β8 115. ἐναύθπι ουὶν απ νθυβα δον οοπϑίάογαία πὲ ΒΡΘοῖθα ταῦ ουὶὐ 
“ ἈΠ γΘΥΒΆ 118. ἈΌΒο]αῦθ, οὐ ϑαθαθ ποὰ παρθηῦ 6558 ἴῃ βρηδβ ἱπαᾶϊ ν᾽ ἄτβ. πθ6 βαηῦ δββθηξίαθ οχίβθθη 5 
“ χΪ5] ἴῃ Ἰη ο]]θοῦι 9, 6 ποθ 1ὰ Μοίαβοίοα, ὃν. 1, ο. 4, ο. ΤΊ ἅ6118. πιβϑᾶββ. δᾶϊζι; ὁ ἀν. Υ,, ο. 9, ο. 87. 
Οἴν. ἅποηθ 1] ὁ. 811ὦ Βέασω ἀϊ Ὁ, 4 Α80011 ο. 1υ 4611 68. γ8η. ἃ. 1499 6 ο. ὅ 7. 

(2) “Ναδαγαπι ππῖὶνθυβαίθια ρ]αθομπίοὶ νἱσϑαθομι απδηάδιη νἱξα]θτα οὐ υἱν᾽ ἤθατη οτηηἾ 15 ΘοΥ ΡΟΣ τι5 
ἡ Ἰηβίξαμα. αὐ οἰ γαπῦαν Ἀρρθ]απύαπαθ αποδάδταῃ διαΐταθθ ται δπει γοβυιρίαπι.,,, Μ. ΕἸοινο, 1 έον. Αὐγρορ. 
ἄ6 ἄἶνο. γνιοριῖνι., Ὁ. 1095 4. οα, αἱ Βαβῖ]θα ἃ. Ο»., 1561; “ Ναύατα, αὖ 586 παροὺ δᾶ δουρὰβ βῖο διπΐτηα δᾶ 
“ χιδδαγαμα; ΘΥΡῸ αὖ ἴπ ὈΠΙΨΘΙΒΟ ΘΟΥΡΟΙΘ πδδαγδ, ΠΠΙγΘΥΒΆ118. θδὺ πθίατιθ, ἰδα ἴῃ απίνουβα, παύατα ἈΡΙ απ 6 
“ ἈΠ ΘΥΒ8Π15. οϑὺ δηΐτηδ, 9») ἴν., Ῥίαί. Τῆοοῖ., 1, ο. 1, ». 126; “ Ναύαταιμι ἀμ γθυβαθιι οὖ ρυϊμηαμη νοοαξ 
“ Ῥ]ούίητι8. ἱποουροσθατη ἔουτπατη ποῖ βαθἰθούαμι πιούϊθαΒ 564 Ῥγδθϑιἀθηΐθια, ἃ ἀπὰς ΘΟΤΡΟΙΆΪΟΒ. 488]1- 
“ φαῦθ8. δὖ ταούπϑ ποῖ να]ῦ; ἔοστηδτα ἰπαπαμηι βαϑύμδϊα]θια οὐ νἱθδίθια, απδθ π60 Ὁ1]18). 516 ΘΟΥΡΟΥΤΤΗ 
“ ααδ]θαδ, αὖ ῬοΒϑὶῦ ΟἸΉΠ65. ῬΔΥΘῚ ῬΥΟΟΥΘΑΤΘ, ΠΘ0 8010 ἱπιρούπ πιούτπβ ἀραὺ αὖ ἀ]ΒροπΘΥΘ Ῥοββὶῦ ομγηϊδν 

“ χῃοαθγαμηΐπ οθυδο, 588 ἀραὺ 5ι8 ἀπδᾶδηη γαὐίομθ ἔουτηα] οὐ παύατα! αὐδάδμι αὐίθ. Ἡσΐο ραγθηῦ 
“ χηοῦαβ. οὖ απο! δαῦθ8. αὖ Ἰηϑύγυπηθηία 9, [0., Φι ΡΙοί. Ῥΐηρι., ΠῚ, ἩΠ}. 8, 6. 1, ». 1728. Οἷν. ὅπομθ ἸΥ͂, 
πο. ὅν 0,.6 11, Ὁ δ Ἔβον ΘΑ, ἀν ΣΆ ΜΑΡς ΠΥ ΡΣ, τὸς 9. τ 501; Θδοι 

(8) ᾿ϑηαγταϊίοηθδ ἴηι χιθίμχιο ργίογα οαρίέα 1. αόηοδοοδ, Πλοταδο, 1552, Τὰ Τ οαρ., γ 618. 9, 90]. 47-48: 
“Νου οομβίάθταν!ῦ ααύθιι ααοιηοᾶο ΤΠ θι8 οομύτο, μᾶπθ ῬΑΥ  Θα] θη παδασδμη ῬΤΟΡΌΘΥ ὉΠ γΘΥΒΆ 5 
“ Ῥοπαχα ἀθαουῖῦ 1115 Ἰϑρθπι, δὺ ὑθυταϊηστη ῬΟΒαΘΡΙῦ απιθτη ΠῸῚ Θββθηῦ ὑγδηΒΡΎΘΕΒΤεΘ, π6 ΘΟμ νυ ὑθσ θη αν 

“αὖ αἷὐ Ῥγορμοίαω, ορουῦίσο ἔθυταμα; ααοα οὖ 6 του ]ϑΐ5 βουιρύαγαθ Ἰοοὶβ δοοϊρίναν. (Ρ5. 108: Θεὲ ζοσορι 

“ φοϑιῖέ, 660.; 70}., 88: Θιεέβ οομοϊιιδίέ οϑέλίθ γπαγ8; 16 γ.: ΜῈ οῦσο ποη ἐϊηιοθ 18). ἙοοΘ ἀπαπὶ ΔΡΘΥίΘ 

“ οϑὔθπαιϊ Βοτιρθπτα, ΠΠΆ τ 6886. ταυτὶ οὐ δαθᾶχασι παύαταμι ἤπούαδπαϊ οὐ οομ νυ θη 56 ΒΌΡΘΙ ἔθυγᾶτα, 

“11. ἑαταθη Ἰθρθ ἀ]αϊνα, οὐ αὐδϑὶ ργαθοθρύο αποάδπι [αῖ8586. ἃ ἴρ8ο 7,80 οοιαργθβϑαια. [0] ϑιαταϊτα- 
κ θ116. οοπδίἀοναύιν Ποὶ ργονι ἀθηξία οὐ φποιιοᾶο 1 ααοα παύτιτα!θ θοῦ ἀρ] οἶδον ἀθροὺ δοοῖρὶ : 1᾽ ααϊάθτα 

“ χηοᾶο οομβίἀογαΐα, οαϊπβαθθ τοὶ ραυοα]αυῖα παῦαγα; Δ] θγῸ γοτῸ οοπδίἀθταῦα, παύσει, ἀπ ν ΘυΒα}1, πὰ 



916 ΟἸΌΒΕΡΡΕ ΒΟΕΕΙΤΟ 600 

ΠΟῚ Ραβύαθθθ, 58. ἑουῦθ αἱ πϑορ᾽ἰοηϊβηιο, ποποβύδηο [ἃ οἰδαζίομθ 4611 Εῤέοα ανϊϑυούθιοα 

ἃ ΝΙίοοιμδοο [τὸ δ᾽ ἐπιθυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρεκτικὸν μετέχει πως (λόγου), ἣ κατήκοόν 

ἐστιν αὐτοῦ καὶ πειθαρχικόν, 1, ο. 15, πὸ 18, Ρ. 14, οα. ὈΙά.; 6 ρμαϑϑέην ἴπ απιθϑῦο ο8Ρ.] 

1] ῬΑΙΔΡΌΠΔΓΘ ὁΠ6 51] ἴδ Π6118 οἰίαβα 40] ὃ, 1᾿ ασίοπθ 4611 ὕθγνδ βούϊο 1᾿ἸηρϑΡο ἀ6118 

πϑύαγδ, ππίγθυβδ]θ, ἃ οἷὸ 66. υνΊθη6. ΠΘ]]᾿ ΟΠ] αὐϑηᾶο 16 516 ῬΘΒΒΙΟΩΪ 51] ἀββοβρϑϑύηο 

81 ἀοπηΐηϊο 4611. τα ρΊομΘ. 

Θινωϊἠποαίιν γαὐιγαἰδέογ, ΡῸ7 86. ἰοχμοηάο. ΟἸϊοὸ : « ΠΘΟΘΘΒΘΙΘΙΠΘηὖΘ .; Θ 81 ΟΡρΟῃΘ 

ὃ ρὸν σοοϊάθη.8, ΤΟΥΤΑΔ 40. ὁοη αιθδύο πη8, 4616 τηο]ῦ8 ἴουτηα]θ αἱ ἀϊδύϊηχίοπθ 500 ]ἃ- 

βὕϊομοθ. Οἷγ. Ῥέβοη, ορ. οἷὖ., 1, Ρ. 226, 

Γγορίον ψιοαί 8οϊθηαζμηη. ἘΣ νϑῦο 606 1 θϑρυθββίοπθ δὶ ὅγονα ἴῃ Ὀϑηΐο (06 ἥοη., Ἰ, 

8, 21; 6 12, 4, 48). Μὰ πο ϑϑύθῦρο ἀ1{ 0110 ὑγόονδῦα ὅποιο αἰύσονο. Οἶν., δὰ οβ8., δὰ 

ϑιωθηηα 461 Ασυϊηδῦθ, 13, α. 18, ἃ. 9; ᾳ. 70, 8. 1; ᾳ. 114, ἃ. 4; α. 115, ἃ. ὅ; 2" 

4. 4, ἃ. 8, θ66., 6 16. ναθϑέϊογθβ ἔμ, ἰἰδνῖβ 46 Οὐοῖο οἱ ΠΗ͂. ἃϊ ΟἸοναππὶ Τὰπάπηο, Υ᾽ Θμ6Ζίϑ, 

1648... ν, ϑ, τ, ἀθ,τ18 Ὁ, δ Ὺ τ δόσις ἸΟΟΓ ΟΝ ΚΑ, ΤΡ δὰ." οἵδι, ὁ 115 Ὁ. 

Ναΐινα τὐηἴυθ» 8αἴ8. πο, Κγιιϑἐγαΐι, 600. Ασϊϑύοῦθθ Ἀββουθοθ 4] βονϑηῦθ Π6] ΘΟΥ80 

46116 5819 Ορϑῦθ ὁῃ6 ἴὰἃ πδύαρϑ ποὸη ργοσθᾶθ 4118. οἴθοθ, τῆδϑι Πα ΒΘΙΊΡΙΘ ἃ [Π ἢΠΘ, 

οβϑῖθ ἃ] Ὀθπθ, δηΖὶ 81 τηθρ]ῖο [οἵν. 6118. οἷύ. οα, ἃ, ΤῬγοροϑίέ. Αγϊβίοί., Ν᾽ ϑπθχία, 1498 - 

Ῥοϊϊέ., 10. 1, 162. 1; 109 Οὐοοῖο οἰ Μ,', 1, 7, ἴοχ. 84: 160, ἰθχ. 59; 126 μαγέ. αρΐνι., ΤΙ, 

11; Τ᾽ γδϑρην., 18. 126 σοῆ. ἀἠ ., Υ, 8; Ἀνββπον; ΡΠ ϑῖο., ΤΠ 6 ΣΧ. 74: ὃ. 86 1 Νὰ": 

“ φαγδ, δορὶ ΟΠ]Π6 αποα ἃρὶῦ ῬΓΟΡύΘΡ 8] υἱὰ 5ἱοαὺ ἀἰβροβι ϊο ἴῃ τίθ, οὐ ποὺ οϑὺ πιᾶ- 

“ ΧΠηΠΠ) ἔππἀδιηθηθαχη ἰϑὕϊι8 Βοϊθηθδθ ,; 6 ἴθχ. 80, ὁ. 87 υ, 600.}; πᾶ αἱ ὃ οοβδᾶ 

πῃ Ῥο᾽ ἀἰογθηῦθ, ροϊοπὸ ἃ] ροβύο 416118, πϑύπιδι ὁΟΒὶ ΒΘ} }]]Οθπθπῦθ ρΡθϑδ, ὑγον ϑη10, 

ΘΟΠ6 5᾽ὃ νἱϑύο, [ἃ πϑῦπρδι ἈΠΙγΘΙ 5816. 6] πϑορίὐομηϊοὶ, ο, 856 Θοϑὶ ρίϑοθ πῃθρ]ο, [Δα] 

ἴῃ ρθιβοηδ, τηὰ πῃ ΤΠ) 10 ΘΟΠοθρὶῦο 6 ρϑηϑδίο ρ᾽δἰοπι διηθηῦθ, 11] ὁἢ6. συ 06 ααϑηΐο 

ἄϊγο οθ ἰὼ βο]θνδζίοπθ 46118, ὕθυγϑ, οοῖηθ 1᾿1πὔθηαθ Τ᾽ ϑαΐονο 46118, 9., ὃ ὰἢ ΤΠ] ΓΘ ΘΟΪῸ 

ἴπ ὑαύία, γϑροΐδ. 51 βϑηύδ πὲ] αὐϑηΐο ἀ1θ6, ἔγα ἱ τη ]], Τρ] α1ο ΟΟ]οηπδ: “ Βαύοπθϑ 

“4 561Ώ1η8195... ΠΘὰ5. Ποῦ τηϑύθυδθ ρυοαῦ βαθ οἶδα! ἀρθηθθβ πδύανα! θα (Ασα. 

“)6ὲ Ἴγῖη., ὁ. 9. 6 ραδβϑῖηι)...ὄ Δα αἰ θθηθίδπι ταύϊοματη ΠδΙ απ ΘΠ Π8Π11ΠῚ Θ᾽ απ8.5 

“ βαηῦ 165 πϑύαγα! ον, ἀϊσαπῦαν θθ6 50. ἴῃ πηδϑύθυϊο γαύϊοπθϑ οΘα] θη 8165 ρῸῚ αὰδ5 Βπηὺ 

“ βαρΟΙΠδὔαΓ 1061. ..... Οοηϑύαν δαύθιη αὐοα τηϑύονϊα πο οϑὺ ργοάποία ἃ πϑῦμ ] 1018 

“ αρρϑηδίριβ, ἰᾶθο πο ϑϑῦ δ( ορϑαϊθηθίδηη θουτὴ πἶδὶ ααδύθητβ οὐ αϊηανιὺ Πθι5. Α]Ιατδ 

“ δα ΠΠ6η. ΓΟβουγανῦ 5101 ρΟ550 θοῦ ἀθ πηδύθυδ ααδθ ποη ροβϑϑαπῃὺ πδύμπι 8118. ἃρθηὐία., 

“ χρϑρθοῦα. αἴνουθῶθ μαϊαβ δοοθρύϊου!β οὐ παύασαϊο οὐ ἰππαῦαγα]θ οϑὺ δα αΐἷβ 516 6588. δὖ 516 Ἰηδηθ 6 

“ ἀαοτιοᾶο τηϑηθηῦ ποῖ ΟρουΙΘηὗθβ ὕθυγατα; πϑύπισα]θ αὐἱάθηι βθοιπᾶθτη παδασαιη ἀηΐνϑυϑὶ ΠΟΟ ἱρϑατη 

“ ροχίρσϑηνο, ἱπηδθαγα 6. 5θοσπάθτη Ῥγορτίδι ᾿ρϑὶαθ δ᾽ θαθαθὶ παύατατα. ΝΟΣ ὑδτηθη οοποραϊθυν 14 6586 

“ γἱοϊθηύατη απο βαρτα ραν ϊοι]αγθηι πούατθμι οϑὺ 1115 δἀαϊδαμπι. Νομ οϑὺ θηΐπα Π οὶ (αὐ Ὁ. Τιοπγβ᾽ὰΒ 

ἀοοθ) ὑϑυτιτὰ νυ στο παῦαγαβ 564 5τπι8 ρυπα θη 1 [ΘΙαρΘσατθ αὖ αποᾶ δα ἀηΐνθυβα 5. Ῥοππι Θ0η- 

“ ἀποῖν Ῥαγῦθβ 5101 νἱπαϊοοῦ βαρουίονοϑ οὐ {Ππ Ῥούϊαβ παύαγαϊθ νοοοῦαγ, Νατα ἴρ88. ΒΘΠΊΡΘῚ απο πηϊ- 

“ γϑυβα δα δὲ ΘΟΠΡ ΘΗ δῖτι5. οϑὺ, πᾶ τηδρὶβ οασαῦ, αι 1 16 ΒΌΙΗΤΠΟΡΘΙΘ. ΘΟΠ ΤΊ ΘΠ αὔτ" τι βαρ  θηδία οὐ 

Ῥοπίθαβ οαἱ ἀθθϑὺ οὐηηΐθ παύατα οοᾶθτο. ἃ οατὰ Οἴσοτο ν᾽ ἀἰϑϑοὺ αἰχιῦ: Τρϑαση ααύθιη Π1Δ16 516 ἔθυσα πὶ 

“ ἈΡΡΘΗΒ15. ΠΡ οΥ θτ18. οἸαιβῖῦ ἀϊνίπα, ταύϊο, αὖ απ ὁΧχ ἀποῦι8 παύατ!β οοπῆαθα ν᾽ ἀθαύαν. ῬΆ] ΟΠ 6 θαυ ἄτι 

“ ἀἸούαια. αὖ οοποογάϊατη. ἔσο οοηὐγασίαπι παύατασιιμπι οχρυϊυηθυθῦ. Νοα οὐβύαν διαῦθηη 5ἱ δα δ γθ 6 

ἀοβοοπᾶδην αἀαπτη δ τηᾶγο ἰμῆπαπῦ οὗ οασατι ἀθβοθηβιβ 510 ῬΘῚ ἰθυτῶτη ἡ πΟΠΐαμ ποὴ ᾿π6 βϑααϊθαν 

ἴρϑατα ουγαλθ οὗ οἰὰβ δα αΒ 6886. ὕουτῶ ἱρδὸ ἰ θυΐουΘ 5 564 50] ππὴ [θυ ατιδ6 τηδυὶ θϑῦ ῬΥΟΡΙ πατοῦν 

κ΄ ρ688. α]ααδηΐο 1Π6 1π θυ ]οσοσι ἀαδθ αροϑῦ Ἰοηρίαβ, οατὰ απ νουϊαῦθ βὐαὺ Ὁ] 0155] τη ατη τλαγθ 6686 ἸΟΠσ 6 

- 

- 

κ βΌΡΘΥΪαΒ. ὕΘΥΤΘ 9. 



ς 61 ΙΝΤΟΕΝΟ ΑἸΤᾺ “ ΟΥΛΕΒΤΙΟ ὈΒ ΑΟᾺ ΕἸ ΤΈΒΕΑ ,{| ΑΥἸΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ῬΑΝΤΕ ΠΉ ΤᾺ 

(Ποχώρν., Τ, ὁ. 24, 6ϑά. οἷύ., ο. 584 γ). Οδγίο 581 ὃ 616 οοδοϑϑίδ πδξιασα, ἀπίνθυβαθ ΠΟη ῬΡαὸ 

Θ5561 4611 6Π6. σομηηΘηηθηὐθ ἰηὐθηάοπο ΑἸΡουΐο Μᾶρπο, 1᾿Αααϊπαῦθ, Ανϊσθηπδ, θοο., 
Ῥογοπὸ δα οδθδ, ΘΟΤῚΘ 51 ἢ8 Π611ὰ ᾧ., αδηιαϊίξθν" ἀοίτι8 χίαθ ροδϑιηιέ 6886. οὐ ΟΣ 6886 
ϑιυδίασοαηέ, 11 ὁῃ16 ὃ νϑ1Ὸ βοϊδδηΐο αἱ Π)10 (1) 6 ἀθ118 παῦισα πηΐνϑυβδθ ἀθὶ πϑορ!αὐοηϊοί. 

ῬαυτηθηΌ, ἀ 6} ̓ τιπο ὁ 461] αΙύτἃ βοϊύαηΐο ροῦύϑνδ αἰγϑὶ οοπ σου δὲ, 6. 18. τηϑύθυϊα ΘΓἃ 
ΟὈΘαϊθηΐθ. Νὸ 51 ἀἴοα οι Πϑηΐθ δοβύϊθῃθ ῬγΘοϊβαιηθηΐθ 10 βύθββο. Αηχιψυθο Πδηΐο 

δνονᾶ ΌΡΡῸ Ῥίοῃ 56Θη80 Ρ61 [8 ᾿ΠύΘΡ θη 6 ἀπ 7) 608. 6. ηϊαοϊυγα 16118, ΘΘΤ ΟΠ, 46116 

ἔογζθ πϑύμρδ]] ; 6 Ῥοὶ 1 τηο]υἱ ρϑβ8ὶ οἰδαῦϊ 481 Μόοοτο {Π||, 998-84] (2), 6. ἃποῖῆθ 11 οἰαββῖθο 

Ῥᾶβδθο 46] ων., 1, 129: “ Ῥογομὸ ἃ Τβροπᾶθ 18 τηϑύθσίδ, ὃ βογᾶβδ, 1 ἼΠῖθῸ 66, Θ᾽ 

ΤἸΠαπΙρῖπθ ροθύϊοα, ομ6 Παπύθ ϑάορθιϑ, ΒΘΙΊ ΓΙ ἴΆΤΘ. νϑυϑηθηῦθ ἃ ῬΡΙΟροδίῦο, ὙΘΠΡΌΠΟ 

8010 ἃ ῬΔΙ]ΔΡΟΙ ἀτιπα [8] απ|816 1πα]βροβίχίοπθ 46118 τηδύθτίδ, πὸ Ῥἢὴ πὸ τη6η0 ἀϊ 4116110 

ΟἾ6. ΔΌΡΙδη ἑαύίο ἴῃ ρἱὰ ἀἰπη Ἰπορὸ Ατιβίοὐθθ (ἡ Ναύαλα ϑχαμπίϑιθθ ἰἃ ἔδβοθρθ πρααϊ 

“ Ῥγορύοσ. πηδύθυϊθθ πα θη! ]Οπθπὰ., 126 σθηι. ατι., ΤΥ͂, ὁ. 10, ο. 348γ ἃ. ὁ. γη., 1580), 

ΑἸἹΡορίο Μᾶρῃὸ (“ Μαίθιϊα ργίπηα δ]απαπᾶο βόα βαΐβοις αὖ Παῦ οαπὶ ἔουτηα οοτηρο- 

᾿ βίδατη, αὖ ἴῃ Θ᾽ ΘΠ ηὐ15, 8Παυϑηο ϑαύθπι ἦοπ ϑα βοῖν πιαίθυίδ βϑα αὖ 510 ἀϊβροβίῥα 
ΟΡαΒ. Θϑῦ 9, θ00., Ῥῇψϑῖο., Π|, ὑγσ. 2, ὁ. 1, ὁ. 20 γ. ἃ. θᾶ, θη. ἃ. 1682) 6 5. Τοπημηδθο 

(Οονρογᾶ ὀδϑ᾽ϑϑυίϊα ΠΠοϑῦ απαηδαμῃ ἴῃ ᾿ρ515 παρϑαμπῦ πϑοθϑϑ αύθηῃ, ἐδ πΊθη οἰ δοῦ5. ΘΟΓΊΙΙ 

ἴῃ ἰδ. ᾿π θυ ]ου τι. Ῥοβϑαηὺ ἀθῆσθγθ ν9] ρρορύον ἰῃα]5ροβ᾽ ομθπι τηαὐθυϊαθ, ν 6] ῬΡΟρθοΡ 
 ΘΠΪΠΊΔ ΠῚ ΤΑ ΙΟΠΔΙΘΙῚ ,, Θ06., Ποίαρίι., ΥἹ, 166. 85, ὅθχ. 7, γϑποζία 1ὅ62, 490). 

ϑοα ἐγιἐογυέϊο γιαύμεγαθ τεηυογ ϑαϊβ, 666. --- Οὗ". ΕΊοΙνο, ῬΙούἑρὶ Τέηνι., ΤΙ, 110. 2, α. 9, 

Ῥ. 1692 ἅ. 64. οἷδ.: “ Ναύανϑο 1ηὐϑηῦίο ϑουβαιθ οχύθπηαί ταν. ἀπουβαιθ ρουτὶ ρίξαν παξα- 
“ γ8}15. νἱνύαβ.; ΙΓ, 110. 4, ὁ. 11, Ρ». 1742: “ Ναίυγδο βίπριϊαθ ἱπ ἀπο!θοϑὺ νἰνϑπίθ 

“αὖ ἀθροηαθηῦ 80 ἀπ ὑού᾽π8. πϑύατα, ΘΟΠΊΠΊΙΠΙ, 516. ΟἸΠΠΘ5 τηπηἄδηαθ πδύμγδθ 80 τιΠ8, 
“ ΘΟΠ ΠΏ ηἰ ἐούϊι5. πη Πα] πϑύθρα ἀορθηάθηῦ., ; Π, 110. 8, ὁ. 16, Ρ. 1688: “ Ναδαγα! τη 

ἢ ῬΥΒΘΟΙΡ 85. οδτιθαθ σα] Ρ]ΟὐΠ8. 6556. ΒΘΠΊΪΠ8105. ΤΔΌΟΠΘ5. ΘΔΡΠῚ ἴῃ νϑρϑίϑ]] ϑηΪ Ππλδ6 

τησπάδηδθ πδὔαγδ, αα] 0115 ΒΘΠΊΡΘΙ ΟΥΙη6. οουῦο τοϑροπάθαηῦ 5ΘΙλ] 865. ἴῃ ΒρΘΟΙΘθα5 

ΒΙΠΡῸ]15. ΓΘΌΪΟΠΘ5 ,; 19) ΡΙαΐ. ἄς Πορ., ἰδ}. 7, ». 1411: “Ναθαγδιατη οβθούιπηι οδθδβ 

“ααἱ ἀπηΐαχαῦ δὰ απδ!δαῦθθ απαβάδηη Θ᾽ πη θη δ 165. ΘαΡΙΟβῖπιβ τϑθγθηῦθθ ἴῃ Θ᾽ αδηηοα! 

Ὁ ῬΕΙΠΟΙΡΙο οὐ ἤπθ ααἰθθοιηῦ ΠΘῸ ΒΕΠΊΠΊ1ΠῚ ὩΠΙ ΘΥΒΙ ΡΓΙποῖρίπτη ἤπϑιιαπθ ρϑυααϊταηῦ 

ΒΙΠΩΠΠΟΡΘΙΡΟ 'π ΡΠΘΘαοηΘ ϑοούαίθβθ ἀθύθδὑθὑι ,, 606. Α ἔαγία, αἱ βὐγαοοπαγο 1] Μ., 
(ϑέ., Π|, 884-85) ἔα αἰ! 1ο ϑύθϑϑο ϑῆοῖθθ 8 ϑηΐο (αν., ΧΧΙΧ, 87 555.; 26 Μοη., 1, 8, 

24 5ρρ., 78 555). 

Πλοοέ 8οοιγιζιιγν ραν θηι οἷ 8 ογρνὶ ργἱυαΐίοηο ορροϑιία, 606. Οἷν. Αὐβπποῦ, 1} 

ϑμδϑέ. 07...) 6. 1, 6. 8ὅ.κ5: “ Μαΐογῖα ργΐπηδ γθοῖρὶῦ οπππθθ ἴουτηδβ ααἷδι Θἰ15 Βα ϑύθη 8, οϑῦ 

“ἢ ῬΟΒΒΘ ἡ; 6. 17: “ Μαύοσια ρυτηδ παπαύδηη ἀθηπᾶθῥαι ἃ αἸΤη ΘΗ ΒΟΉ θ15 ποη θν- 

τη πϑὉ15, αα18, 51] ἀθπα δι ϑἔμ ΘΟΥΡΒ οϑϑϑῦ ΘΧ ΠΟ ΘΟΡΡΟΓΘ οὖ ἀϊτηθηβϑῖο οΧχ πο ἀϊπηθη- 

5016 ϑὺ ΦΌγΤΊ8Θ. ΘΟΓΡΟΡΆΪΘΒ. ΠΟ Θββθηῦ ΘοπύγαΓΙ8 6 .; 6. 8.0.: “ Μαῦ. ρῃ. ποὴ ρούοβδὺ 

“ φϑοῖρθιθ ἴῃ θ8 θη) ρδιΐθ ἀπδ5 ἀἸπη θη βίο 65. ὑθυτηϊηϑίαθ ααϑη αι 5. Πἰθὶ ΡΟ ΔΙ ΓΘΓ 5 
4 ἀρθ ποῦ οπθιη οὗ ΡΘΓ ἃρΘη5. 1Π85 ἄθ ροὐθηνίε δα δούαμι. [460 ϑαηῦ σοη ΓΑ 6 ΤΟΥ. 8 6 

ἰδύδβ ,; Μοίαρίι., 12, ἴθχ., 6. 87, ο. 1560 κυ: “ Ρυϊναῦιο πο ἰπ 6] δα ηἶδϑ] τοβρϑοῦα 

- 

(1) ϑρρηνηια, 15, ᾳ. 14, ατῦ. 8 ὁ 9; αᾳ. 22, αγῦ, 2, 6 ραβδί. 

(2) αν., ΧΙΠΠ, 671-78; Οοηυ., ΠῚ, 2, 80; 6, 60; 7, 20, 46 β8ρΡ.; 14, 14 βρα.; ΤΥ, 21, 77,104; Ῥ΄. ΕἸ., 
16, 46 ερρ.; Πὲ Μοη., 1Π|, 2, 230-87;1, 8, 18. 



918 ΟἸ ΒΕΡΡΕ ΒΟΡΕΊΤΟ θῶ 

ἐ ρα! Βεοθὶθαθ αὐ8θ οϑὺ ἔογσιηδ 9; Εἰ. οιοννα, Ποωαρι., 1, ὁ. 8, ὁ. ὅγ: “ Νοη ἰπ06]11- 

4 σοηᾶο ἰηὐ6]ΠρΊπηαβ. τηϑύογϊ πη (ρυ]τη8 11), ἱπύθ ρθη ρυίναῦνθ, πὴ ρνίναῦο ἀϊοῖῦ 

“ ρργϑηδϑ οατῃ δρυϊπάϊπθ, πιαῦθυϊω αὐϊάθηι βἰπθ οτηπὶ Τογτηδ 10 61]16 1 0πι1 οἵιπὶ Ὀγὶνἃ- 

“ἄζοπο, ααἷα Ἰἰοοὺ οαθαῦ ΟἸΉΠΙ 6556 παροὺ ὑδπιθη δρυϊθααΐπομι δι Θ558.,, Θ00.; 0. 4, 

6. 7γ: “ ὈΙοδιηιβ οΡρῸ αὐοᾶ παπαθδηη πιδύθυϊδ, Βθραγδίπι ἃ ααϑηῤύθῦθ, 51 ϑηΐτη 56 ρὃ- 

“ χαγοῦαν 80 Θὲ, ΠῸΠ ροβϑθῦ 6580 5|πὴηὰ} β} αἰνγθυβῖθ ἔοστη8. [ἅθο ἀϊοιῦ Οοπηπηθηύαϊου 

«ἴῃ [)6 βιιϑϑίαηἐϊὰ οΥδὲθ αποα 5] τηϑύθυϊα πο πϑρογθὺ αἰ πηθηβίοηθα πο τϑοῖρϑνοῦ ἴη- 

Φ ρίχηα ΟΡ 85. ἀἰνθυβαθ ΠΌΠΠΘΙῸ 66 ἴοΥτηδ5. ἀἴνουβαθ Βρθοῖθ, 60. ΟἼΠῚ ΘΥΡῸ ΟἸΠΠΘΒ 

« ξουτηδθ βαρδυδη ία]65. παθϑϑηὺ Ὁ] ασδπι Ορροβί υοπθηη, δα ᾿ηνΊ66Π), πη ροββ1 Ὁ116 οϑὺ ἀπ 

«ρῦ θη 6Π) τηϑ θυ 8 ΠῚ 6556 510 αἰνοῦθὶθ ΤΟΤΊΏΪΒ.,., θ60.; 5. ΤΌμΝ., 17ὴ)6 φρο. Θί ΘΟΥΥ., 

1,1. 8, ἰοχ. 18, ο. 8υ: “ Μαύθγνϊα παπαῦδπὶ ἀθπιααῦαι ἃ} οπληὶ ἴοστηδι αὖ 510 5018 50} 

“ φγίγαθίοπθ ,. βϑοοπᾶο Αὐὶβίοὐθὶθ, ὑγθ ΘΡ'ᾶΠΟ 1 ὈΥΙποΙρΊ πϑύαγα}} οἱ σοΡΡὶ : 18. πηδύθυϊδ, 

1ὼ ργίνασίομθ 6 ἰὼ ἴογπιδ (1). 1 τηδύθυϊδ, ραβδῖνδ, οὐδ Ῥ61 5ὸ ππιᾶδ, αἱ ἔΌγΠη6 αὐῤίνθ, τηδ 

14. ρυϊνασίοπθ, ἀπϑπάοϑὶ θοπ ἰϑὶ, 16 ὁοηΐουῖνα 1᾿ αὐθυια] 9. ἃ. ΤΊοθνον]6 δαδέθ; π6. δοοῦ- 

ἄονα ομθ ορῃηί βίῃροϊθ ραυῦθ Αἱ τηδίθγίδ, 8] τίοθνθρθ αἱ πη ἔΌττηδ,, ΕἸ πη θ556 ἴῃ ρούθηζϑ, 

ἃ τίοθνοι: 16. Αἰ 16. οὁἢ6. ὕπο ορροβύθ ααϊπα] 811ὦ ἔοστηδ τἱοθναύδ (οἶν. ϑιώηθηνα, 1Ἁ, ᾳ. 66, 

δ. 2). υθιῦο οἰθ 18 οἰδάσίοπο 46] 1)6 ϑμὦ. Ον.. 5ῖ8, ἔαυδα, ἃ τηθιηουίδ, ὁ ἀϊ βθοοπᾶδ τηδηο; 

π6118 Μοία8., ΧΙ, ἰοχ. ὁ. 18, ἴηνθοθ: “ ΒΌΡΙη8Θ. ΟἸηΠθ85. οὗ ῥΙΌρΡΟΥ ΟΠ05. δυπὺ ἴῃ 

« ρούοηξίδ, ἴῃ ᾿Γ. τηδῦ. οὗ ἴῃ δοῦι ἴῃ ὈΥΪπιῸ τποῦορθ , (2). 1] τηθάοϑβίπιο ῬΘΗΒΙΘΡῸ 49] 

γϑϑῦο δὶ ὑγονῶ θβϑρῦθθβο:; ἴῃ ΔΙθβϑαπαᾶτο Π6 Ηδ]95: “ Βογιηδθ παύμτϑ!θθ ἀαΡ]9Χ 556 

« ρροηῦ, ἀπυτη πη τηϑύογϊα, δ] ἴῃ ᾿πἰθ!]θοῦα πιούου!β ρυῖτηὶ.,, Μοίαρῖι., ΧΙ, ἴοχ. 16, 

6. 888.γ» ἃ. οἅ. οἷὐ.; “ Βογπα Βαροῦ ὑγ]ρ]6Χχ 9856, ἀπαπι ἴῃ ἰπὐθ]]θοῦα πηούου 5 ν 6] 1η9]- 

“ Ἡροηθίδαθ, οὗ ποὺ δῦ αὖ 6550 ἰογιηδριπι ἴῃ Ἰηὐο!]θούτι ΡΠ Ποἷβ, βθοαπάσπι ἴπ νἱ νυ αΐθ 

Κ ΡΟ6}1 οὐ οϑὺ αὖ 6856. ΤΟΡΙπδ τη ἴῃ ἱπδύγαμηθηθο αἀοὸ τηϑαϊδηῦθ ρὶὺ δρθἴθχ, ὑθυ πὶ 

« ρ586 Περοῦ Τουτηϑ ἴῃ τηϑύονϊε ,, 14. 12., ΧΙ], ἴθχ. 39, ο. 844 γ; ---- ἰὰ ΑἸθουΐο Μ.: “ Βοσπηδ 

4 ᾳαδο οδὺ ἴῃ πιθηΐθ ἔφ] Ἰηΐοντηδῦ ἱπϑῦγαμηθηῦδ ααΐθτι5 Ορουύθι ΤΆΡΟ.,,, Ἡοίαρ!ν., ΝῊ, 

ἐγ. 2, 6. 10, 6. 126 νυ, ὕοῃ., 1ὅ82; “ ΒοΡΙη86 ἃ ὈΓΪΠδ οϑυθῶ ῥγοοθαθηῦθθ Ρ61 [ΠΊΘη 

“ Τη ο Προηθδθ ργοοοθάπηῦ ἴῃ ΔηΪπιδτη οὗ ΘΙ δηΪπι8 6 ργαθραγυϊοηθπι οὖ τηούππι ᾿ΓῸ- 

“ ρράπηῦ ἴῃ πϑύαγδατη ϑὺ ρ6᾽ πϑύι 8 Π] ὉΠ ΘΡΒΆ] ΘΙ ἴῃ ΟἸΠΠ 15. ΘΟΡΡΟΥΙΡΙΙ5. ΘΟΘΙΘΒΌΠθι8 

« ΑΙ αβϑη ἴῃ ΘΡμθθύ τη οὐ ΟΠ οὖ Ῥδββίνογαμη, οὖ ροι 118 ὑαπάθηι ρροοθάπην [ἴῃ 

« ρῃθδιθούδπι ϑοὐϊ γΟΓαΠη ρΘΠΘΡ ΡΟΣ ΙΠῚ οὺ ΘΟΥΓΡΌΟΤ ΠῚ τηϑ θ 81 5, 14, 126 οαπιϑὲ8 οἱ ργοῦ. 

μγυογϑέα 8 α οαϑα ργίηνα, 1, 1. 2, ὑν. 2, ὁ. 41, ὁ. 219 γ ἃ. οἅ. οἵὔ. ; “ Μούοτϑβ Βρϑθ- 

« φαραπὶ οοοἰοδύϊαπι... σοι ραν ϑη 1" 84 ᾿ρθὰ (οοΓροΓ 8) αὖ ᾿πὐθ]]θοῦαβ δΡ. ΠΠ 015 ὁοτηραν δῦ 

“84. ΘΟΥΡΒ. αὐοα τηονϑῦμν ἱπϑύγατηθη δ! 0 Ὁ 84 ἰονηθιη αὐὸϊβ ἱπαποοπᾶδπι ἴῃ τηδ- 

Κ {ουῖδ 9, θ60., 126 Οὐνοῖο, 1, ὑν. 1, α. 8, 6. 8 5; -- ἴῃ ΡΙούίπο: “ Ναύαγαιατη τούτη νἱν- 

“ Φφαῦθβ ΟἸἼΠΘ5. ῬΥΪΠΙΟ ϑαηῦ ἴῃ ΒΘ Δ ]Π10Ὲ5. ΤΑ ΟΠ θι5. πϑῦαγθθ Θοιητηπΐβ; πΐπο ΤΠΟΧ 

« φρααποπηῦαν ἴπ πη] ΒΡΏΘΟΡ 5. ΘαΡαμη 0 ἤρτραβ ὕδτὴ νΟ] 1105. ααϑπι ἤΧδΒ; Εἰπο ἴῃ 

“ ΟΡ ΠΘΡΌΓΆΠ.ΠῚ ΒρΡΘΟΙΘΒ. ,) 6860.) ΓΥ͂, 110. 4, 6. 85, Ρ. 1746 ἃ. 64. οἷὐ. 61 ΤΊοΙπο. 

Ῥοβοογοί αὖ ἐπέουγίίαίο, 666. ΟΠ ἴα θβρυθββίοπθ ἔδνονί ῥα αἱ Παπῦθ (8) ὃ Ῥθῃ πᾶ- 

ἔαγ816, Θββθηᾶο οϑρυθββϑίομθ ἔδνονίθα ἀΪ ὑαθ 1 ὑθοϊορὶ 6 βρθοϊδίπηθηῦθ 461} Ααυϊπαῖθ: 

(1) Οἴν. τα δὴ αἱθ, 5. Τομμ,, Ῥῆψ8., 16. 15, ὑθχ. 88, ο. 1θυ ἃ. οἅ. ὕθπ., 1551; Βιμριχοιο, Ῥῆψϑ., 1, 

γψοη., 1560, ο. 76». 

(2) συ. Ῥοϑβϑιο, 7) οϑαι"μ8, ὅϑῃ., 1562, αἰΐα ρμαροῖα. 

(8) Τὲ Μορ., 1, 8, 15; Π| 2, 15 856.; Ῥαν.., ΤΠ, 180-8; ΧΠ], 52 ερρ.; ΧΧΙΣ, 16-18; Οὐηυ., Π], 1, 11-18. 



09 ἹΝΤΟΝΝΟ ΑἸ1Ὰ “ ΟὔΛΕΒΤΙΟ θῈ ΑΟὕΑ ΕΤ ὙΕΒΒΑ, ΑΥΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ῬΑΝΤΕ 819 

Ιὴ 1, ϑορεογιἐϊαγιηι, ἀἰϑῦ. 1, α. 8, ν. 22 ἃ. θα. ἃ. Ορρ., Ὑοποχία, 1747: “ Οαδθουτηατιθ 
“ βαηῦ θοπδ ΠΟ Ὠδυθηὺ Ρομἰ αῦθη ηἶδὶ ἱπααδηδαπι ϑοοθάπην 84 5:1 πα πθηη Βοπὶ- 
“ [015 ἀϊνίπδο. Οἴηπμθ δαύΐθηθ ααρᾶ Ὀοπιπὶ δϑῦ, ἃ 60 θβῦ,, ᾳ. 4, ἀνῇ. 2, Ῥ. ὕὅ7.: 
“ Βσαῦ Πθὰθ ΘΟΡπΟΒΟΘη 0 οϑββθηθίϑιη ϑιδη οορποβοὶῦ οτηπΐδ απὰδ 6 βαηῦ Ὁ 60, ἴῃ 

“ αὐυδηδαπι ϑαηὖ 5] Πὐπο αὐδθᾶδιη νου θα 5 οἷαβ, ἴδω ϑὐϊϑη. σοϊοπᾶο γ6] διηδπᾶο 

“ ΘΒΒΘΗ ΘΠ. διιϑηη, γα] οἸηπίδ, απὸ Βαηὺ Δ 60, ἱπαυδηύιμ μα θθηὺ 5:πη]ΠΠὑπα ποι Ὀοηΐ- 
“ ΦΔ015. οἷτιδ... Τἰ ον δαθ. ϑϑὺ ααδδϑὶ ῬΡΟρυΐαπὶ ἰρϑίαβ βθοαπάπτῃ Αὐἱοθηπϑηι ((γ. ΧΙ Μπ6- 
“ ἐαρ]..) χαΐϊα ΘΧ ορθυδύϊομθ 518, ποὸπ ἰηὐθηα!ῦ ΔΠαποα 5101 οοπημηοάμπμη ρΓΟυΘηΪΡ6, 568 

“ψα]ῦ Βοηἰδαῦθηι ϑιιϑη ἴῃ 8]105 αἰ απ ἄονθ.,,, 660., θο6, (οἷν. δἰ νὶ Ρᾶ551, τη] 5511], 

Π0]]᾽ Πιάϊοο ἃ. Ορρ. ἀ611.Αᾳ. 411 ρᾶγοὶα Βορίξα8). 
Ποηιίγαηέ ϑυδἱοοίιονι ηυϊαξιι, 660. “ Νοὶ δ ίδπιο ααἱ ἰὰ ἀούίυ!πα [ϑηλϊρ] αν ἃ Ταπὲθ 

“4116. οογυρίοϑϑἰογηῖ ο ψμμαϊξὰ ον δι ἀοβθδηάοβὶ 8118, 5θιηρ|106 ἔογ πη. 4611, πιαύθυϊα ρυϊτηδ 

“ Ῥγοάποοπο αἰ ΘΓΘΗδΙ ΘρΡΘοΙΘ ΑἹ ΘΘΒΘΓῚ τη ῦο 181} ὁ ΘΟΓΡΟΓΟΙ,, (06 οη., 1, 38, 49; 

Οοηυ., ΠΙ, 8, 14 6 Ῥων., ΝΠ, 189 558.). Οοβὶ 11 Μοουθ (1. οἱδ.); 1] ααδ]θ, ἰπο] 8, ΡῸ᾽ 
απθϑῦο 6 ΡῈ} 511 101 τ᾽βοοπίνὶ δοσθηηδῦ, “ ὃ ρϑύβιδβο, βυαχίθ 81] δοσυσαύδ υἴόθιοα 46] 

“ Τλι210- ΠυΘΠ]ΘΡ ἰπΐορπο ἃ] οδταύθθυθ ὁ 811 Δ0}Π1δὰ 461] Μοπορυθὶ, Ομ διηπιούξουθ ὁπ ἢ Μ. 

Ἅ ΔΡΡΙα ἐα]ϑίβοαθο 11 ὃ 18 4611 ᾧ., 58 6 0})6. ὁοη6 οὐθάθυ]ο ὀαρθοθ αἰ ἅινθῦθ Θοπιροβίο 

“πη ΑἰἸΐγο οϑηύο 46118 7). Οὐνιηιοάϊα ... Ῥιὸ 5βαροθᾶθγθ, οββϑῦνο 48] οαπίο τηῖο, ΑἹ ὁγ6- 
ἄθν᾽9 ἃ 5ἰΠαὐύα, Θπουτηϊ τὰ, 5010 ἀπδπᾶο 8ἰ τοϑυνίπρα 1] οαπηρο νίθαβ!θ 8118. Ὁ. ὁ 8116 ΟΡΘΙῸ 
αἱ Ἰραπύθ. Μὰ 81 ργονὶ ὑπ ροθὸ 11] Μ, δὰ 8118 ρᾶγθ 16 516 τίοθυσῃθ, δοουσαῦθ, πὸπ ἴὸ 
ΠΘΡῸ, τηᾶἃ ἱποομηρί αὖθ, ὕγορρο ἱποοιηρὶ αὖθ, 8116 ορθιθ 461] ϑῃύϊοα, Π]οβοῆδ, ὁ ἐγονοχγὰ, θῃ6 
ΑἸΡονίο Μ., δὰ 98., ἀϊοθ: “ Οὐγρουα τὐϊχύδ 8118 βαηῦ οοπιροβίθα ΘΧ Θοπύγε 5 ταϊχ δ, 

“ 81ἃ δαηὺ ΘΟΙΡΙ ΧΙ Ομ δι ΒΌΡΘΡ τΪΧ [0 Π 611... 8118. Θαπὺ τηϊχύα οὗ οοπηροβίθα ΘΧ ρ8- 
“Φρυβ οὐμουορθηθὶβ ,», θ66., Μοί., ΤΥ, ὑν. 1, ο. 6, 6. 118.γ, ἃ. οα. ͵οη. ἃ. 1582: “ Οοτ- 

“ ῬΟΒΙ ΙΟΠΪ5. ἴῃ ΘΟΡΡΟΡΙΡΒ. ΘΏΪ ΔΙ ΠαΠ ὑγῖρὶοχ οδὺ τηοάπδ: ὈΥΪπῚδ οϑῦ ΘΟΙΠΡΟΒΙῖο οὐἱρὶ- 

“ ἢ8115. 6] πιϊχύϊο θ᾽θιηθηθου Π ΘΧ ΟΔ]Π140 οὺ Πυτηΐᾶο, ἔυὶρίο οὐ βίοοο; 38 δοπιροβιῦο 

“Τοῦ σΟΙΩΡΙΘΧΙοπθη. αὰ88. γοσδι1 ΘΟΙΏ ΡΟΝ δ᾽Ο Παππο τη ἔθιοθη5. ΘΧ ᾿ἰρϑὶβ πΘ ΠῚ, Θ0Π- 

“ Β5ΠΏ1118. ΔΗ ΪΠ]Δ]1ππ (186 ΘΧ ΠΌΠΟΙ θ5 ΒΘΠΘΙ ΔΗ 1"... αὖ ο8, ΘΔΓῸ, ΠΟΡ ΙΒ; 85 ΘΟΙΙρΟΒΙ ἐἴο 

“ οϑῦ ΘΧ Π]ΘΙΏΡΓῚ5. Πθύθι οσθπθὶβ αὰδλ8 Παρθηὺ ρᾶρύθϑ 4 ββίπ1165, αὖ ἔθ οῖ 65, ΤΠ Π115, Ρ685 »» 

16 Απίνιαϊ., ΧΙ, ὑν. 1, 6. 1, ο. 100 υ (οἶν. τὴ δοϑῦο Θοῃβίπ116 ἴῃ Αὐὶϑῦ., 126 ραγέ. αγιΐρι., 

ΤΠ, ο. 1); “ Οοπηριοχῖο θοῦ απδ!αθ πᾶ, ΡΙΟΥΘΏΪΘη5. ΘΧ ΓΘΟΙριοσα δούϊοπθ οὗ ρϑββίομθ 
“ ααδ]]αύαμη ΘΟη ΘΙ] ΤΩ 1ῃ ΟΟΥΡΟΙΙθ5. ΘΟΙΏΤΩΪΧΟΙΒ. ,,) ΠΡἾγ8., ΠῚ ἐν. 2, ο. 1, 6. 20 »; 

ΟἸἹονδηηὶ Θταμιπηδύϊοο ἃ σὰ νοϊύα οβϑοῦνῶ 66: “ ΟὈΙΡΙοχῖο ἀππηύαχαὺ οἔβοὶθ ΘΟΓΡῸΒ 

“ αρύσμη ἰἀοπθαμπαιθ 8 Θαβοὶ ρθη πη ΘΠ] Π ΤΙ ΟΠΆ]ΘΠῚ.,,, Γἤγ8., 1, ἴθχ. 82, ο. 80 γ' 

ἃ. οα. οη. ἃ. 1554; Ανϊόθηπα ποὴ ἀϊνθυβδιηθηῦθ: “ ΟΟΠΡΙΘχὶο δῦ ααϑ!δαβ γθη θη 5 

“ΟΣ Τϑοίργοσδ απ8} 1 απ πι ρδβϑίοπθ σΟπ ΓΑ ΔΤ. ΠῚ ἴῃ ΘΟΙΡΟΡΙΡτ5 5101 ρου ἰχύϊθ ,, 5ι71- 

οἱοηεία, ἵ, ὁ... 6, 6, 17 υ ἃ. δἃ. οἷ. 

“Μιαέο 6586 ποΉ. ροϑϑῖέ, 600. --- Οὗ». Ατγκκ., Μοίαρ].., ΧΤΙ, ἴθχ. 10, ο. 141 κυ: “ ΝΜιχίϑ 

“560. ἰδηρτηῦ, ροβῦθα 56 ΘΠ] ΒΟΘη 1»; ΔΈΙΒΤ., 26 θη. Θέ 6077.., 11, ἰ6χ. 47, θοο. 

Υ. - ὧΟἴρο 85, ϑέαριϑο (8ογι6). --- ὃ) Οοπἔθττηδϑ ἃ ΡοϑύθυἸΟΥ]. 

[8 191. ἘΦ 1) 1ᾶθο Ἰϊοϑὺ ἔθγγα, ΒΘΟα Πα η] 51ΠΠ}0]106ΠῚ Θἰτι5. παίπιραμη, δθα πα] ὑθ: ρϑύαὐ οθηΐστιμι, 

τὖ ἴῃ ταὐϊομθ ἰπδίαπ δ ἀϊοθραῦτι., βθοσπάπηι Ὁ) ὕδιηθη πδύασδμη ααδηᾶδιηη ραὐιναν θ᾽θυδυΐ ἴῃ 

Ῥαγίθ, πϑίγαθ τιπῖψθυβα}} ΟΡΘ]6η5. ταῦ ταϊχύϊο δἰ ροββ1 0115; οὖ βϑουπᾶπη μᾶθ6 βϑγαύθι ΘΟΠΟΘη- 

ὑνϊοῖναβ ὕθυταθ οὖ δααθ οὐ πἰ}}} βϑααίψαν ἱπηροββί 116 ἀρᾷ τϑοὺθ ρἈ]οβορμαμύθβ, πὖ Ραὐθῦ ἴῃ ἰδία 

ἡ 
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ἤρτια [ΤΖῆρ. 8" ἃ. Ταν.], αὉΪ 5ἷὉ ὅ) σοθίατα οἰτοῦ]αβ ἴῃ απο ὦ, δαθῶ οἰτου]τ5 ἴῃ απὸ ὃ; ὑθῦτα οἰ γΟΆ]τι5 

ἴῃ αο 6, πθ6 τοίου!, απδπίπιπι δα ργοροβίψαχα, τὔρατα 4) δάσια Ῥαυτη. Ὑ6] τη] πιγη. ἃ. ἔθυγα ἀἰβῥδιθ 

γίἀοαύαν. Τὸ βοϊθπάπηι απο δα δῦ σογῶ, ατϊὰ οϑὺ (1815 ϑϑὺ ΤΌυπιὰ οὐ βἰύτιβ ἀππουτιτη ΘΙ ΘΠ ΘΠ ΦΟΥ ΤΙ : 

1186 ἅπδθ Βα ρθυίουθϑ [1886 οὗ ροβίύαθ βαπῦ ποι ααΐδ [ὁ. 87] 516. 510, 564. τιῦ δοῃύϊαῦ ἀϊβοθηβ, τὖ 1116 

ἄϊοῖν ἴπ ρυΐίπαο Ῥυΐοσαπι. ἘΠ αποᾶ ἔθττὰ θιηθεραῦ Ρ61 οἸΡθατπη οὗ ΠΟΙ Ῥ6 7 ΟΘΠ ἐγ] ΘΙ. Οἰ ΓΟ ἔθ γΘ  ὑϊδτα. 

ἱπάαθιθα ον ραὐοῦ, οοπδίάθυαῦα ἤρτγα ἤθυτδθ ϑιηθυρθη 5. Ν τι ἤρατα ὑθυγαθ ΘΙ Θ ΡΠ δ15 ϑϑῦ Πρυια 

ΒΘΙΔΙΠΗΪ (8115. ΠᾺ]10 πιοᾶο 6586 ροβϑϑὺ 51 ϑιπθυρϑιθὺ ὅ) βθοιπάππι οἰ ροατα θυ αι ὙΘρυ] Δ. ΘῈ 

ἴγθ ὀθπύγϑ θα; πὴ, αὖ ἀοιποπδίσαύτιμη οϑὺ ἵπ ὑπθουθιμδθϊ θτι5 5) πιδὑ πθιηδίϊοὶβ, ΠΘΌ6856 ϑϑὺ οἰ σΟΌ]η- 

Φογθη απ ὙΘρ τ] ΙΌΤῚ ΒΡΠΔΘΙΆΘ ἃ ΒΡΘΙ ΠΟΘ. Ὀ]απδ 5178 5ρΠΘθυθα, α8]6 1 ορονίοῦ 6886 ΒΌΡΘΥΠΟΙΘΠῚ 

δατδθ, ΘΠΊΘΙΡΘΥΘ ΒΘΙΏΡΘΙ Θαπη ΟΥἱσοηίθ οἰγοι]ατὶ. Εὖ απο ὑθυγὰ ΘΙ ΘΥΡΘΠ5. Πα θθδὺ 1) ἢρταγδιη α8}15 

δϑὺ βϑῃλ] πη! ραύοῦ ὅ) οὐ Ῥοῖ παίασα!θθ 46 ἴρβθα ὑγδούαμθθβ, δ Ῥ61 ἈβίΠΟ]ΟρῸ5. οἰϊπηδύα 5) ἄθβου!- 

Ῥθηΐθβ, ϑὺ Ῥ61 ΘΟΒΙΠΟΡΤΌΡΠΟΒ ΤΘΡΊΟΠΘΒ θυγᾶθ Ῥ6]" ΟἸΏΠΘ5. Ὀ]ΔΡῸΒ ρΟπθηΐο8. Νάτη., τὖ' ΘΟΙΏ ΤΠ 6 

ΔΌ οπιπῖραθ Βαρθύαι, πᾶθο ΠΑΡ᾿ θα Ὀ1118. οχίοπαϊναι Ρ6. ᾿ἰπϑᾶτη Ἰοπριθαϊηῖ5. ἃ Οδα θα 15) απδθ 

ΒΌΡΓα, ὑθυτηῖποβ. Οοοἰ ἀοηὔα]65. ἃ0 Ηθυοαϊθ ροπίθαν, ἀϑαπθ δ οβίϊα 1) Πατηΐπῖβ. Θαπρθ5, τὖ Βου 1 

Οτοβίαβ; αὰ86 αὐἰάθιη Ἰοπρίναδο ἰαπΐα οϑὺ αὖ, οοοἰάθηΐθ 5016, ἰπ ἀθαυίποοῦα}} οχίβύθπἑθ, 1115 

ααἱ 5ππὺ ἴῃ ΑΙθοΓῸ [θυ ΠΑ ΠΟΙ, ΟΥ̓] 1115. αἱ ϑαπὺ ἴπ ΑΙ ΘΓῸ, βἰσαῦ ῬῸῚ ΘΟ Πρβίπη ᾿ππδ6. Θ011- 

Ῥουύαπι οϑὺ ἃ} δδβίχοϊορίβ. Τσίξαι ορουύθῦ ὑθυταῖποβ ργϑθάϊοίαθ ἸοπρΊ τι 1π15 αἰ βύαγθ Ρ6ῚΣ ΟΙΧχχ ρυδᾶτβ, 

αὰ86 οϑὺ αἰπηαϊα ἀἰβύαπϊα, ὑούϊι5. οἱ οατα θροπίϊαθ. ῬΘῚ Ἰἰπθῶμη Ὑθ1Ὸ [Ἰαὐϊιϊπ15., ταῦ ΘΟΙητη πα Πἰ 6 

Βα οπαΒ. ὉΡ οἰβᾶθιη, οχύθπαϊ σαν Ὁ 1115. απογαμι θη} 5) θϑὺ οἰσου]α5. θαπϊποοῦϊα!β ἀβαὰθ δᾶ 

1105, «πουτιη θη] ἢ} οϑὺ οἰγοα]α5 ἀθβουϊρῦαβ ἃ ΡΟ]Ὸ χοᾶϊδοὶ οἶσθα ῬΟ]σιη τητιπᾶ!, ααἱ ααϊάθιη 

ἰδίαν ἃ ροῖο τπππᾶϊ οἰγοῖνθι χχτ! στδᾶτιβ, οἱ βῖ0 οχύθηϑίο Ἰαϑιυτι 115. θϑὺ απιδ8ὶ ᾿χυ]] 14) συαάτισμη 

οὖ ποῆ αἰΐτα, αὖ ραύοὺ ἱπύπθπθϊ. ΕΠ 5'ο ραΐοὺ «ποᾶ ἐθυσϑπι Θιηθγροηΐθπι ορουύθῦ Πα θΘγ6 ΠρσατδΩ 

ΒΘΙΠΙΠ ΠῚ γ6] αὐδδὶ, ααἷω 15) 11ὦὼ ἤστγα γϑϑαϊθαῦ ὁχ ὑδηΐα Ἰαῤαϊπθ οὐ Ἰοπριθααϊπθ, ταῦ ρα ού. 51 

γ61Ὸ παρογοὺ οὐ ζομίθμι οἰγοα] γθηι Παρογοὺ ἢρτισᾶγτη ΟἰΓΟΌ]ΔΓΘΙῚ ΟἿ ΘΟΠΥ͂ΘΧΟ οὗ 516 Ἰοπρίθπαο οὐ 

Ἰοϊ αᾶο ποι ἀἰθυγοπί 15) πὶ ἀϊδυαπύϊα, ὑθυταϊπουτιγη, 5ἰοαῦ τηϑηἰθϑύτισι. θ586. ρούθϑὺ ὐϊαηι π1Ὰ}16- 

υραβ. ἘΠῚ 5ἷο ραΐϑὺ 46 ἰογύϊο ῥγοροβίίο ἴπ ογᾶϊπθ ἀϊοθπάογαμι 7) (0. 7 υ, 1ἴπ. 20 - 8γ, Ππ. 84). 

1). Θαϊ οοπιϊποῖα π6116 οαΐζ., ἕποτομὸ π611᾽ Θαϊχ. ᾿υϊποῖρθ, 11 8 199 ὁμ6 ποὸὰ Ῥογία ὑϊῦο]0 βρθοῖβδ!θ. 

2 ΒΊΕΟΜΑ; 86 ἘΝ. 8) μὲ 8ὲὲ ΕΒ; οἷὲ ΕΘΝ. [) νογίων ἘΒΤΡΟΜ. ἤ) ὀριουφονοέμ ἘΞ. 5) ἐθο- 

γοριαξέδιι8. Ἐ. Ἴ μαϑοὲ 8. 8) μέ μαίοὶ ἘΞ. 5) οὲ οἴἑημαία ἘΙ, 10) σγαάίδιι ὃ. 1) μοδέέα Ἐϊ. 

43) οονυΐεῖν Τὶ. ἩΙ οοϑὶ ἴῃ βοσιΐίύο. 1) 4 αἀφιία Ἐ; φιαοχιία Ὁ; φεὶ ΤΈΟΜ; φινὶ φιίάονν Δ. ἈΚ ἣν 

1) 4 ἃ 1. 10) αἰ βογθε Ἐὶ. "1 ἘΠ, (ρ. 21) ρύόροπθ αἱ ὑγαβρουύαγθ απποϑῦ ομΐϊαβα, οοταθ ῬΌΧΓΘ 1] 

Ῥυϊποὶρίο 46] 8 865. ἄορο ἱ ρϑυϊοὰϊ “ αἱ βἰσηϊβοαῦο οβουνββίτηο, 46] ὃ 18, - 

104] τρί οπδιηθηύο 46] 8. ργθοθάθηϊθ 5ὶ ὑτῶθ ἢπδ]πηθηΐθ πη ααθβύο 1ἃ τἰβροβύδ 8118, 

ΤϑρΡΊομΘ 46118, ρυίπηδ ἰϑύθησε, Ρ61 ῬΓΟΒΘΡΊΪΓΘ 50 Ϊῦο. ἃ ὁοπ θη α ροϑίογίογὶ ὑαύτο 1] 

φασὶ οπϑιηθηΐο ἰαὐίο. 

Βογῶ ἀθύθο ο΄ ῬῸῚ ΟὈΡΘαΪΓΘ 8118, Ναύατα {Ππ|νθι 8816 6116 πιίρανϑ, ἃ ΤὈΥΤΊΘ ΡΟ 4818, 

τηθϑοοίδηζδ, 4061: ϑ]οιηθηθὶ ἰὼ ναγίϑυδ δὶ οοΥΡῚ πιϊϑυϊ, [ἃ ὑθυγα ΔΥΓΘΌθΘ ὁοηβθηθο ἃ 

ΒΟΠΘν ΑΓΒ π᾿ ραυύο 48] ϑοαπδ. ΟἿὸ 5 θυῶ ΘΟΠΟΙαΒ80. ὦ ργὴογί, ΘΟΠΪΌΡΙΙΘ. ἃ 1Ππ ΡΤ ΠοῖρΙῸ 

ἐϑοϊορὶοο- ρ]αὐοπίθο, 6 Θοη ΤῸ ἰὼ ΤΆρΡΊΟΠ6 4611, ῥυτὰ ἰδίθησα (0Π6. ἴὰ θυρᾶ Θββθηᾶο 

ἀοίαία ἃ απ ογπιθ συν δὲν ἄονθθ8θ βυτΠρΟΓΒὶ ἀρ] θη 9 ἰῃθοΟΓ ΠΟ 8] οΘηὐῸ 416] πιοη 0) 

ὁ, 616 ὃ 10 5ύθϑβϑο, οοῃίγο ἴὰ ρίόνδ πιθοοδηΐοα ϑάαούνα, 51 Ὀδαὶ Ῥθπθ, ἄὰ Ασίὶβίοίθὶοθ, 

Θοπι6 Τ᾽ ΔΉρ ΘΙ 01 58. (Δ4{{ἰ, 666., ». 18, π. 1), τἱρϑύανα ἄθ Ανίοθππα, ἅδ᾽ Ανϑιτοὸ, δ 

ΑἸΡοῦίο Μάᾶρπο, 4811 Αφαϊπαῦθ, 48] ϑϑοθοθοβοο 6 ἀφ ἱπῆπιυ] ΑἸ τὶ (1), ἃ ἀἸτηοΘ 86 18 

(1) 51 νϑᾶδ 1ὼ ονη., Τ, ρρ. 160-17, 98, 135 5βρρ. Ῥοὺ Ανθυγοὸ οἵν. 06. Οὐοοῖο, ΤΠ, ἰθχ. 106 βρρ'., ο. 78ν 556. 

ῬῚ δοοο Δ᾽ Αβ0011 51 ποὺϊ βρθοϊαϊταθαῦθ αὐδπίο ἀϊοθ ἃ ὁ. 8 ν 4611 οαϊχ. θη. ἃ. 1499: “ Οὐδιηνῖ5 ὑθυτῶ 

“ αὐοδᾷ Βαρθυβοίθιη. πη 50 τούαη δ, ἰδιαθα αποϑα θούατη. ΘΟΥ̓Ρ5. οϑὺ γούαπαδ οὖ 516 ϑϑὺ πὶ ουτα 5, οὗ 

5ῖο ποὴ τηοηΐθα Π60 001168 Θδ 1 ᾿τηροᾶϊθηαῦ αὐδι ἸηϑῖοΥ ΠΟ ΠΒ. πο δ αἸῦ Βαρτα ὕθυτθτη 5ϊοαῦ ΤΟΣ ῬἾ]π5 « 
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βίϑγιοἱ δὰ 4911. ὕϑγγᾶ. Οὐδ Τ᾿ ϑυθουθ σθγομϑγὰ αἱ Θοη θυ πηδιθ ἃ ροδίογίογὶ 18, ΘΟΠΟΙ αβίοπο 
ΡΙΘΟΥΓΘΠὯ0. 81] ϑαδου ὰ, 6 8110 ρον ἀϊ ἔαὐίο. 

Ἡ Μοοῖο νὰ ἃποιθ ααϊ ἴῃ νἱβιὈ1Π10: “ ΒΆΡΘΌθ6. ἀρρϑπᾶ ῬΟΒΒΙΡ116, οοβὶ 6ρ]], ἄδι 6 
ἀηδν Οἷϊι θϑαύδα 6 σομοῖβα ἀθβουϊσίομθ 46] βἰβύοπια ἀδηΐθβοο αἱ σϑοριϑῆδ, Ρὰ ἰπ6- 
γϑιηθηΐθ ἀδηΐθβοδ, αἱ Πηριδρρῖο 6 αἱ θβρυθβϑιοηί, ΑἹ 41 6118, ὁἢ6 ὃ οοπίοπαΐξδ ἴῃ ααθϑίϑ, 

« 

« 

“ ΒΘΖΙΟΠΘ, [ἢ ΡΔ11 ἔθῃηρο ΠῸΠ 50 ΒΘΟΡΙΓΘ 66 Δ]οιπα, βίπροϊα, ἔγα56. βία βέαξα Θορίαὗδ, 
“0. 4] ἱποογροταίδ 44] Ῥθη ποίο ὅς οἂρ. 46] ΠΠ ὑγαθδαθο 46] Οὐηῦ., ὁοπιθ ΒΆΓΘΌΡ6 

βύαϊα. Ῥγοηΐδ ἃ ἴϑγθ ἴὰ τῆδποὸ ἅ᾽ πῃ [Ἀ]βιΠοαύονθ., (δέ., Π, 597-98). ΒΟΩΙ ΤΕΡΊΟΠϑιηθηΐο ! 
Νο ἈΡρθηδ, 5ἱ ρυθβθηΐδ, ἀπ ἑογ δα, το π!ρ]δηζε, ὑτϑ [8 Ὁ. 6. 16 ΟΡΘΥΘ β'Θπαϊη6 αἱ 
Ῥδηῦθ, θοθοΐο ἀϊβροβίο ἃ ργοοίδπηδρθ ὁπ6 ἴὰ 9. ὃ ἀϊ Παηΐθ. [ἃ βοπηρ]δησα ποη ο ὃ ἢ 
ΠΌΡοΡδ τἰθου πα πρτιδ]πηθηῦο ἃ Πϑηΐθ, ρϑυρομὸ δαΐογο ἄ6118 ἀἸββοιη! θ᾽] ϑησ ΠῸΠ ραὸ 
ΘΒΒΘΓΘ Ὁ []5: Ποαΐονθ. ἴοὸ ἢ οἱὰ ᾿αβοίαῦο ἴῃ ἀαθὈῖο οἢ6 1] Μοποϑεεὶ 5ἷα βέαίο ῬΡΟΡΓΙ͂Ο 
ΘΙ 11 ἔα]ϑιβοαθονθ, 6 ἀδύο δποηθ οἷ6 8], ἢ θβοίτιβθο 16 δἰ βέδξο οοβὶ ϑοοογξο 6 γϑ- 
8800 Π619 Ορϑιθ αἱ Πϑηΐθ, οοπι᾽ ὃ, δ Θβθῃιρίο, ἢ] ἀούδο ἴΠ61686 ; τη οΓϑ, τη γίθῃ ψΟΡΊΙ, 
αἱ ἀοπηδη δ} 5}1}: 860. Τθαπύθ ἴοββθ 1 δαθουῦο 4611. 0,., πὸπ 58 ΘΡθ6 6588 ΤΩΘΘῬΊΟΙΘ ἰδ Ρ16- 
θδ8 ΤΆ ΒΒΟΠΠΪ ΡΠ Δη Ζῶ, οἾ16. ὃ ϑὐδία ἀα 1α] ἀἰβοορονία ὑσα 1ὰ 9. 6 16 ΟΡΘΙΡΘ 569 

{| γοδαωϑῖο 5ἷ! ροϑϑιδηϊὴα. ---- Οἵν. 1 ραβδὶ οἰτανὶ π6] 8 ργθοθάθηϊθ 6 16 ἤζοη. 1, Ρ. 182. 
ΑπΟΠΘ 1] οΟΙΘΌγΘ οαταΐπαὶ Οδθίδπο, ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΥΆΠ60 46] Μοποούψί, βουῖνθ π6 116. Τοίοον.: 

Ε]Θυθηδιμη ἔθυρᾶθ παπααδπι ἔα! ἐούα! δον ἀχτῖ5 ΘοΟΟρθυ δι. ΡΡοΡδῦι : αποπίδηη πηϊ- 

« 

Κ βαρτα ΒΟΥΘΠῚ 9; 6 61] Αααϊηαίθ απαηΐο ἄϊοθ ἃ οοτητηθηΐο αἱ Αὐϊβύοίθ!, 16 Οοοῖο οἱ Μ., 110. 1,162. 27 
28, ο.᾿ ὅ8)" 559. 4616. τοτηᾶπδ, 46116 Ορρ., 1570: “ ΤΙοῖδ ρυῖταο χοᾶ ἤθοθϑϑα δδὺ ῥθυσᾶτη ΒΆΡΘΥΘ 
ϑΡρΒδουίοαπι ἤραγατα. πὸ σαύϊοπθ, ατπΐδι απ 61οὐ ραγϑϊπιπι οἷτθ μαροὺ σταν!θαῦθπι δα πιράϊατη 4 δϑῦ βιδ, 

“ βτανθαῦθ ποὐαγα ῦθν ππονϑύυι δα τηθάϊαμι αὖ 6Χχ βαρτὰ ἀἰοὐϊβ ραδοῦ. Εδὺ δύϊατα Ὠΐο οοπϑ  ἀθσαπάτμι οἰτοῦ 

εὦῷ 

“ πηούπτη Ῥαγδίτιτι ὕθυταθ αἶα, τιδῖου ῬαγΒ ἀθρο!ῦ ταϊπουθπι ἀποιβατθ ἰρβὰ πηδοῦν Ῥᾶγβ Ῥουνοπὶαὺ δὰ 
“ χηθαϊατη οἶπ5 γα ῤῖο δῦ ατΐδ τηϑῖου Ῥαγ8 ὕουταθ παρ ϑὺ τηδίουθιι ρυαν δαύθτη, δὗ ῬΘΙ ΘΟΠΒΘΟΈΘΗΒ ΠΊΔΊΟΥ̓ΘΤΙ 
“ γινϑαύθπι αὖ τηονϑαῦαι δα τηθάϊαμι. ϑΘ ΠΡΟΣ ΘΗΐη ταΐποῦ γἰσθαβ νἱποῖδαν ἃ ταδϊουϊ. ΕΠ ἰᾶθο πο δδὺ 
Δ ῬΟΒΒΙ0116 ἀποᾶ ραΥδριιβ ἔθυγαθ τοὐϊ8 νΘΥβτι5. ΤΘ Τα ΠῚ ὉΠααα Ρδ15. ὕθυταθ ἱπὐπμηθβοαῦ γ6] Πποὐποῦ, ἰδα 
“ Β6 16οὐ παρᾶ ο]ανθῦιν ἴῃ ἰδ ἀπὰ Ῥατβ ὕθυταθ ΒΌΡΟΙ Δ] ΐατ βίο δοοίαϊδ ἴπ ππανῖ Βαουαδπίθ, αὐδδὶ 

ὕρυγδι 510 ΠΘΌΡΙ πη Θοταρτθδδα οὐ Δ] σα] οοτηργθδβα, 564 ορουδοῦ αοα ουπι ΟΠΊΠ68 Ῥαγέθα ὑθυσὰθ 
“ Ῥοπαδηῦ νΘΥΒ8 τη αἼ α1η, ΒΡ ΘΥΊΟΥ 85 ραγῦθα ὑθυσῶθ σοι ρυϊτηδηὺ ᾿Π ουΊοσ 5 οὐ τη απδδὶ οοηβθηνίαῦ Ιου 
“ οθάθηᾶο. οἱ ἀπουβαῦθ ρουνθηϊαίαν δ πιθάϊαηι; οὖ δἷ6 ορογύοῦ αποᾶ ραγέϊθιιβ ἔθυσαθ αὐδδὶ ἀπάαϊατιθ 
“ΘΑ ΌΒΠ 61 ΘΟΙΆΡΥΘ5818. ὙΘΥΒτι5. τη αϊιπι, ἑοττὼ Παρθαῦ ϑρμηθυϊόθτη ἤρτχαπι, οὐ. δὗο. ΞῚ γουθαβ ΠΠΆΠΙ 
“ Ῥαγθθτη ἔθυγαβ δἰ τηϑῖου ατπιδυύϊδαβ δα πος ᾳαοᾶ ἴρβα τηᾶρὶβ ἀρρτορίπαπαῦ τηθᾶϊο ἀθρθ1]1} τα ΠΟΥ θα 
“ Ῥυύθυη Ῥ6Ὶ νἱἹο] Θη ΐατη 8. τηθᾶϊο ἀποῦβατθ ἀθαπα]6 ρομᾶπβ οΧ οτππὶ ρᾶτίθ ἱπνθαϊαξατ... Ῥοπδτητιβ αποᾶ 
Ὑ Φουα, 810 βρῃδθυίοαθ βριιναθ οὗ απιοα ὙϑΥβ8 ἈΠῸ ΠΘΙ ΒΡ ΠΟΥ ατη ἐΘυΤα8. ΒΘΙΊΡΘΥ ορροπαΐυς τη α]ῖο 
“πηδοῦν απδηδδα5 δὰ Θχ 8]1ὰ ρατύθ, αὐοα ααἰάθτα ἀϊοῖδ ἃᾷ δχοϊπάθπάδμη ΟΡ Θούϊομθ μι ἀπδθ Ῥοββοῦ 
“θυ ἀθ πποηθῖθυβ ααἱ νἱ θην 5 ρου μλΐ που ἈΠ1Π15. ῬαΥ θα5. ἔοττδθ. Νϑτα ἀπδηθίδαβ τιοηξίαμη. πἰΠ 1] 
“ ρβ ἴῃ ΘΟΙΡδ γα ὐ0Π6 δια ὀούατη ατιϑηἰδαύθι ἰθυταθ βἰοαὺ δὶ ρῖ]Ππθ Ορρομπθυθύμι ὁχ ππϑ Ῥατέρ βρῃδθυδθ 
“ ΘΟΙΡΟΙΘΔΘ 5. Εἰ οἷὸ ροβύο, οβδίαν ὁῃ6 1ἴὰ αᾳαδηῤ ὰ ἀρρίαπύα ἄὰ ἀπὸ ρᾶγίθ 4611 ἐθυτα δἷα ποθ] 6 
ποῖ ᾿πα! δυθηΐθ οοσα᾽ ὃ 4116118 ἀοὶ τηοηῦΐ, ἀονυθ 06. θϑϑὰ βθοομᾶο 1᾿Αααϊπαΐθ ὁ βθοοπᾶο Αὐϊδύονθὶθ, ἃ 
αἰδυθησα αἱ 486110 ὁ16 βοβύϊθῃθ 1᾿ϑαύοσθ 611. 9. : “ Ῥγαθναθηΐθ τηδίουὶ ραχῦθ ΞΌΡΘΙ ΤΠ ΠΟΥΘΤΩ ἀβατι6 
δ Ποὺ ἕδγαῦπν ἀπο “ ΘΟΥΡτ5. πχούππα τηθαᾶϊο 8πὶ ἐαηραῦ τιθᾶϊαπι ταπηαϊ.... Ῥγορίθυ Ποὺ αποα πιδῖοῦ 
“ ῬᾶγΒ. ἷαϑ τθρ6 111 ταΐπουθπι ἃ τηθ 10 «πποτιβαπ6 ππάϊαπθ ἱπνϑηϊαίαν δθατ8}15 στανὶδαβ .» 660, ΑἸύτονθ 
Ῥαγθ (110. 11,166. 65, ο. 89», 15 601.) Τ᾿Ααυϊπαῦθ ραυ]απᾶο 611 ρου βου βθίσηα, ϑἰδυϊοἰ δὰ 461 οἷδῖο ἄϊοθ: 
“ Βαπῦ φαύθιη ἀραᾷ ποθ ααδθάδπι ΘΟΥρΡΟΥὰ ΒΡ μθυΐοα απᾶ8 ἰδηηθη. ΠῸη ρουΐδοῖο παροηῦ ΒΡΠΒΘΥΙΟΔΤῚ. 
“ ἤρτταπι, βου ἔρϑιιτη ΘΟΥΡτΒ ὕθυταθ ἀἰοὶθαν 6586. Βρμδυΐθατη, οαπη ἰαταθι παρϑαῦ τηδριαβ 6] ον αὐ ημ6 5 

ταοηδίατη. οὐ οοποαγίψαθθβ γα] απ; ἴῃ ΘΟΥΡΟΥΙΡτ8. οὐϊατη. αὐ Ποία] 1θτι5. απ βαπὺ ρα π08 ΒρΡΒδθυῖοα, 
“ ἀπγθηϊπηθαν ἈΠ πιδι6 ἐππιοτοβίνα 5 γ61] ἀθρυθεβίοπθβ ἀαΐ 5 ποὰ οὐδύμπεϊ θα. παϊαβιηοα! αὐ! βοίαθα 

“ ἀἰοαμύαν 6888 Βρῃδθυίοαθ ἤριταθ, ααἱαὶ παϊαθτηοα! δα αἰ ίουθβ γ6] βαθγαοίίομθθ βθουματη ΒαΤΒΙΙΩΙ 
“ ἀαδδὶ ποὴ ἀρραγθηΐ ,. 

ϑεκι Π, Τομ. 11]. 1: 

« 

λβως τῆνος πενντστας 

ἜΨΨΟΨΟΝΝ 



922 ΟἸ ΒΕΡΡΕ ΒΟΡΕΙΤΟ 00 

« ψΘ 5815 σϑηθγαῦϊο τηϊχύογιιπι ΘΧ ϑἰθιηθη β θϑὺ πϑοθββανδ; Δ] 106 ἀθἤθοινοὺ τηπηαπ5 

“ψρ] ΔΠαθδπᾶο ποη ἐπϊθβϑὺ. 564 [8115 δὺ ἴῃ οοπύδοῦι ὑρίαπι Θἰθιηθηθοιιιηι, 50111οϑὺ ἔθυτδθ 

« ῬΠΠ ΒΘΓΘ 6Χ πη8 ρᾶτύθ οὖ απ δαπα 6Χ 8118. Τρρο [818 σοηὐθοίιβ ϑϑῦ πΘΟθββϑυ]α5 

“ ρῦ. ΡῈ Θοηβθαῦθηβ δαὰδ παπαπδπι ΘΟΟρθιαϊύ ὑούδπη ὕθγγαπι. Ραύθῦ Θοηθθα θη ἃ, ΟΠ 

« γῃδίουΐ, οὐ τηΐπου οΟ]ΠρΊ σαν 80 ΑὐἸϑύου!]θ 29 1)6 Οἰθηον. οἱ Οὐογν. ἀϊοθηΐθ τηϊχύογιιη ρ6πθ- 

« γρδοπθη ΠθΡὶ ἴῃ Ιοοο οοπύδοῦτιβ ὑγ!ατη ΘΙ ΘΠ Θ πο Ί1Π, δι απ0ΠῚ γα] 5018 65. ῬΘγνθ- 

ηἰπηῦ νἱίοθθ ἰρηῖβ Βαρρ!θηῦθθ., (10. Π|, 6. 1, ὁ. 270 ἃ. θα. γὕοη., 1522). 

{Π| ραίοί ἵν, ἰδία ἤφιγα, 606. Τὰ ἔρια 4] ἀθ!ηθεύα (Η. 85 ἃ. Τὰν.) ὃ ἰο!᾽ὰ ρτὸ- 

ῬΑ ΡΠ ταθηΐο ἀδ ἀπ τηϑποβοῦιυθο 4611 Ηοααριθγο αϊ ἘΡΙα1ο ΟὈΙοππα (Πονι. ἱ, Ρ. 154, 

ηο 27). 501 ὁπ6 1᾿φαύογθ 4611 Φ. ΘΌ}06 1 ϑοσογρπθηῦο αἱ ἀπ παΐγηθ 186. ῬΓΡΟΡΟΥΡΖίΟΗΐ, 

αββϑδὶ ἔπι οϑοδιηθηῦθ Βορρίαπηροηᾶο, Ρ6Ι Τϑηᾶθυθ ϑοοθύῦθα "116 18 σοβ8 8 ποἢ6 ἃ 4161]] (θα 

δῦϑμο, ἔτ οἱ αἰθοῖ, οἹ1 Βοούίϑυ, Μϑνν. 1, Ῥ. 145. 508.) 686. υἱδϑηθνδηο ἰἃ ὑθυτἃ τηδρ- 

βῖονθ 461 δοααδ, ο..6 ποη ἱπιρογῦανδ, ἃ] ῬΓΟΡΟΒΙθΟ τοῤγ"ρ)η. ραν, τοῖ, ηγγμεζξαιγνι. ἃ ἑογ γα αἰἰδίαγο 

νἱαφαΐ»". 

17 οομέξαξ ἀὐδοοη8, τι {116 αἰοὶξ, Θοο. Οπθϑύα ουτηο]α 41 οἰθασίοπθ ὃ νϑγϑιηθηΐθ βγη ; 

6 ἴϑθοθ 5θπ80 8πῸῃ6 81] Μοοτθ (1, 851) 11 ἀαδ]θ οϑροὸ αἱ δοοοβύαιϊδ, τὴ νϑηδπηθηΐθ, 

ὁοτη6. Οσπιηο νϑᾶθ ἀδ 5ὸ, ὁ0Π Δ]ΌΡ6 [ΌΓΙΠ0]6 αἱ οἰξαχίοπθ ἀδηύθβομθ: (“ αὖ ραῦθῦ οχ 

«5. απ8δθ 46 5Υ]ορίϑιηο ἀἰϊσιηύαι ,, 126 Μοη., ΠῚ, 7, 19; “ ἴῃ 115 αδ8 5] 1οἸ 61 ἀΘ 

“ ρῃΐθ,, [6 Μον.). Τὰ πορύτα ὃ πὰ ἔογιηα]α ἀΐνουβθ, ὑσορρο μὰ ἔδπιρ]αγο, ὁ [δ ]6 

6π6 ΤΑΙ ἰοσ, ὁπ 6. παύγίγα ρθ Αὐϊβύουβ!θ ἅπἃ γϑηθυ ΖΙ9η6 Βιρθυ]αῦνδ, ΠΟῚ 51 ΒΆΡΘΌΌΘ 

τηδῖ ῬΘΙΊΠΘΕΒ0 Αἰ δάορθγαγθ, ὅποῃθ ἀὐϑηᾶο ἴοββθ δύνα αϑαύα ἃ ΔΙΌ] ἃ] σὰ ἔθιηρο. 

ΤΠ ρᾶββο αγίβύοὐθιοο ἃ οαἱ 58 Δ|1π4θ ὃ ρυγθ υἱξουϊῦο π6118. ρἱὰ νοὶῦθ οἰδαῦεν ϑάϊχίομηθ 

ααδθυτοοθη ίβυϊοα, 46110 Ῥγοροδίοηο5 αἱ Αὐἰβύοῦθὶθ γαθοο!ῦθ ἀὰ ΤΙ Θοῆ]ο αἱ ἔϑυταγα, ἄονθ 

ἃ ο. 217γ᾽ (10. 1 Ῥγῖον., οἂρ. 84) Ἰοροίδιπο: “" Νοῃμ ορουῦῥοῦ δ  γαυὶ ῬγΟρίο Θχρο- 

« αἱ δίοπθηι ([ἀθβῦ ϑχϑιηρυπ) Ὁ] αἱ ἃ δοοίάθυθ ᾿Ἰπθοημ ΘΠ Θη5; ΠΟΙ Θηΐπὶ Δ ΡΟΓΔν ΤΉ 85 ἴῃ 

Κι ρῊ αποᾶ Δ] αὐ] 50 5608 οχροβίθίοπθ 5ἷο ἀϊοίτηβ. αὖ βϑηθίαῦ ααἱ ἀϊδβοῖδ; 60 ΘηΪπὶ βῖο 

“ἘΡ΄ αὐ βἰπθ Πἰβ Ποὺ ΡΟΒΒΙθ116. δῦ ἀθιηοπδίσανο αἀπθιμδατηοάμπι οΧχ ααϊθαβ 50110- 

“ ΟΙΘΙΠᾺΒ ». 

ΜῈ φιοά ἐόντα ὀηιθν φαΐ μον φίδῥιμην, 660. Τιὃι Ῥᾶ ΡΟ] (σύδϑιι8 ἐθγ γα 6), τλϑν ποη ἰὰ, ἀούθ]ηδ 

ΘοΥΤΙθροπθηο, 51 ὕτονα ἴῃ ΑἸΡϑυΐο Μᾶρμο (}όρι. 1, Ρ. 187): 1ὰ ἀούνγϊηδ ὃ δηΐθυῖοῦθ 

αα ΑἸροτίο Μῶρπο 6 ἴὰ οοπιραύαθα ἄδ [αἱ (1Ὁ., ῥ᾽. 187-898), Βοβύθπαε ἴπνθοθ ἴῃ ραν ῦθ 

48] Οδιηραπο (12., ρ. 108: “...ὄ Ἰπδϑασα!αθ ργδοϑάϊοῦα, ΡῸΡ ὑθοθβϑιιῃ ἃ ἤρτ δ ΒΡΠδΘΓΆΘ 

Κ πρη ἐπὶ ρΟΒΒΙθΠ15. ἴπ δαπδ, ἴῃ ὕθυγα γ0γῸ ἔπ] .,, 660.), ἱπὐοραπηθηΐθ ἀ8] ΟΟ]ομηᾶ 

(10., Ρ. 158) ὁ. Ρθ1 απ ὁοῦύο ἔθιηρο ἀδι Ῥϑοῖο γϑηθίο (ρ. 156) (1). Ὁπᾶὰθ ὁοὰ ὑαϊίο 1] 

τἰθροῦθο ον 1ο παΐγο Ῥ6Ρ 1ο 5 ορρδῃηΐ, Βοπιπι0 β,ΘΟ]ΟΡΌ, πιδὸὶ Π6118, οὔ οδ, βθου θα ὑΓΟΡΡΟ 

ΘΟΙΤΙνΟ, ΠΟῚ ῬΟΒΒῸ [θπουτηΐ 8] ΒΟΙΥ 466. Π6] νϑᾶθιθ Θ0Π10, ὁΟηΒΘη Ζίθηΐθ 1| ΟΊ θ᾽ 

(6116 γοῦγθῦῦο ρου! ῦγο αὐὐνιθυΐηθ 11 τηϑεῖῦο ἃ Βιππηοίϊο), ρυθύθπαδ αἱ νϑᾶθι ἀϊνίπαῦο 

ὉΠ γθ1Ὸ ρϑοϊορίοο (“ ἀ16110 ομ6 16 ὅθῦγθ ΘπΊθΡρΘηδ ἅ8] Τη816. ΠῸΠ 80π0 666 οἹ Ροβι ἐὰ 

“0 ῬΌΡΗΘ, 60,16 16 ἀἴθβθιο ἱ τποάθυπὶ βϑο]ορὶ ,, οἷν. Ορ. Γαΐ. αἱ Ὁ. Δ., Π|, 454) ἴῃ 

ααθϑύδ. ϑποόῦτιθ οἱ ροβι τὰ οἢθ. ργηούθπαθπᾶοβι ἐπουὶ 4611 ἀοασδ ἃ ἰουηΔΡΘ ἀπ ῬΟΥΖΙΟΠΘ 

(1) Αρσίαμρὶ ρθν Ῥ. γομοίο ααθϑύο ρᾶβθδοὸ 46] ὁ. 20 46] Ζήδο)" Οὐοἶἑ οἱ Μηιραὶ ἃ. διρηηπα, σὰ. 

γοη. 1508, ο. 880: “ Βοααίϊδαν ἀποᾶᾷ ραγ8 ἔοσγαθ αὐϊάν οὐ δαὰῖβ ἀἰβοοορθυθα δεῦ Ῥγορίπαθπῖον ΟΥΌΙ 

Φ Ἰαπδ6. ἀαδ) δ .5. 5. θηηοΥβα δα υΐθ, ααΐα, ΑΠὕΘν παπᾶ πο Ῥ]τ8 Πυοτοῦ δὰ ἀπᾶπι ραγύθη. ααδπι δὰ 
ἀντι 

ΔἸϊδτα 5. 



ΟΥ̓ ΙΝΤΟΉΝΟ ΑἸ1Δ “ ΟΥΛΕΒΤΙΟ ΡΒ ΑΟΥᾺΑ ΕΤ ΤΈΒΕΑ ,, ΑΥ̓ΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ῬΑΝΤΕ 828 

46] ποβῦμο ϑιηϊβέθγο βϑυξθηγίοπδ!θ, ἄανα 8118 ἔθυρα ἰὼ Ὀίζζαυρα ἕοντηα ἀπε ρογδ ἅ8] 

Ῥἰοοίποϊο ΔΙ] πηραῦο ὁ βύγοποαῦο ἴῃ 581118 οἰπηδ. 

{σὲ ἀογηιογιδέγ αἰτίην 68 ἐγ, ἐϊιθογονναίδιι5, 600. --- Οἷν, ΤΉΞΟΡοβιι, 1)6 8ρ]αογὶοΐα, 11}. 1 ̓ 
ῬΙΌΡ. 15, ὁ. 91 υ, 15 60]. 4611 64. ἀθϑουθθα, π6 118 Τθρι. 1, Ρ. 108 ἴῃ πούδ: “ Οὐ 5ρΠθθταθ 

Κ΄ ΒΌΡΟΓΠοΙθη. Πα τι, βθοδῦ Βα ρΘΡ Ποἶθϑ, βθοῦου" ῬΓΟν ΘΉΙΘΠΒ ἴῃ ΒΌΡΘΓΠΟΙΘ ΒΡΠΔΘΓδ 6 θϑὺ Πἴπθ8, 

ΟἰΡΟα] τη οοπὀίηθη5 9. Πῷ ἀϊπηοδῦγαζί οι βαοπδ, ΘΟϑὶ 6118. Θα]Ζ. 4] ἴβϑοοο ΒδυροΥ (Το η- 

αἴηὶ 1675, 1η-45), ». 3: “Νϑιῃ ρυίπηο ὑγϑηβθαῦ ρ᾽ΔηΠ ΠῚ ΡΘΓ ΒΡΠδθΓ6 ὁθηύγαμῃ Ὁ) [7αὺ., 

“Ἔρ, 7]; Ππααρὺ Ἰρίθαν τϑούαϑ ααδβούπααθ (ΠΕ], ΠΕ, 660.) ἃ Ὁ 8 ᾿ἴπϑᾶτὴ ΒΟΟΘΒῈ, Ποο 

ϑβὺ 6. ὁθηῦο ΞΡθΘΘΓαΘ δα ϑἷαϑ βιρθρἤοίθμι ϑαποῦδβ ἰΠθ1 56 ΘΘΑΌΒΙΊΙ, οὗ ῥγοίπαθ Π]ΠΘδ 

“ΒΟΟΘΚῈΙ οο86. οἰτοα] οἰρουμ ο θη δ. --- 5΄η Ρ]απαπι πῸη ὑγϑηθθαῦ Ρ6᾽ ΟΘΗΓΓΠΙ 

Κ βρΡῇδΘΡαΘ [ἢρ΄. 8], δῸ θο (Π) ἀποαύαν ΠΗ ρίδπο ΒΟ ρϑυρϑπαϊοα]διῖβ οὐ 80 Η δᾶ ᾿ἰπϑδῃη 

“ΒΑΟΘΙΒῈ ἀποδηύαν αὐοαπαιθ γθοΐαθ ΗΕ, ἨΕ οὐ οοπηθούθηθαρ ΠῈ ὉΠ, Ἐχιίαθθ (00 

“ἀπρ. ΗΠ, ΗΠ γϑοΐοβϑ) ΠΗ, - ΗΠ Ξϑ (Ὁ Ὲὶ ΞξΞξ ΠΕ ΞΞ) ΠΗ, - ΗΠ; αυᾶτὸ ΗΕ ΞΕ ΗΝ, 

“ Ἐοᾶθηι τηοᾶο γϑούδθ οἵηπθβ 80 Η δᾶ [᾿ἰπϑῶη ΒΘΟῈ 

ΒΟΟΣ οαὺ οἰγουμηξθγθηία, οἷγρο! ΘΕ)... 

ΜῈ φιιοά ἐθγγα Θηλθ  460η)8 παδοαί βιγαην, θοο. Οὐδτηδπηθηῦθ 1 ΑΠρ ΘΙ θ1: “ ΒῚ δ586- 

ΤΙΒ606. 616 ἴα ἔθυσα ϑπιθύβδ ἢῶ ἰὰ ἤριιγα αἱ ἢ ΒΘΙΆΙ]Π]0 ὁ αἀπ881] (ἴπ8ο βέογϊοο αἱ 90 

οαἀποῦαθ δϑαυδηύῃν, ΕΡΡῸ ΠΠπ68 

ΒΡΘΑῚ ΘΟΠΊΡΓΘΒΟ ὑτᾶ 1᾿Θαιδύουθ 6 1 ΠΙΘΓ 18 Π0); οΠὸ 56. 1᾿ΘΙΠΘΥΒΙΟπ6 ἴοβϑθθ ἀοναύδ ὃ 

πἀπϑ, ΘοσθηθΡιοἰ δὰ 461160 ἀπ σἴϑγθ, ἰὰ ἤογγῷ ϑιηθῦϑδ, ἀουγΘΌ 06 ΘϑϑουΘ ππ8, οα]ούία 6 ἄο- 

“ ὙΤΘΌΡΘ. ῬΘΓΟΪῸ ΥΘΓΘ ῬῸΡ ὑθυτηϊ παύου ἢ οἰρθο]ο. ΟΠ μοὶ ἃ ἔθυσξ ϑῃθυρα ῬΘΡ πΠ8 

“ βραρα, ΒΘΠΜΠ ΠΕ] 6 10 81 ρίονα ὅ8] αδῦο ὁΠ6 18 τηϑϑβίπιδ αἰ θγθηζο, ἴῃ Ἰοπρὶπαϊπο ὃ 

“ 41 180. ργδᾷᾶϊ 6 18 τηϑββϑίτηδ αἰ θρθηζα πὶ Ἰα δα πα ὃ αἱ ΟΥ̓ στνδαϊ, δββθυθπᾶοβθὶ οἢ9 

Κ ρ6 18. ὕθυγα ΘΙΠΘΡΡΘ556. ΡῸΓ ἀπδ οδ]ούθδα, ὁ0η [θυ πδύοι Θ ΟἸΓΟΟΪα 6, [ἃ τηϑϑϑῖσηδ α18:6- 

“ γρῃζϑι ἴῃ Ἰοηρὶ απο ἀοντθῦθ6. Θριια ΡΠ ΓΘ ἴα πιδδδίτηδ, αἰ θυ θηζα ἴῃ αὐ πα ]πθ., (Βοίϊ. 

ἃ. 8οο. 1). 1., 25, ὙΤΠ, 67). Μὰ τῆθπο τϑυϊαμηθηΐθ ἃρρίαπρθ οἢ6. “ ατθϑὺθ τη ἀθβιπη6 60Π- 

“ βἀθνδζίοηὶ ἔθ Αὐσἰβύοὐθθ ἰπ Μοίοθογοϊ., 1, 15.,, (8ἷο --- ΙΘροῚ ΤΙ, ὅ). Ατϑέοὐθιθ ρ81}]8 ἴῃ 

απθδύο ἸπορῸ ποπ αϊ ἔθυτα ϑιηθῦϑα τη 6116, οἰκουμένη ο ὕθηγϑ δρϊθαῦδ 6 ΔΡΙ 0116; αἱ 

ααθοῦα 6 πὸ Αϊ 416118. ἀϊοθ οὔθ 50η ἅδ᾽ ἀθυϊάθυθ ΟΟΙουῸ οἢ6 ἴὰ ἀθβοῦίνοπο οἱγοο]δν- 

γηθηΐθ, ϑϑβθηᾶο θϑϑῶ Ππηϊφαύα, ἃ βϑυῤθηνίοπμθ 48] ἤρθάαο 6 ἃ τη θΖΖορίογπο 8] οϑ]ᾶο (1). 

Ῥοι 1᾿᾽ααύουθ 46116 9. ἴπνϑοθ, θοπ|6 ρἱδ ΘΌΡΙ δα οβϑϑῦναῦθ πΠ01|18 Μορνογία ργδοθαθηΐθ, 

δΟΟΘηΠΘϑΠἄοπ6. 8 ΠΟΘ [8 ρΓΟθΘΌ16 ταρίομθ (ρρ. 184, 159), ἔθυσα ϑηηθῦβα 6 ἔθυσα 80 1- 

{0116 50 ὑθυηηϊηὶ 666 5Ϊ θαι γαίρομπο (3). ΑποοΡᾶ: ἰο ποη αἾΓΘΙ 81} ἸπἀἸτΊσζο 4161] ϑαὔοῦο 

ἄ611α . φαδπῦο ὁοοηὐίπαδ ἃ βορϑίθηρογο ἢ] ἀούξο ἀἰτούϊονθ 4611 Οββογρνδίουῖο αἱ ῬΆΙΘΡΙ,Ο : 

(1) Διὸ καὶ γελοίως γράφουσι νῦν τὰς περίοδους τῆς γῆς ᾿ γράφουσι γὰρ κυκλοτερῆ τὴν ὀικουμένην᾽ 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀδύνατον κατά τε τὰ φαινόμενα καὶ κατὰ τὸν λάγον. Ὅ τε γὰρ λόγος δείκνυσιν ὅτι ἐπὶ 

πλάτος μὲν ὥρισται" τὸ δὲ κύκλῳ συνάπτειν ἐνδέχεται διὰ τὴν κράσιν " οὐ γὰρ ὑπερβάλλει τὰ καύματα 

καὶ τὸ ψῦχος κατὰ μῆκος ἀλλ᾽ ἐπὶ πλάτος (ρ. 66 ἃ. οἄ. [108., 1894). Ῥοβῦο ὁ116 π611ἃ ἀπέΐψια ἐγαηδίαὐῖο 

ἃ τοβο: “ Ῥυορύδι. απο οὐ υἹἀ]οι]οβθ βουϊθαπῦ παπο ρου]οοΒ ἔθυταθ. Πϑβουϊθαηῦ δηΐτα οἰτοι] τ οτα Πα ]- 

“ φαΐαμι, Ηοο δαΐθηι οϑὺ ἱπηρ ββ10 116. οὐ βϑθοοαπάπτιῃ ρρα θαὐϊατη οὖ βϑουηάσμι ταύϊοπθηι. Βαῦΐο Θηΐτη 

“ οβύθπα! αὐοᾶ δα Ἰαὐ αἀδίποτα. αὐἱᾶθπι ἀθυθυταϊ παύω, θϑῦ, οἴσοῦ]ο αύθια. οΟρα]αντὶ οοπθὶπρὶὺ ῬΡΟΡύΘΣ 

“ ξριαροσδηθίδια (“ οὐ οοὐδθ ρανθϊθ ρϑαὺ δῦγθ τϑραγᾷόθ οοπιτηθ οἰσου]αῖτθ ραν ἴα ὑθιιρόγανιτθ πιόϊδηθέθ 

“ «αὶ γΥ τῦρπθ.,, Β. βλιναπιλιπε, Μόί. α᾽ 4γ., Ῥατῖβ, 1868, ρ. 160, ὁμ6 'π ποία ἀρρίαηρθ: “ Αὐϊϑύούθ 

“ γραὺ αἴτθ ΄ὰθ 1ὰ ἐοιπιρόταθατο, ααἱ τοπᾶ 1ὰ ἤθυγθ ΒΔ ἰ 8.016, θὰ ἔα ἐοαῦ 16 ὕοαν ἄἀδπβ 18 8618 46 Ἰδ 

“ Ἰοπρίθαᾶθ ,); πο δαύθιι οχοθάπηὺ δϑϑῦπβ οὐ ἔγιριιβ βδοαπᾶάστη Ἰοπρὶ πη 8πι 864 δὰ ΤἸαϊ᾽ναζιθτα ᾿ς 

(Ὁ) Νὰ εἰ ραὸ ἀϊΐτθ, οοσιθ ῥαϊυπο πὰ βαρροβῦο, ὁΠ8 σἌθοΡρο αἱ Παμπύθ βία ἅ611ἃ ποθ ἀθβίτηδ, Τρίπίομθ 

56 ποθὴ ἐταϊηθοπάθπαᾶο ααμπέο Θθροπο ποῖ οαρ. Υ͂ 401 Τούέν νιαῖο (ΟἸ θὰ αἱ ΟἈΒ6611ο, 1896, θᾶ. Οτοοϊοηὶ, Ρ. 107). 

πτσνίτος 
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“ ΒΙβορῃᾷ ποίδθ ὁἢ6. 1᾿ θβθθγ6 ἰὰ τηδβϑίτηδ αἰ ογθηζα ἴῃ ἸοηρΊαηθ Θρ8]6. 4118, 
« τηδϑδίπιε, αἰ θσθηζα ἴῃ ἰαὐϊυαϊπθ πο ὃ ΘοΠἀϊσίομθ πϑοθϑϑαῖα 6 ΠΘϑΠοΠ 6 5 Ποϊθηΐθ 

Ῥϑιομὸ 11 ὑθγιηϊπαύογθ 4611. ὕθι γᾶ ΘΗΊΘΓΒΒ δἷα ΠΠῚ Οἰγοοο; 6. αἸ16110 οἢ6. ὃ τηϑηϊθϑίο 

8ΠΟ6. 8110 ἄοῃπθ, οοβυτιίβοθ αὶ ἢ ΘΥΡΟΓΘ ἈΒΟΓΟΠΟΙΊΪ6Ο σϑοργϑῆρο πὶ οὐ] ἀἸούτο ἃ 

συΐϊάα αἱ Αὐ᾽βϑύοῦθὶθ, ὃ οδάαθο 1᾿δαύοιθ 4611 ., ὁ6. πο ἄονθν ῬοΪ Θ55016 Ὧὴ τηᾶ- 

« ξριηδίϊοο δα δϑύγοπομιο Αἱ ργοΐθϑϑίομθ ,. Τ᾿ προ Ὁ] ἀϊπηθηύίοα, 6η6. 1 ΘυΤΟΥΘ ἀ66}1] 

αννθυβαρῖ (Ηρ. 15. ἃ, Ω. 6 ἅ. Τὰν.) ὁ ἀϊ πιο] Αἰ ὑγ] βου ὑοῦ 46] βθοοϊο ΧΙΥ-ΧΥ͂ (οἴν. 

Ταᾷν. 4. Μόνη. 1, ἤρρ. 8, 11, 12, 15, 17-20) διὰ ῬΥΌΡΓΪΟ 4.6110 ἀϊ οὐθᾶθγθ ὁ) 1ὰ ἔθγγᾶ 

ΘΙΆΘΡΡΟ550. 68 Π᾿ ἀοα δι Θ0Π ὑθΡ πα πϑῦοιο ΟἰΤΌΟ]α 6. Τὶ ΘΟ 6. Ρ61 4116110 5181 σοβθνϑυ 8, 

ΘΟἸ]οοαν 6 ἰὼ 6. ἴῃ ἀρῦθο ὕθηιρο δηχίομὸ 8] ἔθιηρο αἱ Πδηΐθ. 

Παθα Παδιξα ι 8. οωξογ λέν, Θο0. ἙοθῸ τη ΑΙΟΤῸ ΘΡΙΌΓΡΘ ΑἹ οἰδαζίοηθ οἢ.6 60ῃ. 5}1 ΑἸ ΤὉ] 

Ῥούγθοθ6. αἰπηοϑύγαιθ, ὁ] ὕθπρα ὅποιο οοηΐο 4911, ααϑηύὰ πυλαρναπαθ 46116 οἰναχίοηί, 

ἰηβο! δα ἴῃ Παπΐθ, ὁπ6 ἰὼ Ω. ποῆ ὃ δ]ὑγῸ Ρθῖ' αυνθηΐαγα ὁ 6. ἀπ᾿ βου [Ζίομιθ βίονα- 

ΠΪΠ6 (οὗν. οιη. 1, ρ. 157), 6. Ῥυο 8] πηθηῦθ, οοη110 ογθᾶο, ααπ ροΒυϊ πᾶ πο, ἴουβ9 ΑἹ 

Ρβοῖο γϑηθῖο. Γ᾿ ΑἸ Τρ θυῖ, ὁΠ6. ὁὀομοϑοθνᾶ θ6η6. ΟΙΌΒΙΟ, ἃυΡΘΌ 6. τηθ 8 1] πη 9. ὁ01η- 

ΤΏ0550 ἢ ΘΙΓΟΙΘ Αἱ δ] ἐαύνα. Ροϊομῃὸ, οοτηθ πούὸ ρἱὰ 11 ΟἸα]δηὶ (ρ. 409), ἀποδίο 

“ φῳιγγοοδύο ἀοὶ ὑθιηρὶ οὐ ϑυϊδηὶ, βοῦῖγθ βοϊζαηύο: “ πσορδθ ἰπ Η]βρϑηΐα οοοϊἀοη α 15 

«Ορθϑπιβ ὑουμἶπο δῦ, τηρχίπηθ. Ὁ] ραα αδᾶθ5 ᾿πδὰ]85 ἨΘΓΟΌ]15. ΘΟ] τη ηδ 6 νβιηὔαι, 

(Πϊϑίον., 1, 2); τηϑηῦγο ΟἸονθη816. οϑηΐδ: “ ΟἸΉ 1 Ὲ15 ἴῃ [θυ ΓῚβ αὰ86 δαπὺ ἃ αϑαΠ)5 πθα 90 

«“Αὐμοσϑη οὗ Θθηρθιη., (ϑαέ., Χ, 1). ]40οροὸ αἱ Ῥδηΐθ οἢθ, ὁοῖηθ 1] Εν. οβϑϑῦνϑ, οἰΐδ 

Ῥαγο Οτοβίο (θά. οἷδ., ρ. 103) ὑγα ἱ βσϑοργϑῆ, Π0η Ῥγθη 8. τ 5ἰτη116. ΔΌΡΡ]1ο. [28] τϑϑίο 

Θ6. Π6] πηϑᾶϊο θγὸ 51 συἰθθηθαβθσο ΘΟ ΠΘΠΊΘηΘ ΟΟΠ]Θ Θβύ ΘΙ ΟΟΠΗ͂ΠΙ 46] ΠΟΒΙΡΟ 

Θιἰβϑίθγο 11 αδηρθ Ὁ] οὐϊθηΐο 6 Οδάϊοθ 411 οοοϊἀθηῦθ 1ο ἀϊπιοβύνα γα 1᾿ αἰύσο Τ᾿ ΔΡΌΔΡ]1Ο 

ῬΓΟΒῸ 44] ὁθ]θῦνο Θϑγᾶγαο αἱ Οὔθπιοπδ 6.6 π611ὰ 7Ποογία ρίαηοίαγιηη, βουῖνο: “ ΑὙΠῺ 

« ἀἰρύαῦ ἃ αὐτίϑαμο Θφάίθαβ, 5. Ποῦ ΑἸΘχϑηαγὶ οὐ Ηρ α]15, ἀϑαπδ! ον; αἰβύαῦ. θπΐπι ἃ 

« Θδάϊθυ5. ΔΙοχαπανί ροβί 5 ἰπ οὐἱθηΐο 90 συϑάϊθυβ οὐ ἃ Οϑάϊθα5 ΗΘΡΟυ]15 ροβὶῦΒ5 ἴῃ 

« φροἰάοπίο 90 ρυϑαϊθαβ οὗ δ0 αὐτοαὰθ ροῖο 90, (1). 

ϑϊοιιέ ρον οοϊέρδίνν, ἱηαθ, θα. 11 Οδιηρϑηο ἀἰπηοβίσϑπαο Π6] ὁ. 47 Ἃ6] 5πὸ ὑναῦϊαϊο 

4611 ϑδέογα οἰθ: “ ἰδύα αὐδῦύε, ποη οϑὺ ὨΘΡΙ Δ 1115. ὑοῦδ, 5᾽ ΘΒΡΕΙΠῚΘ. ΡΘΡ ΘΗ ΟΟΒῚ: 

- Ηδριθαῦαν δαύθιι πᾶθὸ απδρύα βϑοιπάπη Ἰοηρὶ πἀηθιη Δ οὐθηῦθ ἴῃ οὐοΙ ἀθηΐθηι οὗ 

ΡΟ ἰοίαμη ΔΙΘαΠῚ βϑιηϊοί οι] ααἱ οοηὐϊποῦ θήηρβ 12. ΠοΡΆΤΓπῚ Δθαπδ]πιη). Ουοᾶ 
- αὐἰᾷθηι 5οίδαιη οϑὺ Ρ61' ΘΟ ρϑίτι [ὰηδ6, αποηΐδπι ἴῃ τηθᾶ!ο ΘΟ] Ρ515 ᾿ᾳη89 5] 501] οὐ αὔτ" 

ρα ρυπηο5. οὐθηΐα!θβ, [απὸ οὐἰδτι' ρα οχύλοπιοβ οθοϊ ἀϑηὐδ]95 οὗ 6 ὀοῆνοσβο. πᾶ 

φοποΙααιθαν αὐαοᾶ ὑούα Ἰοπρίθαο οϑῦ παρ θαύδ; Ἰαὐϊσαο ποῖ οϑῦ ὑούα παρ αίδ, πϑηὶ 

ρᾶγίθβ νἱοίπδο ἃϑαιυδύον! ποη ᾿ἱηνϑηϊαηὗ" Ππϑθιυαὔδθ πο απ] θη ῬΓΟΡῦΘ᾽ 1Π ΘΙ ΡΘΙΊΘΠῚ 

Ἰοοΐ, αὖ βαρτα ἀθοϊαιαῦαπι δῦ, 588. ργορύθυ. Ὁ] 88 οδιβαβ., (οἵ, ϑρπαογαο ἐγαοίαίιι, 

γοποζία, 1581, 6. 200 υ). ΑἸήταρβπο, οἰδαῦο ἅ8] Οἰυ]δηΐ, ἃἢ ρο᾽ ἀϊνθιβδιηθηΐθ Πᾶἃ: 
« 

- 

- 

- 

Τά τηϑηϊθϑύθ θο]Π ρϑῖθ. ]οαϊαθ. ουβουναῦίο οοιηργοθαῦ. 51 ϑηΐμη ἄπο Ἰοοα αἰπιαϊο απδ- 

“ ἀνδηῦθ ἀϊβδίθα ρυοροπαπθαν, “ΟΡ ΠΙ ὈΠῸΠῚ ἴῃ ΟΥΘπύθ ΑἸ θιατη νθΡῸ ἴῃ οοοϊάθηΐο 

“ΠΡ θαΡῚ οομθπραῦ, θᾶ Π6 5] ὑογθϊδ, Ποιὰ αὐ] οὐ θη} ΘΟ] ρ5ῖ5. ἀρραῦθαῦ, ϑδάθιη ἴῃ 

ΦὩγΡ0Ὸ. οοοἰ θη} ποτὰ ποηδ ἄθημιπι οοπδρίοἰϑύι", (οαρ. 3). Π| Πϑρ]ομηοηῦδηο ἀἸπηοβίτα 

ΤΙΘΟΥΤΘΠ40 Ὁ ΠΟ 6511 811 60 1155] ἃ] Τππᾶ, 1 σίδῥοϑίἑὰ, οἶνθ Ῥ6ν 1αἱ να]6 αυϑηΐο ἀἴγ6 8 ογἱοϊὰ, 

(1) σδν. Βδιναυν, αόογν. α᾽ Αϑοιιόάα, ὕ. 1, Ῥαχῖβ, 1848, Ρ. σοχχχπι. 
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4611ἃ ὅθεν (110. 1, Θο0π01. 25. π6118. οἱ. οαϊζ. αἱ ὕϑη. 1496 4161} ᾿ῤρίζονιο ἐρη ΑἸηιαοϑέιιηη). 

Νοῆ ὃ Ροὶ νΘΓῸ 6116 ΘΟΠΊρΔΙ 556. ΡΘ 1 ἰὼ Ὀαμηδ, νοδα Π6118. ., σΟΠη6. ρᾶγνΘ οὐθᾶθσθ ἴὸ 

Βθορρϑηὶ (1. οἷδ., ρ. 454), ο π61 Τρβοῦο 46] Τιϑύ1η1 (6. 43) ὁοτηθ ρίϑοαιιθ π]665110 ἀἱ ογ8- 

ἄθγο 81 Οαἰθου, ααθϑῦο οθ “ Τ᾿ὍἍγοο (6 ὑἀπὰ 461160 οαἱϊ οϑυγθημ τὰ ὑγδηιοηύθηδο 11] 5016 

“ Ὥδ50Θ. 61} 51] ΘΙ} ο6. 5] ὑγονᾶπο 811 δὕτ8, ϑϑγθηη νὰ), τηθύὰ (6118. οἰ ΓΘΟ θυ θηΖα, 

« ϑαθδίον!α]θ, τηϊϑανὶ 180. ουϑᾶϊ, οἱοὸ 18, τπηϑύὰ αἱ ἐαδα ἃ ΟἸΓΟΟΠΘΓΘηΖδ, , ἢ Ρϑγομὸ, 

Ἰαβοϊδπᾶο ϑὐᾶῦθ ο]] Αἰ ὑγ], ΤΟΪοη60 βϑρυῦδο ἀὰ ΑἸέραραπο (6. 7. --- ἔν, ατστκάκι, 409) 

6. ἀα. ΑἸὑ11, νον ἢπ 48] 50 ἔθπῖρο ἀθύθυμηϊπαῦο ὑθου!οϑιηθηΐθ ο6 1] πιοπᾶο δθϊδα- 

ὈΠῸ οσοπρανα 4411᾿ Εἰ, 411 7. ἀπ᾿ Θϑύθηβίοπθ αἱ 180. συδᾶϊ, οἱοὸ 1ὰ πηϑῦὰ ἅ6118 οἰγοοη- 

ἔθγθηζα 46] ρἴορο ὁ 48] 5. ἃ] Ν. ἀπ᾿ ϑδύθηβίομθ αἱ οἶγοῶ 677 ουϑαϊ (1). 

Τα ογιαζέιν" αὖ ἐϊ15. φιογίη φορϊ, 660. Π ΘΘΟΡΌΌΟΒΟΟ Π6] οᾶρο 29. 4611 ὅϑὕογα, 

6. 81γ 46118 οἷ. 6. ἃ. ϑγῆ. Τγαοί. : “ Οὐπα ἰριθαν τηονϑϑῦμ οοὔανα ϑρΠδθΡα, οὗ Ζο- 

“ αἰδοιβ αα] οϑῦ ρ8}5. οοὔδνδθ βρῆδθυδθ, την Ια: οἷροα ΡΟΪᾺΠῚ τπππα]. 56. ἰριθαν 

Κρ ΡΟα]ι|5. απ πὴ ἀθβου 1 ΡΟ]5. σοάγϑοὶ οἷροα ΡΟΪΆ ΠῚ τηυπα] ἀγούίσαμῃ, αἸ οἰ σπ1 οἰ οα]π5 

“ δγούϊοιβ, 116 νϑο, θοῦ. Θαδηΐε, ϑϑῦ θυ π]δχί πη, 50115. ἀθο!] πη 10 5016 ὲ 40 ἀϑααϊ- 

“ ὩΟΟὗΔΠ ὑδηύα, οϑὺ αἰβύδηθα ΡῸ]1 τηπιπα] δια ρο]ππὶ σοάϊδοὶ, αποᾶὰ δἰ ραῦθὺ.,,, 606.; 

0. 27 γὲ “ ΔΙΟΒ. ΘΟ] αἀαἱ ᾿πὐθγοὶ ο σπ| ἰπῦθΡ ρυπούαπη 50] 5010} ΔΘΒΟΝΙ οὖ ϑϑαπίποο- 

“ ΘΙΔ]Θτὴ. ΔΡΡΘΙΠαὔυΙ τπδχίτηδ, 50115 ἀθο Ππαύϊο οὐ ϑϑῦ βθοιπάππι ῬίοΙθιη θάμ 23 οι ϑαππ1η 

“ οὐ 561 τϊπαδουατη, βθοιηαπη) ΑἸΟΠΊΘΟΠ ΘΙ γ6 00 285. ργϑάπβ οὺ 58 τηϊπαφουιη. Β΄ τη ἢ] 106. 

“ ῬΡΙΠηπ5. Ραποῦτπβ ΟΔΡΕΙΘΟΥΗΪ ,, 606. Θαθδύδ ᾿ποθυύθΖχα, μ611ἃ ἀθίθυ πη παζίοηθ 46118. 41- 

βύϑηζε, ἰηῦθ56. ῬγΟ ΔΙ] πηθηῦθ ἀ᾽ ϑρυσηθυθ Παηΐθ ἀϊοθπᾶο (ὐοην., ΠῚ, ὅ, 11π. 1357): “ΤΆ 

“ ῬαΠΟΙ 4611] ἀ18}} ΔΡΟΒΙ 51 αἸΠπηραπο πριιϑ]τηθηΐθ 48] ῬΥΊο ΟΘΡ ΘΟ ἄὰ ΟΡ ρᾶγίο 

Φ ῬῸΡ 28 ρΥδαϊ 6 ὑπὸ ραπίο ῥἷϊι, 6 Τππο Ῥαμπίο ὃ 1] ρῥυἸποῖρίο ἀ6] Οϑποῦο 6 1᾿ 81{τῸ ὃ 

“ἢ ρυϊποίρίο 461] ΟδρΥΊΘΟΥΠΟ ,. Α1 σοπίλϑτῖο αἱ 4116110 6016 Βθιηθ 8. 811 ΑΘ ΘΠ 6] (Βοί!. 

ἃ. 806. Τὴ. Π|., ὙΠ, 1387) πο ρᾶγ8 ἃ 216 666 οἱ 518. π0}18 8 πιο Πῆσδγθ 1η ααθϑίο ρ6- 

ΡΟ 6116 Τ᾿ ΘΒΡΥΘΒΒΙΟΠΘ᾽ πϑαῦδ Π611ἃ 4. ὃ ΠΊΘΠ0 ῬγΓθοῖβα αἱ τἱοᾶο ἀδηύθβοο (2). ὅο]0 οϑϑ 

4106 }18 ἀϊ Πϑηΐοθ. 

ν. -- ὅλρο 4: Οχιίϑα οἠοϊογιέο ἀοῖία ηιασσίον αἰέοσα αοίϊα ἐογγα. -- δὲ σογοα αἱ ουϊέαγ6 

ἐϊ ηιϊγαοοῖο αϑϑοσπαηᾶο ππὰ ὁαιιϑα οὐ [ἰοϊοηέε ἀοίΐα οοϑέϊέσίοηο ἀοἰΐα 

φοῦδα ἐθν7 68} 6. 

[8 201. Βοϑύαν 1) πππο νἱᾶθνθ ἅθ οαπθα ἤπ8}} οὐ οἰηοϊθαίθ Παϊαβ Θἰθγαϊομὶβ ἰθυτᾶθ, ατᾶ8 

ἀοιποπβίγανα οδὺ βα!ποϊθπίον ). ἘΠ ἷο οδὺ οὐᾶο γε βοἰα}15 5); πᾶμὰ ἀπδθοδίϊο δὰ οβὺ ἀθθθὺ Ῥγδθ- 

ὁθᾶθυθ ααϑθβθϊοπθμι ρτορίθ ααἱᾶ οϑύ. Εὖ θ᾽ οαπιϑα ἤπια] βα!ηοιαπὺ ἀπ86 ἀϊούα βαπὺ ἴῃ ῬγᾶΘυηθ- 

ἀἰαία 4) ἀϊδυϊποξίοπθ. Ῥυορύθι οδπβδιη γ61Ὸ οἤΠοϊθηΐθμι ἱπγοδιϊραπᾶδτῃ [6. 8.9], Ῥυδθποίαπατιμ δῦ 

ἀαοᾶ ἐχϑούαντια. ῬΓΆΘΒΘΠ5 ποῖ θϑὺ οχύγω  πιδύθυϊδιη πᾶὑαν 161}, ἡτι18, 1Πῦθ:᾽ ΘΠ15. ΤΠ] 0116 5611Π1σϑὺ δα τι}, 

δ ἰθυσατα, απδ8 σαπῦ ΘΟΥΡοτὰ παϑαγα!α; δὺ ῬΙΌΡΙΘΙ Ππᾶθο απδθιθπᾶα οδὺ οθυθϊ πο βθοῦμαθηῃ 

τηδίθυϊαιη πϑὐαγαϊθπι απᾶ8 οϑὺ Πΐο τηδίουῖα, Βα ϊθούα ; πᾶπι οἶτοῶ πππμηαποᾶστιθ οΘπτι5. ἴῃ ὑδηΐιι ΠῚ 

οουθθαᾶο «αδογοπᾶδ οϑὺ ἴθ αὐδηΐιμι παύαγα γϑὶ τϑοὶριῦ, αὖ Ραΐθῦ οχ ρυῖπαο ΕΠ θοσατη. ὥαθμι 

ἰσίδαν ἱππαῦδ 510 πορὶβ γίδ ἱπγοϑύϊσαπᾶδθ σου α 5. οἶτοδ παὐασα 8 ΘΧ ποίου 5. ΠΟΡῚΒ δ), παύαγδθ 

γ61Ὸ τηΐπῸ5 πούϊ5, ἴῃ οογίοτα 7) παύπισαθ οὐ ποίϊοσα, αὖ ραΐθὺ οχ ῥυΐπηο ῬΗγβίθοσπμι, οὕ πούϊουθϑ 

βίαν πορὶβ ἴῃ [Πρ Ὲ5 οἤθοῦπβ ααδηι οδαβαθ ατΐδ Ρ6. οἴδούπιβ ἱπαπιοίπητιν 5) ἰπ σορηἠοπθιη οδπ- 

βδγασα; αὖ ρα οὺ, ααΐα  60]1ρ515. 50115. ἀαχὶῦ ἴπ σορτἸξίοπθηι ᾿π θυ οβὶ δ οπἰβ Ἰππαθ, τιπᾶθ ῬΥΌΡ οι 

διαπαϊναγὶ ΘΟΘρουθ ΡΗΠΟΒορ μα; νἱαπι ἱπατιβ: ὑ10π185. ἰπ πααγα ρτιβ 15) ορουύθὺ 6886. ἃ οἤἴθοῦ θα 5 

(1) ᾿βινατρ, Ὁ. σΟχιγΠΠ. » ᾿ς: 

(Ὁ) Οἷν. 1ᾳὰ ποῖα ποία βὰ Παρίο ὁ Βαγίοϊονηοο ἄα Ῥαγηια, τοὶ “ Βοηᾷ. ἃ. Β.. 180. Τουαῦ. ,, γ0]. 85, 

1902, ν». 738 ἐσσ. 
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δ οασβαβ; αἀπδ8 ααἰᾶθιη νἷδ, 1Ἰοϑὺ μαρθαῦ οον να ἀπθυηι Βα] οἰθπύθηι, ποι ἑδηιθη 1.) Ππαρϑὺ ἐαπύδπι, 

ααδηύδηι Βαρθὺ σία ἱπατίβι ]οπ18. ἴῃ πηδὑποιηδίϊοῖβ, απᾶθ οϑὺ ἃ οδβ]5. 506 ἃ ΒΌΡΘΥΙΟΥΡιΙΒ, δα 

οἴὔδούιβ, βῖσθ δα Ἰπίθυϊοσα; οὐ ἰᾶθο απιδουθπᾶδ δῦ 1Π1ὼ οουθὑαο απδθ 510 ἀθηομβίγαμο ΠΑΡΘΥῚ 

γοίθϑί. ῖοο ἱροῖσι αποα οδαθα Παΐθ δ] θυ ]ομἿβ. ΘΓΠΟ18 5. ΠΟ Ῥούθϑὺ 6586 [θυτὰ ἴρδ8; αὐαἷδι (ΠῚ 

ΘΙΘΥΔΥ οἷ αποάάδιη ΤΟΥΤῚ ϑαγβυμη οὐ ΤὈΥΥ] ΒΥ 510 οοηΐγα πδίθιγδηη ἰθυτϑθ, δὺ Π1}1], ῬΘῚ 56 

Ἰοααθηᾶο 13), ροβϑὶὺ 6886. ὀδιβὰ οἷα απο οϑῦ οομίμα βιδπι παύαγδηη, γ᾿ πα τἱίτι" αποῦ ἐθυγῶ Ππιΐτιβ 
δἰθυϑίϊοπβ οἰ οῖθηβ. οααδῶ 6550. ΠῸΠῚ Ροβδιύ. Εἰ 5: τ] 1ῦου οὔϊδηι πθα 16 δατιᾶ 6588 ροὐθϑὺ, ααἷὰ 4 ατππι 

δα 50 σΟΥΡῸ5. ΠΟΙΠΟρΘΠΘαμ. ἴῃ ααΔ] θὲ; 5 ραγῦθ, ΡῈ. 8586. Ἰοατπθηᾶο 15), ἀπὶουταϊξθι ορουγίθὺ 

6586. γἱγϑαύίθιη ; οὖ 8 ποῖ θϑβϑϑὺ γτϑῦϊο απ 14) τηδρ]5. δἰθυαϑβϑθὺ 8ῖο ἀπδηι 8110]. ΗΟ. θα θη γαὐϊο 
γϑιηογθὺ 80 ἢδὸ οδιιβα! αῦθ ἈΘΥΘπῚ οὖ ρθη; οὗ ααπηὶ ΠῸΠ τϑϑίαὺ πα] θυῖτβ 4) ΠΙ5] Θοθ πη, τϑᾶτι- 

Θοπμτιβ οϑὺ πἴο οἤἴθοῦβ ἴθ ᾿ἰρϑάτη ἰδιπαῦδηι 'ἱπ ὀδϑαπι ΡΥΟρ απ. 564 οατη 5ἰπῦ Ὀ].ΙῈΒ 606]], 

δᾶμπαο 15) γϑϑῦαῦ ἱπασίγουο ἴῃ απο ἰδιηαπδηι ἴπ ΡΥΟΡυ δηλ οααβαμη Παρθαῦ γϑᾶποὶ. ΝΟ ἴπ ΘοΘ] τα. 

ἴππδθ, απὰ, ααατα ΟΥ̓ Πτιη 5188 γἱν α 5. 5176 1πητιθη 86 510 ᾿ρ88 [απὸ οὖ ᾿γσϑὰ ὑαπύτι ἀθο]]πϑὲ ΡῸῚ 

“οἀϊασατη ἃ δθαιιίποοίϊα} γϑυβιβ ΡΟΪατη ἀπῥανοὐύϊοσθμῃ 17) αδηύτιηη γὙθυβα5 διούϊσυπι, ἰδῶ Θ]θνυαββοὺ 
αἰύτα δθαπϊποούία θη 5ἰοαὺ οἰὐτα, ααοα ποη οϑὺ βούπιη. Νϑο να]ϑὺ .5) ἄϊοουθ απο 111 ᾽ὅ) 616- 

γαύϊο “) ποὴ ρούαϊν θ586. ῬΥΌΡΙΟΥ τηδρὶθ ΔΡΡΙΟΡΙ πασαν6 2) ὑθυσαθ ρ61 ϑοοθη οἰ αΐθηι; πϑτη 51 

μᾶθο γίγὑβ φἰθναπαϊ ὁ) ἐαΐ5-[ὁ. 9 γ]56ὺ ἴπ απο, σαι ἡρσθηθία ργορὶπαπίονα γἱνδαοβίτθ. Ορθυθηύτι, 

τηϑ ρῚ5. οἸθγαβδϑὺ 22) 101] αὐδηὶ πἷο 35) (6. 87, 11π. 84-9.», Ππ, 2). 

1 72 φαιβα οἤῇοϊομέο οἱουαίἑονἶβ ἐογγαθ 5. ἴνι τρδτρ'., Τ' ὧ' 010 46] 8 9305, ἢ ϑηηεομίον ἘΣ. ἘΣ σοϑὶ 

ΒΘΙΏΡΙΘ 8 αγεϊπελαϊἐ5. ΤΙ. ἢ) »γαοιηοαϊαία ἃ. ἢ ΒΤΕΟΜΑ; ρμγαθδοηβ ὁ8ὲ οαΐγα ἘΙ, ἢ μοϑὲβ Ἐ, 
Ἢ ποέϊα ἱποογέίογα ἘΝ; πιοὐΐβ οογονγα ΤῈ; ποϑβ δἱηέ οἰΐαηι οογίίογα Ο; ποίἱβ αα οογέίογα Μ; ποίΐβ ἐμ 

οογέίογα ΒΉΑ. δ) μον" ἦρδοα ΒΤΕΟΜΑ; ρον ἐπαμοίηνι)" ἘΪ, ὅ φμο ηιοᾶο α. 10) ρ)η]οδορ]ανὶ υἱαηι 
ἐπι δι ονΐδ. Το. παξιο"αἴέδιια ΤΈΡΟΜ. 11 Β., βοραὶδο 811 Ὰ. 6 48] Β.., ροβϑδ πὰ νἱσροϊω ἴῃ Ἰπορὸ ἄθι 

Ῥαπίο ἔθσιηο. Εν 6 5. βᾶππο ππὶ ρουϊοάο 5010 ὁμ6 οοχηϊποία ἀὰ φιρώ ἐρίξιγ" 6 αὐτῖνα βῖπο δᾶ παδογὲ 

»οΐοϑδέ, ῬΘΥοᾶο Ομ ἴο πὸ τηδηύθπυίο. ΠΑ. ὃ Ῥαγθ ῬΥΌΡΘΗΒΟ ἃ ΤΥ ΙΒΆΤΘ (αἱ ἀἢ ΑἸΌΓΟ ο]οββοιηα ὑτᾶ 

ιεῖα ρὸν 6 ρμ)ηϊοβορ)ανγὶ. ") μοη ἑαμέιορ, ἘΠ. 139 ἘΞΜ; μ67" 86, ἰοημοηο 'ΤΊ; μογ" 80, εἷς ἰἸοσμομᾶο Ο.. γ ᾿ 1 " ᾿ » 06! ; ὕ ει 
18. Ἰάρχη. ὡν, 4. ΤῸ, 6116. Π6] 8ὃ ριθοθᾶ. δἄοροτα 1ὰ πιθάθβίμηδ Δ γονίασ. ροῪ φιία; γαΐίο σα ΕΘΝ. 

18) γρϑέαξ εἰέογίιι5 ΕἸ; γον γϑϑέαξ εἰ ογ νι ὃ; ποηι γϑϑέοε μὲ. ΟΜ; "ἡ. γϑϑέα! αἰέογῖμα ΤῈ, 1 ΒΤΕΟΜ; αἄῆος ἘΙ. 

1) απέαγ ἰσιοη . Ἁ48) οοναγοέ ΒῸΜ. 415) ναϊοπέ Ἑ. “ἢ ἴω Ἐ. 33) ΟἿ; ἀφοϊέναὐέο ἘΒΤΕΜ. 59) αρργο- 
»ἱηηιαΐϊίονοηι ὃ,. 38) οῃοιιαναὶ ΤΙ. 3) οϊοιια58οὲ Ἐὶ, 3) ΤΡΑ, 616. οὐϑᾶθ ὁμθ “ ααθϑίο ρϑυΐϊοάο ποῖ 

μᾶ 56180.9, 6 086 “ οἱ ἄβνοῃμο τηϑηοθαγο ἰάΐθιθ ἔγαϑὶ 18.111 ἃ Βα ρὈ] τα, (" Β. ἃ. ὅ0ο. Ὁ. 1Ὁ..,,, 35, ὙΠ], 
Ῥ. 59), ῬΙΌΡΟΒΘ ἀαρρυίτη αἱ Ἰθρρογθ Π6] βθριιθηΐθ τηοᾶο: “ Νϑο να]οὺ ἀΐοοσθ αποᾶ 1Π1ὰ ἤώια ρούαϊὑ 
Λ΄ 0586. ὀανδα ληῖμ5. οἰουαίϊοτῖδ ὈΥΟΡῦΘΥ τη ΡῚ5. ΔΡΡΥΟΡΙπασαᾶγο ὑθυγαθ Ρ6᾽ Θχοθηὐγϊοϊ ὑαύθυη, απτη ἀρθηίδ, 
“ Ῥγορίπαυίοιτα νἱσϑαοβίαθ ορθυθηαγ; ααΐδ, 5 πᾶθο νἱσύαϑ Θθναμαϊ ἐαϊθδθὺ ἴῃ Ἰὰπῶ, φιρ))) ριμγιοένιν 
“ ορροϑίξηην. αὐ δ ΟΥ̓ δὴθ οἶτι5, χιιοῦ χιΐάφθνι ὁ5ὲ ργορίηηιίι8. ἐογ γα, υἱάοαίιγ" ᾿νὴρν )"6 001" ἐο τη. φοαϊαοιον 

“ γιρο ἐη ἢ ΠΗ 50] αν Ὕνέηγι, γυιέ ἔν. αἰέογμηι, πτιϑημαηι τααρῖθ οἰθγαδδοὺ Βἴο ἀπδτα 101, (ρ. 60); ταῦ 

Τουπδηο. 5.1} Ἀυροτηθηΐο ἀοΡῸ ΠΟΘ ΤἹΘΘΥΌ ἢ 6, ἃ Ῥγοροβῖῦο 461] Οραβοοϊο 46] ἤαββο, ἃνθπᾶο ὑγογαΐο 
ἰπ Ρ]ἰηΐο (Ναί. Ηΐδβέ., 11, 97) οβρυθϑϑῶ 1 ΟΡ᾽ Ομ 6. Θυτοηθα ΟΠ6 1ὰ απ 5 ῥἱὰ νἱοΐτιο 8118, ἑθυτὼ απδπᾶο 

81 ὕσονῶ 61] Θιαἰβίθσο δαβύῦνα!θ, ῬΙΌΡΟΒΘ αἱ “ ἀρρίαβίαγθ οοβὶ Ἰὼ ἔγαβθ., ἡπδηᾶο 8 ν ϊθθθθ " ἀπθϑίο 
Θυτογθ αὐ! θαΐτθ 81] φαύογο 4611, φιαθϑέϊο., (1Ὁ., Ρ». 298, πούδ): “Νβο να]οὺ ἀΐοουσθ χποᾶ 1Π1ὼ ζνα 

“ Ῥούαϊδ 6558. ὀαιϑα ἤμεῖμι5. ο]ουαύἑογἶδ, ῬΥΟΡῦου τη ΡῚ15. ὩΡΡΙΟΡΙ πα πδγ6 ἔθυταθ Ρ6 1 Θχοθη οἰ αύθτω, αατιτι 

“ ρθη, Ῥγορί παυϊοτα υἱγύμοβίαθ ορθυθηύαι; αἶα, 81 πᾶ θο νἱγίτιβ οἰ θυδπαὶ [αϊβοῦ ἴῃ Ἰαπῶ, φιροθν γε 

“ λερυϊϑρηαογίο αὐϑέγαἴδ ἴα 8ἐὲ ργογίηιῖον ἔθ᾽ αθ, το ρα δ᾽ θναβδοὺ 101 ἀαδιι Ηἰο 9. 

Α ὑταὐθαγο 4611. ὁϑβδι, ἤπ8]6 οα οἰβοίθηνθ 461} ϑθυδζίοπθ 46116 ὑθυγα Ομ’ θᾶ ἰδ 
αυαρῦα ὀρθῶς ὁἢ16 Ἰ᾽δαΐουθ ἀ6118 ᾧ.. 5 θὰ ργοροβῦο Αἱ ἔδυ (8. 9), β᾽ ὃ 6611 ἀρϑυΐα 1ἃ νὶδ 

60] ΤΊΒΟΙν Θ᾽6 ἃ 800 τηοᾶο 1 ρυϊπηδ 6 ῥἷϊι γα] α. 46116 ἰβύδπσχθ ὁμ6. οιδ ϑύδύα δοοδιη- 
Ῥαύα οοπύγο ἃ βιὰ ὕθϑὶ. Απχὶ, ροπϑπᾶο οἷο ἃ ἔθιτδ, Ῥοῦ ἰὰ ἔογπιδζίοηθ ἀθὶ δουρὶ 
ταϊβύϊ, ἀ06119 ἃ] ὁομηϑηο 4611, Νύαγα ΤΠηίνουβα!θ, 5ἱ βἷδ βο]θναῦδ ἴῃ ραγύθ 811 ᾿ δόστε, 

ὃ ἴΟΥΙΠΔΓΘ. Π6] ΠΟΒΟΡΟ Θιβίθυο ἀπ αΙ θοβι θὰ 4611 ἸυαπρίθΖχα αἱ 1809 6 οοιηργθβα ὑτὃ 
09. 6 675 οἷνοδ αἱ Ἰα δα ϊπο βουθθη υ!οηα]6, 6651] 5] τον ἈνΘΙ' ο᾽ὰ Βονίσαῦα βθηζα νο] 6010 

1ὰ ὑγαύίαζίοπθ 4611. ὁ, ἤπα]6. Ῥογομὸ, τ αἸ πη 8Ή8]181, πιο Τα ρΊοΠ6 οπ6 ροῦθβθβθθ 



γε ΙΝΤΟΝΝΟ ΑἸ1Ὰ “ ΟΟΛΕΒΤΙΟ ΡῈ ΑΟΆἉΔ ἘΤ ΤΕΈΒΕΑ ,|χσ ΑΥ̓ΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ῬΑΝΤΕ 

ΒΘΡΨΙΓΘ ἴῃ ἀΌ8]0Π 6. σαΐθα αἱ ραβϑαροῦίο 8118 5πῶ 1πππ͵8ΡΊ δ ζίοπθ αἰ ἀπδ να 6 ῬΓΟρΓα 

ΒΌΡΡ ὑθυγθϑῦγθ (0ῃ6 ρούγθο 06 ῬΆΓΘΙΘ ὯΠῸ ἀΘ6]1 οΥ̓αΖίϑηϊ “ ΘΘΘΤῚ ΒΟΙη Πα νϑηδ,, 56 

ΠΟΠ ΒΒ ΡΘΒΒΙΠΠΟ. ΟΠ. ἔπ βοϑύθπαὐδ 511 βϑυῖο ἀδ δαϊία πὰ ᾿πὐογα βοιο]α αἱ ὑθο]ορὶ, Ἰ᾿᾿αροὸ- 

βῦ! ἴδ η8) Τ᾿ ππῖθο ριηύθ]]0 4911 Θα ἤσίο ἃ ὑαπύδ ἰδύϊοα ᾿ππϑὶσαῦο απ18} ΘΓα πιδῖ, 56. πο 1] 

ἤπο, 11πύθηχίοπθ 4611. Ναύαγα {Ππίνουβα!θ, Ια Ῥεοννίἄθηζα αἰνίπδ Ὁ ΠῚ τηοᾶο 606 1᾿ δαῦουθ 

ἀ6118. Οιιαοδέϊο βθυηθα ΡῈΡ αὐιθϑύο ἰαῦο ἄνϑν ἑαυνο δὰ ἴῃ τ ΑἸύτῸ οταϊπθ ΟἹ ἔαυϊ ἢ 

ἀούθο τηϑομϊθνθ!]οο: “ 11] ἤπθ οἱ πβθῆοε 1 τηθΖΖὶ ,. 

Μὰ Ῥίβορῃδνα τϑπᾶθν οὐ Θά 116. 0118 5ρθοὶθ αἱ τ] ΡΆ 0010, ἀαΡΡῚ πη Βθιηθδηΐθ 

σηϑ, ΑἹ ἔδυθ τἱσθγοδηᾶο ἰὰ οδαβα οἐ- Ρἰὰ ἀπηϑπὸ 6 πϑύαγϑ]θ, θα ὃ απθϑύο οῃ6 5Ἴη56 

ἰοη6. ἰἀθηύίοα, ἃ τιη᾽ αἰύτϑι ϑαοροναύδ 48] οἰθηΐθ: Ποβέαξ μμηο υἱάθνο, Θ06.; Θ᾽ 6. ὃ ΘΒΡΙΘΕ 

ἔδπάδίουτθ 6118 βοῦοϊα ϑροβυϊηίθηδ, 611 Ποαανιογοη, 110. Π|, ὁ. 26, 6.ὄ 116 Ὁυ: “ γίβο 

“ Θποτηοο. Πη8 6 τϑϑρθοῦι. ΠΟΒΟ] ρούθθε ΠαΌΘτΘ Ἀ]Π]ᾳ 8 Δ] ἰδπαΐποιι τοϑρθοῦα ρῖθΡο- 

“ ρθε ίθ, τοϑρϑοῦμ ὑθηθη πΠΙνΘΡΘῚ ἔβοιθ ἀπ8η} ΒΡ ΠΘΘΓΔπῚ απ ΘΙ θΡοβι αῦθ ἐθυγαθ βῖνθ 

4 ραπ ἔθυσα ἨΔ ΆΌΠΙ, ἴπθτπο παροὺ αααπάδιη ἰπἴουου ἐαῦθπι τϑϑρθοῦτι οἰπιβ, τϑϑῦδὺ νἱ- 

4 676.», Θ06. ΠΟΡΟ 8ι0Υθ} ἀϊπηοβύγαθο οἢ6 18. ἔθυσα ϑίηθιρονα 481 δοα δ Τἰβροπάθπαᾶο 

8116 ἀπθϑύϊοηθ “ 8η ϑϑὺ, (μόγιωη ἀραὶ η, ϑρἤαθγα 8μα, 600., ὃ 2), τοβῦϑ οσὰ 8 αἸπηο- 

ΒΤ ΓΘ. ῬΘΡΟΠὸ ϑῃιθυρᾶ 6 58 ρἱϊι αἰαὶ 4611 ᾿ δοαια οἰγοοσίδηθθ, τἰβροπάθπαο 8118 ααϊβύϊοηθ 

“ Ῥγορύθι: αὐἰᾷ δῦ 9. Ὑ ϑγδιηθηΐθ ἴθ αυϊβύϊομὶ ροβϑ ΠῚ ἰηθουπο ἃ ἀπ ορρϑῦθο απι8]51851 

4911 ὁοποβοθηζδ οΡδἢ απϑοῦο βθοοηᾶο Αὐἰβθοῦθ]θ (1); τὰ ΑἸΡουίο Μᾶρηο ἄνϑνὰ πηοβύγαίο 

απἴδ, οϑὺ., ποὴ α1]- « « 6116 51 ρούθνϑηῃ γἱάπηγ6 ἃ ἀπθ 5016, ρϑυομὸ 1 αἀαθϑὶθ! “ 81] ϑϑῦ» 6 

ἔθυίνϑηο συδῃ οἷθ ὑγ8 Αἱ Ἰοῦὸ 6 1ὸ βῦθϑϑθο ϑδ ἀ0911 δ] ἄπ “ ααἰᾶ, 6 “ ΡῬΙΟΡΙΘΡ 

“ αὐἰά,, (2). Τ ον αϊπθ 461 απ 65101 βαρρογῖῦο 48 Αὐ᾿βῥοθίθ ααἰνὶ τηϑάθβίσηο : (Κ στη ϑαῦθηη 

“ βοηπ5. ἰρϑατη ααΐα, ᾿ρΒαΠ ΡΙΟΡύΘΙ αὐ4 απ ΘΙ ΠΔΠ15..., Θ66.} Θτῷ ΔΙ 1 ἢ 1816 61] οΓαἸη 6 

τηθίδῆϑίοο, 5ΒΘΌΌΘη6. παὔιγα]θ π0]}᾿ οραϊπθ Ἰορῖοο (οἷν. Αβεετο Μ,, "ϊοροϊιογει, 11}. 1: 

“ Τῃροίρίθπηιβ ἃ απδθϑύϊοπθ ἃ οϑὺ Βορῃϊϑύϊοιιβ. θἰθησηαβ. απ86 βθοπηάθπτη πδύα δ ΠῚ ῬΓ]Πγδ 

4 ρβῦ,», 660,, Ρ. 841 ἃ. 0.1 ἃ. 64. Ἰίοποθθ ἃ. Ορρ.)}, Ῥθ ΟΠ ὃ π01] ογαϊπθ 4611. γϑα!ὰ ὃ 

Ῥυΐτηα ἴὰ οδτιδδ 6 ροὶ 1᾿᾽ ούο. Π6] τοβῦο, θυ ἄο ΑΠΡΊΙοΟ βἰ πη ]τηθηΐθ, ἄδπᾶο ῬΡΊΠΟΙΡΙῸ 

811 θὰ 4).8 βογἱδοηαὲ ορὶβέοίαβ, ἀνονὰ οἷὰ ἀούδο: “ ΑὐΙἤοίοβὶ Ῥγοοθβδαβ οὔ σθαι] 1} 

“ αὖ 46. οὐπδῦι θρίβύο!ανῖβ ἀἰούα πη ηῖβ. ὑγαούαθαν! ρυϊτηϊδαβ νἱἀθαπηιβ αα]α 510 ορί βίο! ἴῃ 

“ ρρῃμπηπηΐ 9, 6866. (Οοἅ. Ῥογαιρίπο, Ρ6ΓΡ.,) 506. ΧΠῚ, πὸ 888 Καὶ 62, ὁ. ὅ γ. --- Οἵ». Μαζζα- 

ΤΙΝΤΙ, [,58., νο]. δ, ΕΌΓῚ, 1895, ρ. 124). Νὰ ρυίπιδ ἀϊ ἔδυβὶ ἃ ἱῃνοδύραγθ 1ὰ ὀδιδθα οἤἢ- 
᾽ 

οἰθηΐο 49] ἑαδίο, 1᾿δαύονο πὰ Ὀίβοσπο Αἰ ρουτΘ πϑ ρύθιηθδδδι, αἱ τ] θοτ δ 76 οἱοὃ απ} ]6 8 

ῬΡΪποἰρίο αι ἰϑύουθιοο ΟΠ 6 ἀν υθῦθα ροίοναίο ἃ δι τηϑρ ΊΟΥ ΟΡ α ῦο 8118. ΘΟ ΠΟΙ α5Ι0Π6 βρη 

6. ἱπνϑγοβί πη]. ΡῸῚ ορῃΐ πο β]οβοΐο, 6, 4116] 688 ὃ ρϑβϑῖο, δῃ 1 -ρϑϑο θα, 8118 4 8]9 

ἄονονα ρ1 οἴθηρθγθ, οβδίδ οἢ6 1᾿ Θῃμθυβίοπο 6118 ἔθυσα 51 ἀονθββθ, [ἢ α118] ρ θοῖθο πιο 

686 ἄνονὰ βρίοραθο, ἃ ἕονζα πιϑρποίϊοα 4116 506118 0 ἃ [ὈΓΠΙΔΖΙΟΠΘ Ρ61" 1Πἢτι880 506 18 6 

ἀϊ νδρουῦῖ βοὐύψονγδηοί. 1,8 ρυθηιθββᾶ υτἰρπαγᾶα 1] στο αἱ οουύοζζα, 6η6 ρα ἀϑρθύναυβὶ ἀ 811 

ὑναξθασίομθ π᾿ ΘΘ11 βϑύα Ρ6᾽ ὁοηάθνγθ ἃ ὑουηΐηθ. ΝῸΠ θυδ ἀηϑ. ὑγαθίαχίομθ αἱ ὑθοϊορία 

ὁ πιοίαῇδίοα, πὸ αἱ τηϑὐθηιαύίοα [ἀπ 46110 ὑγθ βοχίοηὶ, ἤβίοδ, τηδυθυηηδὀιοα 6 ὑθοϊορὶα ὁ 

τηϑύϑῆθίοα, η6116 ψαα]} Αὐἰϑύοῦθὶθ βϑρυλύο ἀὰ Ανϊσθηηδ, ἀϑ ΡΙθύνο ἀ᾽ Αρᾶπο 6 ἄδ πιο! δὶ 

(1) Ρυβὲ. Απαῖ., Τ|, 1: “ Οαδδβίϊομθβ βαμῦ θα 8 }68. ΠΌΙΠΘΙῸ Ἠΐβ ααθθοῦπαθ ΚΘ 76. ΒΟΙΠΉΠ8; αὐ 6- 

“ γίμηητ5 δαύοια ἀπδύθον : ααἷα, ρτορίθυ αὐἱᾷ, 51 οϑὺ, αυἹὰ ϑϑῦ., (ἐγ 'αηβ. αηῇ.). 

{5}:718. ὃ οὗν, Ῥέβοη, Ορ. οἷδ., 1, 486. 

τπαλο- 
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ΑἸΟΡΙ (οἷν, ΚΑΝΤΕ ΒΈΒΒΑΕΙ, 00. οἶδ., Ρ. 285) ἀνονῶ βϑρδυεϊθο 1ὰ Π]οβοῆδ ὑθογρϑύϊος), πιδ 

αἱ ἤρβίοα, 1 4816 5οίθηζε ὑαὐίδ, 5 ἀροίγανα ᾿μύοσμο ΔΡ]Ϊ ΘΗ Βαβ θυ! 01} αἱ πποΐο, νὰ]6 

ἃ αἰρο, αἱ ἰδθυαζίοπθ, ἀ᾽ φαπιθηΐο, 41 αἰπιϊηπχίοπθ, αἱ σϑπογδζίοπθ, αἱ Θου τ αζίομθ 6 αἱ 

τηυξαχίοηθ 4 Ἰπο0ρῸ (1), σοπη θυδπ δαυθὶ 1 ὁοΡΡῚ παῦαρα!!. Εἰ 1ὰ οθυύθζζα, ἢ 6 θᾶ ρογοϊὸ ὅδ, 

δυθθηουϑὶ ἀονονϑ 6556: 46118. πὸ μ᾽ἱι πὸ Τη8η0 αἱ οαἱ θγδ ὀαρϑοθ πῃ βορροῦίο αἱ [8] βουίδ, 

Ῥθρομὸ, οοσιθ Αγίβύοίθιθ ἄνϑνα ἀοίΐο, πεπαιδευμένου γάρ ἐστιν ἐπὶ τοσοῦτον τἀκριβὲς 

ἐπιζητεῖν καθ᾽ ἕκαστον γένος, ἐφ᾽ ὅσον ἣ τοῦ πράγματος φύσις ἐπιδέχεται. Μ᾿. Νῖο., 

Ι, 8, Ὡὴ 4, οα. ὈΙάοῦ, Ρ. 2; οβϑίϑ, θοῖὴθ ϑιόμπδ 1᾿ αηέψμα ἐγαηϑίαϊο: “ Το ρΠ παιδὶ θοῦ 

“1ὴ [απὔπμῃ σοΡ πα! πθὴη ἀπ ΘΓ ΘΓΘ Βθοιηπμη ππυμηαποάαιθ ρθπτβ ἴῃ απδηθαπι τοὶ 

“ πδίαρδ, τϑοὶριῦ., (αἶν. δηοηθ Ῥργοροβίί. Αγῖβέ., οι. 1498, ο. 128 υ; Ρέβοη, ρ. 217). 

Οαθδύδ, οθγύθζζδ, ϑηΐνῸ 18. ΟΘΡΟἢἶδ οὶ θμοπ θη πδύαγΆ]}}, ΠῸῚ ρούθγῷ θβϑβϑϑὺ τηο]ΐδ, 

Β᾽δοομδ Ρθ 1 παῦαγαὶ ργοοθαϊπηθηύο 4611 ποϑύγα πηθηῦθ δηάδηάο ποὶ 48] ποίο 411 Ἰσποῖο 

(Αβιθτ., Ναί. Αι80., 1, 6. 1, 3: Πέφυκε δὲ ἐκ τῶν γνωριμωτέρων ἡἥμῖν ἣ ὁδὸς καὶ 

σαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῇ φύσει καὶ γνωριμώτερα, Ρ. 248, οἅ. Πϊάοῦ; ,»0ροξ., 

«Αγῖϑέ., 6α, οἷὖ. : “ Τηηπδῦδ, θοῦ ΠΟΡ15 νίϑ ΟΡ ΠΟΒΟΘΠΟῚ ΘΧ ΠΟΥ θ 5 ΠΟΌΪ5 δῦ σου ΟΣ 5 ἴῃ 66 Γ- 

“Ῥίον οὖ πούϊοσ δ, Πδ τ ,}, ΘΡΆΠΟ ρ]ι ΠΟΪ, ΒΘΙΏΡΓΘ ΠΟ] πιθἀθβίμηο ἀιηἶῦο 6118. ποτα, ΟἹ] 

ϑῆουυι, οομ ρθη, ὁπ6. 16 ὀδρίοηϊ. Οπᾶθ αυνθηῖνα αἱ ργοοθάθυθ 8. ὑθηύομὶ, βϑηζδὶ [δ 

δυϊᾶδ, ἀϊ ἀποὶ ργὶποὶρὶ ὁθρθ 6 ἰπα]Βοα 10 }}} οἢ6. ἔϑοθναη ὑθηῦο οοιηοᾶο η6]18, τηδθιηβ- 

168. ἴο ΠΟῚ 80Π ὈΘῊ 5] ΟΙ1Ὸ 56 1᾿ ϑυθογθ 4618, ). ΔΡΌ Ια, πηδὶ Ἰϑύΐο Πορθιο Βδοοπθ; πὰ 50 

Ῥθη6 ο᾽18 ἀποϑῦϊ ὑγαύθθρρα αββαὶ ΟΠ δΡαμηθηύθ Π61]᾿ Ορι8. Μαϊιι8. 16. αἰ ουθησα ὁμ6. ρ61 
ααθϑίο γϑρϑύῦδο οορρθνϑ, ὑγῶ ἤβίοθ, 6 πηϑὐθηηδύϊοδ: “ ΤῸΪ ποη βαηῦ θαάθιῃ [πο 18] πούδ 
“ οὗ πδίιρδθ ποῦδ ϑϑὺ πΠο}18. νία ἃ πούϊουιθιι8. πο} 15 δ πούϊονα, πδύιγαθ, βδἴνθ βἰπηρ]1- 
“ οἴδον οὐ ἔϑο !α5. βοίπηβ θὰ ἀπ8θ ΠΟΡῚ5. πούϊοτδ, βιηῦ οὗ ὁπ τπᾶρηδ αἰ που] αῦθ ἄονγο- 

“ ὨΪΠηΠ8. 1 Θὰ 486 ϑαηὺ πούϊοτδι, παύυνδθ. ΕΠ πούδι πᾶύιγϑθ δαπῦ Π1810 οὐ ἱπηρουίθοίθ 

“ Π0Ρ15. σορηϊδα, πα ᾿ηὐ6]]θοὔπι5. ποβῦθι' 80 παροὺ 84 68... βΒσαθ οσα]α5 νϑβρον ]]οηΐα δᾶ 

“ Ἰασθπι 50]15, αὖ να]ὺ Ατὶθῦ, 2 Μοίαρίι. δἰσαῦ βαθὺ τηδχίπιθ Πθυβ οὐ δηρ6}1 οὐ υἱΐα 
“ δαύατω οὐ ὁοο]θδύϊα, οὐ 8]|186. οὐθδύιτδθ ΠΟ ΠΟ 65. 1115, ααα ααδϑηΐο σαηῦ ποὈ Ποτ 5 
“ Ταηῦο διαπῦ ΠΟΡΪ5. πηΐηπ8. πούδθ. Εἰ Πᾶθο σοσαμπύπι πούδι παύτιτδθ οὐ βἰ πη ρ]]οἰδον. ΕΙΡΡῸ 
“Τ᾽ ορροβίθαπη ὉΡῚ ϑϑθηι βαπὺ πούδι ΠΟΡῚ5 οὔ παύπνϑϑ, τη] διπι ργοβοίπηιβ οἶτοῦ, ποῦδ 
“ μδύαγαθ οὖ οὐηηΐδ, απδ9 101 ϑαπηὺ οὐ δι θα ροββιμπηιθ αὐῤίηρθιθ αὖ βοίδπιιβ θα ρ61- 

“ ἔθοίθ. 58 ἴπ πηδὑπθιηδύϊοα, ὑδηύιμη, αὖ ἰοῦ Ανϑυτοθθ, 1 Ρῆψδθ. οὐ 7 Ἰοίαρίν8. οὐ 

Κ ΒΌΡΘ 5. Οὐοίὲ οἰ Μπηραΐ, θην ϑϑάθιῃ. ποΡ]8. ποία δὺς παύιμπδθ βῖνθ βἰπιρι οἶνον. ΕὙρΡῸ 

“ ρίσαῦ ἴῃ τηδὐμοπιδίϊοα, δα θἃ αἀαδθ βαπῦ ποθ πούδ οομηρΙοῦθ αὐὐπρίπηιθ. βἷο δᾷ θὰ 

“αυδ0 διηῦ πούδι ϑύαστδθ οὔ β πη ρ Ποἰδθν, Ουδγο δα ἰηὐίπηδ {Π|π5 Θοϊθηθίθθ Ῥοββιμηὰβ 

“ 5Πηρ]1οἷδθι' αὐθίηρθιθ. Οἴλπὶ ΘΡΡῸ ΠΟῚ ΨΘΙΘΆΤηΤ5. ἴῃ 1118, τηϑη! οβύππι ϑϑὺ απο πο 
“ ρϑῦ τηδρὶβ πούδ. ΟαθρΡορύο ΔΡ θᾶ βιηθηᾶδ θοῦ οὐἱρὸ ποβῦμαθ οορηϊ ομΐβ. --- [θη 

“85 αυΐα ΟΠη6 ἀυθίαπι Πὺ πούιιπι Ρ6} Οθυθατη οὗ ΟΠ ηἶΒ. ΘΙΤῸΡ οΥϑοδίμ:" ΡΘ1 5011 8 ΠῚ 

γουιδαύθιη. ϑ'ϑα ἴῃ τηϑὐπθιηδύϊοα, ρῬοβϑαμηιβ ἄἀθνθηΐγθ δι ῬΙΘηδπ νου  δαῦθηη 56 ΘΓΓΟΓῸ 

οὗ δα οπηηΐιπι ΘΙ Ιθ1] 01 αἷπθ ἀαθί α ίοπιθ, φποπίαπι ἴῃ θὰ σοηγθαὶῦ Βα Ό ΘΕ ἀθιηοη- 

βύρδ ] 061 ΡΘΡ ΟδπΒΉ ΠῚ ῬΓΟΡΓΪΘΙ οὗ ΠΘοθββδιίδπι... ρυορίοι απο ποι ρούθϑῦ 586 

“ ἀαθ] αῦο [ἢ θἃ 504 ἴῃ 8115. βοίθῃθίβ... ὑοῦ δαπῷ ἀαθι αὐΐοποβ, ὑοῦ ΘΡΙΌΓΘΒ ἃ ραγθ 

(1) Οἷν, Νισοιρσι ὙΒΕΝΊΑΒ, «(ἢ 6Ή.8. Ἠιοδῖϊ6 816 ἐοέέιιδ γιαίιιν"αἴ᾽ϑ »] 1] οϑοργέαθ διιδίδοίιονι, οα. οουι ΔΈΙΒΤ.» 
1026 ψοπογαΐ, θὲ 6077. Ομ θαρο8. ΟἨιρυΐμηνν θα; ροϑέἐογ ον. Θἶτι8, ἐριέθν ΡΥ 6 Αορίαϊο Ποριανο, Ῥαϊανὶϊ, ἩΘυ οτῦ, 
1480, ἴῃ 85. ἴῃ Απιδϑτ, 6 Οὐτητηθηαθονῖ μαϑϑέηι. 
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“ ΠΟΙΆ ηἶ8, αὖ ΠῸΠ ροβδίηῦ ΘΧΡΠΟΔΡΙ αὖ τηϑηϊθϑῦαμι θϑῦ, αἀποηϊδπιὶ ἀθηηοηβῦγα 9 ΡΘΓ 

“ ρϑαβδιη ΡΙΟΡΙϑιη οὗ ὩΘΟΘββδ ΘΠ} ΠΟῊ οϑῦ ἴῃ ἷβ ΘΧ ριόρυῖα ροὐθϑῦαθθ 680 αιοα ἴῃ παύία- 

“ φϑ] θὰ. ΡΥΟρύου σοπθυ θη οὖ ΘΟΡ Τρ ύϊοθηΙ ρΓΟρΡ ΘΓ τη ὀϑαβθυιπι βἰοαὺ οθούααμη, 

ΠΟ δῦ ηθοθϑϑίῥαβϑ. [ἢ τηθῦθρ  51015. ποὴ ρούθϑῦ ἤθυὶ ἀθιηοπβίγαῦ!ο Πἰβὶ ρὸν ϑϑούαμ. 

Θαοπίϑηι ᾿ηγϑηϊηὐτ ΒΡΙΓΙ 8118 ΡΘ᾽ ΟΟΡΡΟΓΡΆ]65. οἤθοίαβ οὺ οὐθδῦον. Ρ61} οΥ̓Θαία ΠῚ, 

“ οοαῦ ραθοὺ ἴῃ [Π1ἃ βοϊθηθιδ. [πὶ ἸΠΟΓ ΠΡ Ὲ15. πῸη ροβδαηῦ Θ580 ΘΧ ΡΙΌΡΓΙΠΒ ἀθιποπβῦγδ- 

« Φἴοπθα αὖ Ατὶβῦ. ἀοσθὺ οὖ βι τ 106 πθο ἴῃ ἸΟΡΊ ΘΔ 5 π66 σΥϑιητηϑ 6808, αὖ ΡΙθπατη 

“ ρρῦ, ροββαηῦ 6586. ἀθηηοπδύγαψοπμθθ ροὐϊββίπηδθ ρυορύθν ἀθ 1 ὐαῦθηι πιϑύθυϊαθ, ἀθ αὰδ 

“ ραηὺ {Π86. βοϊθηύίδθ. ΕΠ [460 ἴῃ 5018 τηϑὐποιχδύϊοα, ϑαηῦ ἀθηγοηδίγδίιομθθ οὐ βϑί πηδθ 

ῬΘΙ ὀϑαβδηη πΘοΘϑβαθη). Εὖ Ἰᾶ6ο 501πηὶ 101 ρούθϑῦ ποπιο οΧχ ρούθϑὑαίθ {Π1|π8 50 θη 86 

“ ἀθνϑηΐσο δα νου δαύθῃ... ἴῃ 5018. τηδῦμθῃμ. ϑϑὺ οουυϊθαο βἴηθ ἀπ ιθαῦϊοπθ., (Ὑ᾽ ϑηθζίδ, 

1750, Ρ». 46, Ραγίθ 43, ἀἰδύ. 1, 6. 8. --- Ροθο μὰ ἃνϑηθὶ ἃ ρ. 49. δάοροτϑ ὑπ᾽ α]γἃ 

ΘΘΡΡΘΘϑΙοηΘ ὁη6. νϑαϊδιηο ἀϑαύδ ῬᾳΓΘ 16118 .: “Οἴμηθ οἰβοίθηβ αρὶὺ ΡῸῚ ϑαδπὶ νἱῖ- 

“ φαΐθιη απδιὴ ἴδοι [ἴῃ τηϑύθυ δ πὶ 5] θούδηῃ, αὖ ΣΧ 50118 ἴϑοιῦ ϑαϑηι υἱγύαθθη) ἴῃ 
« ΒΘΙΘ. ,., 666.). Εἰ 886 ααθϑύο ποὴ θᾶβύα ἃ αἰββίραιθ 11 ργθῦθϑθο 207) 8650 [6 ὃ 5δίο 

γναννιϑαῦο ἀα ἐϑίαπο Π61] Ἰη γ ἃ] οἰαῦο ρϑυϊοάο ἅ6118. Ω.., 51] βοηΐδα αυϑηῦο δηποίδ 8] ἢ. 

ν᾿βύοίθιοο Ανθυγοὸ (Ρῆψϑβ., 1, ἔδθχ. 8, 6. 4υ ἃ. ϑά. οἷ.): “ Ῥιοῖδ (Αὐὶβι.) οὐ 116 χαδθ 

“ ραηῦ σορηλδ ὩΡΙα ΠῸΒ ὈΓΠΠΟ 46 τϑρὰ5. παὔαν 1115, ϑαηῦ οοτηροβίύα, οαπιδαῦδ, Ὁ 616- 

τηθη 8, ϑῦ 118 αἀαδθ βαπὺ Ἱρποῖδϑ ρα πὸ5. παύῦαγαῦθι" ϑαπῦ οδιθαθ ΟΠ ΡΟΒΙ ΦΟΓΙΙΠῚ, 

Ὁ 

566. ῬΟΒΒΙΌΠΠ6 δῦ ὁΧ τϑΡαΒ. ΘΟΠροβίθ5 ἰἀθϑῦ οχ Θοηβθαπθηὐ 8 ΘΠ ΠῚ ΘΟΡΉΟΒΟΘΙΘ 

οδτιθ88, δθο αποα 6Χ Ποὺ ϑγαπῦ πούδθ 1186 οδιιθδιθ ὁχ ααΐθι5 οοτηροππηίαγ. Οδαβαθ 

“ ααδθη Βαπὺ πούϊονθθ δρᾶ παύιγαπι, ααϊα δύνα ἔδοῖῦ οοτηροβία ὁχ οϑιβίβ. πάρ 

νἱἀθύθν αποᾶ οδιιβδθ ϑιπὺ πούοτοβ ἃραα {Π8πὶ; δἰσαῦ ϑϑὺ ἀἰβροβίθιο ἴῃ τϑρὰβ ἃγθϊῆ- 

Ὁ ΘΠ} 5. οπὶ ἀρ ]ῆοθ, 5 ]Π]οϑὺ ααοηΐδηη οδαδθαθ ϑαηῦ οΟρ δ ο" 65 ρα ΠΠ]ατη. ΞΞῚ ἰριθαν 

ΠΟΘ. ἈΡΘΡΘΙΏτΙ5. Τ65. πϑύαγαϊθβ, ὕππο οααθαθ θϑϑϑηῦ ΠΟΙ ΟΤΟΒ ρα ποθ; 564 αυϊᾶ ΠΟΒ 

ΟΠ ΠΘΌΘΙΙΙ5. ΡΘΓΘ 6085, ἰᾷθο αἰβροβιῦϊο ἴῃ οἷ5. ρα πὸ ϑϑῦ οοῃῦγαυῖδ, αἸΒροΟβιυ]οηὶ 
“ἴῃ γϑθὰβ δ ]ΠοΙΔΠ ΡΒ ,; 06 Αηύρια, 1, ἰθχ. 10, ὁ. 110γ 6] 69 νο]. ἃ. οἱῤ. 6ἅ.: 

Ορογίοῦ ποβ5 ἴν6 46. οἷβ αυδθ βαιπὺ τηϑρὶϑ πούδι δρᾶ ποθ δ θὰ αὰδθ βαηὺ ᾿α θη ίογδ 

δρυαὰ ποδὶ; οὗ ἴῃ ποὺ ἀἰθγαπῦ βοϊθηὐίδθ. Θ᾽ θη θα Θμΐτη ἴῃ ααἰθυδβάδηι θὲ. αἰιᾶθ 

βαηὖ τη }Ρ15. πούδι ἃρια ποθ βαπὺ ριθθοθαθηζδ, αὖ ἴῃ τηϑυμθηηα οῖβ, ϑὺ ἰπ απ θυ: 

6. ὀοπύγϑιῖο, αὖ ἴῃ απἰθυδᾶδπι απ οοπἐϊηθηιι ἴῃ βοϊθηθίδ, πϑίπιγ 1 ,. ; 126 Οοοῖο, 11, 

ἴοχ. 61, ὁ. 108 ν. ἃ. νο]. 45: “ Οοτηροθβῖύα οὐ ϑούϊοπθβ θογαπι τηϑηϊοβύϊοντα βαπὺ ἃρπᾶ 

“ὯὯ05. απ ὀδβδθ οοΟΙηροβίθοτιιπι ϑἰοαὺ αἰχὶῦ (Δτ.)} ἴῃ ΡΠ διοῖβ, ααοὰ ἀθ παύαρδ ᾿]ὰ5- 

“ χῃοαϊὶ βοϊθηὐίθθ οϑὺ ργοοθᾶθγθ 4ἀθ θὸ απο δῦ πούϊαβ δρᾷ πὸβ βο Ποῦ ὃ. Θοπηροβίὑΐβ 

οὐ δούϊοπιθιβ θοστη δα πούϊαθ ἴῃ παύατϑ βοΠοϑὺ δα Θομπροβι ο πὶ οϑθαβ, 6. Θ0η- 

« 

Κ φγαρῖο ἴῃ Με Πθιηδύϊοῖθ; {Π16Ὸ Θη1πΔ ργοσθάθπαμππι οϑὺ ΘΧ 5 ΠΊΡ]1ΟΙ 5. ΡαΪ ΠΟΙ Ρ 115. δα 

“ ροτηροβιῦδ, », 666. Οὐτηθ. αἀπθϑῦα ὑθυτηϊποϊορῖα δἀούαϊε, αα] ἀδ, ΑὐἸδύοῦθ!θ δὶ ϑϑύθπθϑθθ 

8ΠΟΠ6 δα δ]ῦγο, ἀ106 1] ΡΈΒΟΗ Π6]]} 9ρ. οἷὐ., 1, 818-19. 

Ῥγορίον αὐἀριϊγωγὶ, 666. --- Απιστ., Μοίωρῆ., 1, ὁ. Ὧ, 5 8, Ρ. 470 οἃ. Ὠϊᾶ.: Διὰ 

γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν 

τὰ πρόχειρα τῶν ἀπόρων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν 

μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν περὶ τὸν 

ἥλιον καὶ ἄστρα καὶ περὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσειυς. ΟἿ". ἀπομ6 ὙἹΙ, 4, πἰ ὅ 6 7, ρρ. ὅ61-62. 

1λῖοο ἐρφίδιιν" χιιοα οαιϑα, 660. Τα 11 Τιοᾶτί πὶ ὁη6. ἀἴοθ: “Δ Ιϑβρογθ αἱ ααθβύθ ΤΌ Ρδ 

οἱ 51 βθηθ ἱπγϑάθγθ ἄβι ᾿π 56η80 αἱ Δρθγα πηθηΐο,, (1. οἷὐ., ν. 67), 6 11 Μόοῦθ οἢθ « 

ϑεπικ Π. Τομ. 11], 4 
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οὐθᾶθ αἱ γϑᾶθγοὶ “ ὑπ᾿ Δρβοιηθηἑδζίοηθ ἰηδθγδιηθηΐθ ἀϑηύθϑοα., (Π, 338), ἴο πὶ ροὺ- 

τηθύδο αἱ Θ5560Γ6, 60Π10 1] τη ΟΠ 656 ΟΟ]ομΡὶ αἱ Θϑ ]αγϑηῦθ τηθηλογίδ, αἰ ρᾶυθυ Θομ γα ο. 

ἘΠ ΔΙΌ Τὴ] ΡΘΡΘ Οἢθ Θβδρθυηο ΑἹ πηο]ῦο, οἰαϑοιηο 16] ῬΓΟΡΙΪΟ 5θηθο. Θαυδηΐο ἃ ποὶ 

ΟΒΒΟΓΨΘΡΘΙΏΟ ὈΓΟΥΘΙηΘηΐΘ: 19 ΟΠ6 αἱ 5 ὑγϑᾶϊθοθ παονδμηθηΐθ 1᾿᾿πϑϑρϑυΐθηζε, οἱονθῃῖ!ο 
ἀ6]1}᾿ δαύοτο, ἀϊοθηᾶο ΑΙρορῦο Μ. 16] οοτητηθηΐο ἃ] 7667 805 ργϊμοϊρίογιην, αἱ ΘΙ ογῦο 

Ῥογτϑύδμο (πη. Ορρ. ϑᾶ. ὕϑη., 1582, ο. 70 ν): “ ὕδαβα οἰ βοίθηβ α]ϊουῖαθ οχύτϑ ᾿ρϑίμη 

“ ρϑῦ, ἕο πη81158. ααῦθμηι ἴῃ ἴρ80 ἰπϑϑῦυ; 29 0Π6 Ἰ᾿ΔβοΙ θη αι ΖίοΠ 9 Ο΄6 5θρ!ἜΘ, Γβββοιη ρα 

ΤῊΟΪδΟ ἃ ἀπ᾿ αἸύρα 46] 7,18. ον ογίν αἱ ῬᾷοΪο γοποίο (6. 11, πα ϑιώηρια, οᾶ. 

οἷν., ο. ὅ6 γ, 15. 601}: “ Ατραϊα 49: Μαπαιδ. ἰπέθυϊον οὺ ἀπδ] Ποῦ Ῥδ5 οἷτιβ ἀθροηᾶοί 

κα Θ09610, 19. Μοίδ.; ΘΥΡῸ, 51 τῆβγθ ρϑυτηαὐαθιθι δα ἀγίδθμι πο ογὶὺ ταύϊομο Δ] ]1οαἶτ5 
« πχούπ8. οΟΘ]θϑῦϊβ. ΝΟΌΠ ῥύοηθ πηοῦαϑθ αἰ 86. ΒΡ ΘοΡαΘ ααΐῶ ἰϑδύθ οϑῦ τηούτϑ ἀπ Π08, 
« ἴη απὸ ποὴ ἢῤ πᾶθο ρϑυτηθίαθίο; πθὸ γϑύίοπθ οοὗανδθ Βρῃδθγαθ ααἷΐὰ {1 οομιρ]οῦ 

“ ΘΟΓΒΆΠ ΠῚ ΠῚ ἴῃ 96. τ] ΘΠΠΟΡΠῚ οὐ 516 ἴῃ [θηρο 6 110 πο ἤθγουῦ πἰδὶ τη8 

“ φΡογιχαύαῦϊο ; π660 γϑύϊοηθ τηοῦτιϑ ϑϑίανηὶ ααἷα ἴῃ 30. ΘΠη15.,, 600.; 89 14. ἀἰδύϊησίοηθ 

ἐρῶ Τ᾿ ϑῦθυβ (ψιφεηι η07) γθϑέοέ οἰέογῖι8. γυἷϑὶ ὁοοἶμ0).) 6 1] οοβιηο ϑἰθιηθηΐαγθ, ποῃ ἴβ οορίο 

Ῥίβορμο ἀϊ ρϑβοθνα Π6}} δροοῦα οροροίξα 126 Μηπάο, ο. 8, τὸ ἴῃ 5. Αρβοβύϊπο, [)6 

οἷυ. οὶ, ὙἼΠ, 21; ΤΥ͂, 10 (οἴν. Μόοκμ, 8έ., 1, 124, 800), ρῬοσοῃὸ Ασϊβϑύοὐῦθιθ ἱτηρίθϑ ἱ 

ῬΓΠῺΪ οδρὶ 46] 126 Οὐοῖο, ἃιιχὶ, ὑπύθο, 51 ραὸ ἀἶγθ 6011 Απρϑ δ (1. ὁ., ρρ. 66-67) ἢ 
ὑγαύζαῦο ἃ αἰτηοϑύραυ]α; 45, 61 1᾿ ΘΒριθϑϑίοῃηθ ἠαδθαΐ γϑαμοῖ, ΟἸζγ 6 ἃ] 126 ορ., ΠΠ, 192, 

60, 87, 660., οἴ. 1 Ρᾶ551 οὔδν 8]αροῦ αἱ Αὐνθυροὸ 6 δ] 1 πιο] δὶ ραδβδῖηι, 6. 61 18 [0 7- 
τΤΉ018. 26)" 86 ἰοημοηάο, ἀϑοῦδι δη0Π9 ἄἀὰ Πϑηΐθ, 6. Μον., 11, 6, 26, νϑᾶϊ αἀπδϊππατιθ 

Ἰορῖοα βοοϊαβϑύϊοδ. 

Νοο ναϊοί ἀΐοσογο, θ00. ΝΘ] βἰβύθιηδ ἀ651}1 ϑοοθηύριοὶ, 4911ὰ οἱ Ὀοπθὰ απ] 6 ῥἱὶ 

δνϑηὐὶ 11 ποϑίσο δαύουθ ἤθη ἀπρὶθα ραηύο, ορὰ ἴαύδο ὰὰ ροβϑύο ϑρθοίαῖϊθ. 6 ἢ ΠΟΙῚΘ 

ῬδΡ ΙΟΟΙΔγ 6, α116}10 ἀϊ ἀνᾶροπμθ, τὰ ἀαῦο 8118 ᾿ὰπϑ, Θοπι6 οἱ ἴὰ βᾶρϑθύθ ὑτᾶ 9] αἰγὶ 

οοιητηθηἑαίοῦϊ 6116 ϑίογα Οἰδοουηο Τιϑΐοντο ἀ᾽ Εὔαρ]θ (ΒΔΡΥῚ Θὔαρα!θπββ): “ Οπο Εὖ αὖ 
“Ἰαπᾶ ἀπδ8 οδβαβ Παθαῦ Ομ 510 ἰη θυ τη ν] οἰ ἰοῦ Ἰηθ 1 Π| γΘΓῸ ἃ ὕΘΥΤα ΤΘιηούου : 

4. 18 ρρῦ οατῃ {πουὶῦ ἴῃ ἰτηὰ Ἀρ5146. οἱγοα]]} θοοθηύγιοὶ, αἰύθγα οαπὴ ἐπθυῖῦ ἴῃ ᾿πῆτηδ ρανύθ 
“501 ΘΡΙΟΙΟΙ δα τπηούμμη απἰάθηη οὺ ϑοοθηθ! ἀθϑίθγθηθβ δῦ ϑρίοὶοὶ. Αὖὺ δὶ οὐ ἴῃ ἴτηο 

“ ΘΡΊΟ1011 οὐ ᾿πιὰ 546. ϑοοθηίριοὶ ἔδυγϑύθι, ὕθυ]5. ΠαΠ]ΌΔΠῚ 6558. ροββθῦ υἹοϊηΐον, 5] 

“ ααῦθηι οὗ ἴῃ αὐγ]αθα 16. ΒΌΠΏΠΟ ΠΙΙΠΑΔΠῚ ΤΘΙΠΟΥΟΥ, 1185 ϑαύθηη ἀριοαπαθθ δα νἱ- 

“ ΟΙΏΙΟΥ δῦ ΤΟΙΠΟΥΟΙ 6556 ρούθϑῦ 9. 

Μαρὶβ οἰουαβ8οέ ἰδὲ χμαηι ᾿νἶδ, οββῖδι ρηὴϊ ἴῃ ἀπ ἸαορῸ ΟΠ6 ἴῃ ἅἢ ΑἸΌΓῸ, ΘΟΤη6. 5] 

ῬούγθὈθθ ἃηοηθ βρίθρανθ. Νὰ ϑπομθ υἱΐθροπαᾶο ἐδὲ 8]}᾿ μεζέγα ἀϑηιοϊγιοοίαϊθηι, ὁοτπθ 1᾽Δἢ- 

ΒΘ 100] γοΓΡΘΌΡ6, ποὺ νϑᾶο οἢθ οἱ 58 Ὀίβορῃηο 41 δ᾽οαηδ ᾿ηὐθΡ ΡΟΪΔ ΖΙΟηΘ. ῬΘΥ ΔΙ πηδρ- 

δίογθ ϑνιάθηζα ἃ] ρϑυῖοῦο. 

Υ, - ὔᾶρὸ 45. ἢ. αϊηιοϑδέν. -- (ϑοσιθ). δὲ γἱξέογηα αἱ νεϊγαοοῖο. 

[8 21]. Ηδθο ϑαᾶθιι σοὐϊο γϑπιοσθὺ ἃ0 Παϊ μη] ϊ οααβα! αΐθ ΟΠ Π68. ΟΥ̓Ρ65. Ρ᾽δηθίδγηι, οὐ 

ΘΌΤη ῬΥΪΠΠ ΤΩ 1] 000116, 50 1]1οϑὺ 1) Βρῃαθγα ποηδ, 510 ὉΠ ΠΌΥΤῚΘ. ῬΘῚ ἰούαιη. οὲ Ῥθ1 ΘΟηΒΘΟαΊΘΠΒ. πη]- 

[Οὐ ὑο1 ῬΘῚ ὑούππι νἱυϑαδίπαπι πὸπ οϑὺ γαύϊο αυδτο Ἶ) τπϑρὶ5 80 ἰδία ραγύθ αῦϑηι “ἢ ἃ 118 6]6- 

γαβϑθὺ. ὑπ ἰσΊαν πο ἰθὺ ρ] γα ΘΟΥΡΟΓδ τη  Ὀ1]11ἃὰ ρυδθύθυ οοθίατη βυθ!]αὕπιπι, απο οϑὺ οοΐανγα 
ΒΡθδθυα, ΠΘΟΘΒ86 Θϑὺ ἤππὸ οἰδοιχη ἴῃ ἴρβαμι 1) γϑᾶποὶ. Αα οαΐτπβ ον! ἀθηθίαπι βοϊθηπάπηη αποᾶ, 

Πιοϑὺ ὁοθίαπι 5{6]]αὔτιτη παρϑαὺ ἀπ αύθιη ἴῃ σα θϑύαπύϊα,, παροὺ ὑδηιθη τη πα] Ρ]1οἰαΐθηι. ἴῃ νἰγύαίθ, 

Ῥγορίβθι: φῃοαᾶ ορογίαϊν παροτο ἀϊγουθιθανθμι Πᾶτπη 'π ῬΔΥΘΙΡτι5. αἀσδπὶ Ὑἱάθιητιβ, αὖ ῬῈΥ ΟΥ̓ Πδ 
ἄϊνογβα σίγθαίθβ αἀϊγθυβαθ ᾿πῆπογοῦ: οὐ αὶ πᾶθο ποι δαγογθ, οχίσα ΠτηἸῥθπι ΡΠ]]ΟΒΟΡ εἶδ 56 6558 
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ὁορποβοαῦ. ΨΊΔθιαθβ ἱπ 80. αἰ δυθη τὰ ἴῃ τηδρ ὑπ] η6. 5 θ]] γα] δὺ ἴπ ᾿πο8, ἴῃ ἤρτινβ οὗ ἰτηδ- 

σἸπῖθαβ. οοπβίθ!]α ϊοσατη ; απιὰθ ααΐᾶοιι αἰ θυθηθϊαθ ἐντιβῦσα Θ556. ποῖ ροβϑαπῦ, ταῦ τη 811 8805: πλατη, 

6586. ἀοθϑὺ οὐηπῖρταβ ἴπ ΡΠ]]Οβορμΐα παν ϊ5. Ὁ π46. 8118 οϑὺ σισύτιβ ππαϊπβ βύθ]]8 9 οὐ 111Π1π|5, οὐ 4118 

μαΐτπβ Θοπβί θα ϊοπΐβ οὐ 1Π|π5, οὐ 118 σίγεα5. βυθ!]ασττι απᾶθ βαπὺ οἰὖγα 5) δϑαπϊποούϊ! θη οὐ 8118 

ΘαΣαΠ] ἀπαθ βαπῦ αἰύτα. Ὁπᾶθ οαπὶ γα]ϊύτιβ ᾿πίθυ Ιου θ8. βἰπὺ 5: τΏ1165. σα] 5. Βαρθυϊοσῖθυβ, αὖ Ρίο- 

Ἰοπηδθιιβ ἀϊοὶδ, ΘΟμΒΘα Θη5 ϑϑὺ αποᾶ, οαπὶ ἰϑύθ  οἰἴθουιβ ποῖ Ῥοβϑὶὺ γθᾶποὶ πἰβὶ ἴῃ ΘΟΘΙ ΠΏ 506]- 

Ἰαύπμι, αἰ γίβιαμη δύ, αποᾷ 7) βἰτα ὐπᾶο γἱνἐια] 8 ἀρϑηθβ οοπβίβυαῦ ἰπ 11ἃ γϑρίομθ 606]1 απδθ 

ορθεὶν πᾶπο ῥουγασι ἀοίθούίδση ; οὐ, οατη ἰδ ἔθυτῶ ἀθίθούα θχίθπάαιν ἃ Ἰίηθα ἀΘααϊ ποοῦ! 811 ἀβατιθ 

δ Ἰἰπθαῖη. απᾶτη θβου 10 ῬοΪα5. σοάίδοὶ οἶσθα ΡοΙαπὶ τηππα!, αὖ Βαρουῖα8. ἀϊούπτη. θϑῦ, τηὰ- 

πἰϊθούπηη οϑὺ αποᾶ γἱσύπβ θίθυϑπβ οδὺ 1118 5861115. αὰδ8 βαθὺ ἴπ ΤΘΡΊΟΠΘ 606]1 5015 ἀπο 5 οἰ] 15 

οοπύθηξα, βῖγθ οἰθυθῦ ρϑῖ τηοᾶπηι αὐῤυδούϊομίβ, ταῦ Τηδρ 65. αὐύγϑ ῦ ἔΘΥΥΤη, βῖγθ Ρ6 1 τηοάππηι Ρα]- 

5015. σΘΠΘΥΌΠ 0 ὙΒΡΟΥΘ5. ΡΘ]]θηῦθα αὖ ἴῃ ρδΡ σα] τὶ τιβ τηοηὐποβι αι θα8. 584. πτιπο αδθυῖθαν ὅ), 

ὁπμι {Πα τϑρῖο 6061 οἰγοα] αν δον ἔθ αύτιν, αππὰγ8 111 δθγαῦϊο πο ἕαὶύ οἰγοα]αυῖδ; οὺ γϑϑρομπᾶθο αποᾶ 

ἰᾶθο πο ἕαϊξ οἰγοῦϊαυβ, ααἰα τπδύθυϊα πὸὰ βαϊβοϊθραῦ ὅ δᾶ ἐαπίδηι οἰθναύίοπθιι. 5β'θα ἔππο ἃ1- 

σαϊξαν 1) τπὰρὶθ; οὖ ἀπδουϊσα αππᾶγ8 ροὐϊα5. δἰθσαῦϊο ᾿Θ ΔΙ ΒΡ ΘΥ18}15. βαϊν ἃΡ δύα. Ῥαγίθ ψῦδπὶ ἃ 

αἰϊα; οὐ δᾶ ποὺ οϑὺ ἀϊοοπάπμηι, ἰοὺ αἰοὶῦ ῬΒΙ]ΟΒΟΡτι5. ἴῃ βθοιπᾶο 1)ὴ6 Θ0610, οατη απιδθυ]ῦ αἸα ΓΘ 

ΘΟΘΙαπι τπογϑύμι" ἃ οὐἱθπίθ ἴῃ οοοἰϊαθπΐθιῃ 1.) [6. 9.}] δὲ πο 8 Θόηγϑυβο. [Ὁ] ϑηΐηι οὶ αποᾶ οοπδὶ- 

τα ]65 απϑθϑίϊο ΘΒ Υ6] ἃ τητθο βυα ΕἸ {18 Ὑ68] ἃ ππα]ΐα, ρυϑθβαμαρίίοπθ ργοοθα πη, ργορύθγθα απο Ἶ) 5απὺ 

Βαρτα ἱπύθ]θούππη. ποβύγιμη. ἘΠ’ ἰᾶθο ἀϊοθπάτπμι θοῦ δ πᾶπὸ απδθβύϊομπθιι απο 1116 ἀϊδροπβαΐον “ἢ 

θα ο]ουίοβαβ αἱ ἀἰβροπβανιῦ ἄθ βἰθα ροϊοσαμι 1), 48 αἰθα. οθπενὶ τηυπαϊ, 48 ἀἰβίδη θα αἸ τηὰθ 

Οἰγοατη γι δ ππΙ γουβὶ ἃ ΟΘηΐγῸ οἷτιβ οὗ 4θ 1115. Θομβί μα] 8, παθ6 ἔθου ἐδυηαπϑηι Π16]1π|8 δἰ οαῦ 

οὐ {Π1ὰ. πᾶ ἀασπη ἃ 

σἰνδαδύαμτι δῦ οοθ]απι δ ἀρθηᾶθπι οὗ ὕθυστα ροὐθηὐιαύω δα ραὐϊθπάπιη (ὁ. 9.7, Ππ. 2 - θυ, ππ. 10). 

1) βὐϊοοί ἘΙ. εἰ ῆ ἡ περ ον. 8. Ἐ. 7) πδρ ἔρϑιων ΤῸ; αα ἑρϑιον ΒΤΈΘΜ; ἐπ ἡ. ἃ. ἤ ΤΡΟΜΑ; 

εἰγοα ἘΝ. ὃ) φιοα ἰδίο ΤΕΘΜ. Ἢ οο φιοὰ ΒΜ. ΠΟ φηρᾶ 5ἱ ὕγονα οοβὶ τἱρϑύαϊο ἴῃ Εἰϑ. ΠΑ. ογϑᾶθ 

66 11 ρυΐμιο “ βὶ βούγθ 06. ἔΌυ80 ΒΟΡΡΥΪΘΥΘ.,, (“ ΒΟ]]. ἃ. ὅοο. Ὁ. Τὸ...» ΥἼΠΙ, 57); τηϑηῦγθ αἰΐγα ῥχὸ- 

Ῥοβύα αἱ σουγθίοηθ, 688 γϑβίδ ΘΟβὶ ᾿πηρ] οἰ θαυ θπΐθ υἱύγαύία νον ἔαύϊο πὶ “ Αὐδ,, 666., Ρ. 12, ἡ. 1. 

: Οοπρτορθηΐα! ϑατιᾶθ ἴῃ Ἰοσαπ ἀπῖπὶ οὐ Ὡρρατθαὺ δυϊᾶδ:; βίτηπ! οὐ 

8) ΝΟ οτθᾶο ὁδ6 ὑαπΐο ααἱ, οοιη8 Βα ῖδο ἄορο, 81 ἀβθθθα Ῥαββᾶσθ, οοπθ ἴαππο ΤΕΘΜ, ἃ] αἴβοουβο 

αἰνοίζο. 9) οι ῇεϊονας ἘΪ. 10) αγιφιιοίιν" ἘῚ. 11) οοοίάοηδ ἘΪ. 13) ργορίογοα. φμὸ Ἐ. 148) αἱδροη- 

βαΐι)" Ἔ.. "Ὁ ἙΒΑ; ροριίογωι ΤΕΟΝ. 

ΜῈ στῶν, ρεάμιην ηιοδῖϊο, Θο0. αθϑῦο οἰ6]10, τη ζογηλθ ἴῃ οσπὶ 808 ραρῦθ, διηπηθίθθ 

60. ΡΪ Δ|0] οἷ611 ααἱ ραδϑαῦϊ ἴῃ τβθθρηδ, ἃη0η6 Πθδηύθ ([αν., Π, 118; ΧΧΥΉ, 100; 

ΧΧΥΠΙῚ, 25; [6 Μορ., 1, 9, 11, 666.). ϑαρθνδιηθθὶο! Νὰ φϑγομὸ 1᾿δυροτηθηῦο ἃνθθθθ 

ψΆΙΟΤΘ, ἀονγθῦθθυο ἀϊπιοβύσανθ ἢ1 ΟἸα] δ ηὶ, 11 Ροϊούθο, 1 Μόοοῦθ οἢ.6 5010 Ἰ)ϑηΐθ 1ὸ 8η1- 

τιρίθθ. ἀριὸ ἃ οᾶβὸ ΑἹδθουΐο Μᾶρῃμο ὁ ἰθρρῸ π0] 29 226 Οὐοῖο, ὑν. 8, ὁ. 11, ο. 87 γ. 

ἃ. 64. γοη. ἃ. 1592: “ ϑρηθιαβ πονϑιὴ 9880 Α]ρϑίγδριαβ ΑἸ ΌΥΒΆΟΙ. Ῥυπηπ8. ῥροπαη- 

Ὁ οἰανῖῦ, οοὗο Βο Πσϑῦ βρμδθγϑηι βϑύβΠραπι ἤχϑραπι οὐ βϑρύθιῃ ρ᾽ϑπθύδϑ, ϑὺ Ῥγδϑϑίθγθϑ, 

« ἸΠΒΠῚ ὉΠ ΟΡΠΘΠῚ απδθ ΡΤορύο οἰαυδαῦθμι βιδπὶ οὖ 5 πη ρ]]οἰὐαῦθπι, νἱβι ΠΟΙ 5.1]- 

4 οἶδαν, σαΐ τηοῦαβ ΡΓΟΡΥΪ5. δῦ πιοῦτβ ἀἸ ΠΓΠΤΙΒ ,, Θ60. ΘΠ Ρ]Π1ο10 ΡΥ θπί (1ὁ., ἰθχ. 51, 

6. 70 ν, 6. οἶδ): “ Βρμδογα βίπθ δβύγὶβ απϑθ ΟΠΠΘΒ. οομδποῦ οαπι8 ἠοὐ τ ὕθηηρο Ὁ 

« Αὐϊδύοὐθ!β ποπάπτῃ δυαῦ, ἀπῸ οὗ 5ΠΉΡ]1οἱ 80 οτἱθηῦθ τπούϑ τηούτ 8118.5 ΟἸ]Π65. 511|1}]} 

ὠρ δα 6 10,, 666. 

ΤΠ σοί οοοίνονη 8ἐοἰζαΐινν, Θ00. Τι᾽ θη αβίθβιηο πη8] οθαῦο ὁπ οαϊ αἱ 5] ρᾶγῖδα 461} 1- 

ἤμπθϑο βύθι]αγθ; 11 τἰύθηθνθ 1᾿Δβυρο]ορῖθ, ὁοπ16 Ῥδ} 6116 ἔϑοοίδ 1᾿ϑαθουθ, 4816 πα ρϑιῦθ 

δββϑηχίθθ 4611 ΠΙοβοῆδ; ἰὰ οἰδαζίομθ 6Π6 51 δϑρίυαπρθ 461] Οὐηφιοχιιϊο ἀϊ ΤΟΪΟΠΊθο, 

οροιῶ ἀβύροϊορσίοα αιιϑη δ᾽ ΑΙ τα πιδὶ ; [δ 50] Ζίοη6 48] αιθδῖθο, ἃβϑύγοϊορίοα ἃπομ᾽θθθδ, Θ06. 

Βοη ἀαθθϊ ἰπᾶϊσὶ οὁπ6. οἱ ἄθγοπο οοπάμπητθ ἃ Τα Βα ΓΘ Π6]}᾿ δαθονο 4611, 9. απ ἀβύγοΙΟρῸ, 

4816 πο ἃ οορ απιθπῖο Πϑηΐθ (1). Π)6}} ἱπῆπιθθο ἀθὶ οἷθ]1, ὃ νϑῦο, ἀσϑνᾶπ ὑγδύψαϊο 

() σὰν. Μ. ϑσπβδιτιο, ΑἸοινιὲ σαρ. ἃ. δίορν. ἃ. Ὁ., Τοτΐπο, 1896, Ρ. 218 5ρ8. 

πσσσ νανον" 
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Ῥοι' ἱποϊἀθηΐθ Αὐϊβύοὐθί  (οἵν., δά 65., ἥορι. 1, ρ. 144) ὁ Ανθιγοὸ (6 ϑιεϑϑέ. ογδὶβ), 6 
8. ΡΪδι ΥΙΡΤΘ86 9 ἴῃ σὰ γ]0 ορθῦο ὅ8η Βοπανθηΐιγα, ὅδπ Τουηδβο, ΑἸΡογίο Μᾶρπο (1), θοο. 
ΠΘ ϑύθνδη (ἴβοονθο, οοποογάδηδο οοἱ θη] Π6]]᾿ Διηπηούξθνθ, ἃρραπῦο οοπιθ 4166 Πϑηΐθ, 
ΟΕΘ 1 ΟἾ611 [ὈΒ5θῦῸ οδρίοπθ; οπάθ ποὸη ἴϑππο 8110 ΒΟΟΡΟ 1 τἰβοοην! ἀδηύθβοιὶ (2), 
ΑἹ ὁὰϊ 51 ἴδημπο Β6111 11 Μόοοῖθ ὁ 11 Οἱ] αηϊ. Μὰ οἷ ταδὶ ἄνθνα Ῥοβῦο 8] θᾷπάο ἀ6118 
Π]οβοῆδ, ὁοπιθ ἴα ὁοπ ὑδηΐα, υτορϑησῶ, 1᾿ἃ. 6118. Ω., χαοὶ ποι [ἃ ἰπὐθπάθϑθθιο ἴῃ 4.611 
Ῥθοῖβα τηϑηϊθυα 6η6. ΘΡ]1 18. ἰηὔθπαθ ἴῃ βὶ ἐαύνα, ααϊδύϊοπο 4611 ᾿ηῆπι550 οοἱϑαοῦθ ὁΠ6, 88 
τηδῖ, ϑρρᾶγύθηθνα ρἱϊι 8118. τηϑῦθηχαθίοα, (8) ὁ.6 811 Π]οβοῆαϑ Ουδηᾶο ο ἄονϑ πιαὶ Παπὲθ 

(1) γα ααϊθυϊοπθ ναγϊαηθηῦθ σἰβοϊίω ἃαὶ Π]οβοῦ 48611ὰ 4611, οοϑυϊθαφίομ 46] οἷθὶο βύθ!]αῦο, ἑβπθπᾷο 
Ανθυγοὃ 006 Ὀ5861Ὸ 1 ΘΟΥΌΪ οΘ]  αῦ 6118, τηθαθϑίτηδ, ΒΡΘΟΙΘ [6 Οὐνοῖο, 11, ἰθχ. 49, ο. 627: " Πριιοη- 
“ βέγανο Ταπάαία, δϑῦ βαρου πος χαρά 5661186 βαπῦ θαθᾶθῃ ἴπ ΒΡΘΟΙ͂Θ, 584 πο ἴῃ β΄ΘΠΘΙΘ Β0]1π|, βἰοαῦ 
“ Ῥαύαῦ Ανίοθηπδ. ΕΔ πος τηδηϊοδύατη οϑὺ οχ ἐαμάδιπθηθα ἀαὐὶβ ἴθ παρδίαπῥία ΘΟΥ̓ΡΟΙῚ5. ΘΟο] οϑέϊβ, 
“ ααοπίδμη ᾿ἰδῦθ ορί παύου ἴῃ ΘΟΘ] θα θ8. ΘΟΥρουΙθα8. Θὰ 6588 ἰάθη Βθπουθ οὖ αἰνθιβὰ ϑρθοίθ ῬσΟρΡύου 
“ ἀἸνοχβί[αὔθιη 8ποόσα πὶ ταούαπτα οὐ ἀϊνογβίῥαθθια βαοσιιτ οοηὐγοσαχι οἷο. 564 ἑδπιθη ἀθθουηαβ 1πύ6}}1- 
“ β6Υ8. στη ΟἸΧΘΙΪ 15. θα, 6586. ΘΟπγΘηΐ θη δία, ἴῃ ϑρθοῖθ, δοπυθηϊθηὐία ϑθοιπάατα Ῥυΐαβ οὐ ροβύθυϊβ, ΠΟ 
“ βϑουπάθπτη ἀπ νοοαίϊοπομη, οὐ ἰᾶᾷθο παξαγα οαΐαβ δὲ ἱπαϊνι πὶ δουττα οϑὺ 8118. ἃ παύαχα ἃ] θυ 

Ϊ “ ΘΠ απο πηοᾶο, δ᾽ παύασταθ απᾶθ τηονθηῦ θα βαπὺ οοπνοπϊθηὐία Παϊπδιποαϊ οοπνϑηϊδηξία, δὲ ἀἴνουβαθ 
“ Βαϊαδιηοαι! αἰνουβίθαθθ,; 6 ὅθχ. 59, ο. 657; 1᾿ ορροβύο μ61]᾿ αἱ ΐτηο ΟΌΡΟ Π6] 7126 ϑιεῦβέ. 0».., 6. ὅλῃ 
ΤῬοτητηᾶβο, ἔνα 611 ]θν], ΟΠ ἔΌΒΒ67Ὸ “ πηΐπβ παύαγαθ ΒΘΟαΠ 4: ΘΌΠΙΙΒ, αἰ γθυβασαπι ἀαῦθ ΠΕ ΌΓΑΥΤΙΤΙ 
“ βροιηθτη ϑρθοίθια., [1)6 Οὐοῖο, 11, 166. ΧΥ͂Ι ἔη., ο. 455 4. δα. ὕδη. ἃ. 1555: “ Τοῦ ααΐθτη Ανουσοῖβ 
“ἴῃ 800 Θοτατηθηθο αποα (5061186) βαπὺ οἰαϑάθιη παΐαγσαθ ἴῃ ΒΡΘΟΙ6, 1 απο ΟἸηη 68 806118.6 βυηΐ 5ἰοαὺ 
“ Ἰηαἰνιάπα, οἰπβάθηι βρθϑοῖθὶ. πο αὐ άθηι τηϑηϊοϑίθ θϑὺ Τα]βάτα, Ῥυπηο αὐτάθπι αΐα δὶ οδϑθηὺ δἰ αβάθιῃ 
Δ βρθοῖδθὶ πα ρουθηῦ Θαβ θη) Β06016 Ορδγαθίοπθϑ οὐ θοβάθιῃ οἰἴδοίαβ, βίοαὺ ραύθί ἴῃ οτημῖθιι5 σθθιιβ παῦτ- 
“ χα] 8. οἰ σβάθηι βρθϑοῖοί; βθοιπᾶο, ατΐδι οατη τποῦτ5 ΘΟΘ]δδ τὶ ΟΟΥ̓ΡΡΟΥαΤῚ. δϑπαπηὺ παὐιτα]68, βθααϊδαν 
“ αυρα οτἸληΐα ΘΟΥ̓Ροτα, οοσ]οαὐΐα, Πα θοτθην ὉΠ ΟΥΊη68 πηοίτ5 » 960. Μίοῃύτγο οἷὸ ρούθνϑ 8010 δοιηροῦθιο 
Ὁ] 15 τη} 116: “ Ρυϊπηατη. τ20}118 ὑθπαῦαπι Ρῥγορὶ πατιβϑίτηδθ οὗ ΠΟ Πβθππθθ παδαταθ ἴῃς βαθαἑαῃ 5 
“ βθραγαθῖ5 παϑῦ ΒΟ] τα. Ρυϊπιατα τηούπηη (αἱ Ῥϑυύμηθὺ δὰ γσαὐϊομθτα ἀπ βου τα ὑα 15 οὐο. Βαρροπίταιβ αποᾶ 
“ βαρ θη, 60611 οἰτοι]αὐῖο δἰ ϑἰθρ]οχ 4680 ποθὴ ΘΟΙΩ Οδι δα, ΡΠ] ΣῚ5. τηοεϊθτι5. ααἷαι ἴθ δὰ πα ]}1ἃ ἰστθ- 
“ βυϊαυῖθαβ ἃρραγοῦ οὐ ϑὐϊαπι υϑ]οοϊϑδίπιο, αὐροῦο αὐδθ ἴπ ὈΥΘΥΙΒΒΙΤη0 ὑθιιρουθ 501]16οὺ βραῦϊο ππΐπ5 
“ ἀἸδὶ οἰγοαϊν τηδχίπησση οἰγοι!απι οοπ ϊποηΐου ὀούαπι »» 10., 160. ΧΥ]. --- ΠῚ ΑἸΡοχύο Μ. 8ϊ νϑάδ, οἱ έχο 
11 2ὲ Οὐοοῖο, Ῥαββίτα: Ῥῆψϑβέο., ΜΠ, ἐν. 4, ο. 6, ο. 108.» 4611 84, ὕη. 46] 1582: “ 5.6 1186 ααδ6 5απὺ ἴῃ 
“ ΘΘΟΠΙΠΟΟὔ811 νϑ]οοῖπιΒ τπονοηθαν,,, 600.; 6 ΜϑΊΗοναῖ., 1, ἔν. 1, ὁ. ὃ, ο. 186": “ ΒΈ61α6. ααδηξθαξα 
“ Ἰατηΐηθ δἷθα δὺ τπούπα τπονθηὺ οὐ ἀϊβροπαηῦ παδο ἱπΐουίοτα .» θ60.; 726 δαῖίϑα δὲ ργΌ0. τρΐνον8. α οαϊίδα 
φγώηπα, Π| ὑσ. 1... 8, ὁ. 200»: “ ΟὐδΙαση δϑῦ ϑαρδίαπέϊα, ΘΟΥ̓ΡΟΥΘἃ δχίβύθηβ ἴῃ ρούοηὐία, δα αὉΪ 50] απ, 

᾿ “ βθοχηάππι παὐαγατη. 5ΘΟ Π ἀατη [ΟΥ̓ π ΒΘΟ Πα απ Βριταβ. ΡΘΥ πλούσμῃ ὑαγ ΟΥ̓ πὶ οὗ νϑ]οοίοσθπι αϊνου- 
“ ἰβοαύππι νἰγῦαθθ ἀηΐπιδθ, ρυορύθυ ααοᾷ ἴοτιηαθ ἰπῆα! ἃ δηΐνπα οοποθρίαβ αὑδ αἰνουβι βοσ αν 

πη ἀατα ἀϊνθυβίθαβθιη Πρ ΓΆΤαΤα ,, 606, Οἵ, Ὁποῆ6 1] ο. 860, 25 ρατέθ, 4611 ἥφααρι. αἱ Ε. Οοϊοηπα 
“ Ῥουίγδοθθῃθ ὅθ βἰψα, τα] ὑπ, ραποίδαθθ βὑθ]ασιτα 6. πιο] οοτηταθηθὶ (41 5. ΤοΙητηαβο, αἱ 
5... Βοπανθηύαγο, 600.) 8116. ϑορέοηιφο, 110. 1Π|, ἀἰδύϊη. 145, 

(2) Ῥαν., 11, 115-188; Οὐηυ., 1, 14, 27 πρᾳ.; ΠΙ, 2, 85-41; ΤΥ, 28, 47 βρρ.; Π, 8; ΠΙ, 15, 666. 
3) ΠΔ] Ῥροΐογο αἱ Ἰηρ᾽ϊο ΟΟ]οππα Ἀ111ϑαροσο ἀϊ Ῥονῆγίο (βά. οἱδ., Ῥ. 4) ο]ροὸ αποϑύα ἀἰνιβίοπο 

46116 βοΐθηχθ ϑρθου]αῖνο. 
ϑοϊθηύία, βρθουϊαύίνα Ῥυϊποῖρα]5 ἀϊντα αν ἴα: 

1. Μοιαρηψϑίοανι: ὁοπδὶ ἀοταῦ τ65 Ὀγουῦ βαπὺ ββραγαύαθ ἃ τηοῦα οὖ ἃ τηϑύθυϊα βδουπάθχα τθια οὗ ἰηφο!]δούαπι. 
1. Μαϊηορναξίοανι: οουϑ ἀογαῦ, θοο. 58- 4 το] }} (Αϑἐγοποηνία ν6] Αϑἰγοϊορία) 

οαπάπτη ἰπἰθ]]θούμτη οὖ ποῖ 86- ἡ ἰτπητη ο01}1 (ΟΘφονηοίγα) 
οαπάαχη τϑιὰ, βοι]ϊοοὺ θοῦ βοϊθηνία ( ἴῃ 886 γ6] ρβοϊαίο (ἀγεπηιοίίοα) 
Ὧ6. αυδηϑίδαῦα ὁ Ῥγουῦ τϑίοσίαν δα βοπῦμι (ΜΠ δβοα) 

πο οοηΐγαοίο δι Δ] αᾶπὶ τηδύθυϊαμη, 564 001} (Ρἤμψϑῖο.) 
δια 5ἰύατη (1206 Οοοῖο οὐ Μ.). 

«- 
566 

"} 

᾿ οομὀίπδ, 

Ι αἰδογθίδ - 86. 46 ΠΌΤΠΘΙῸ 

ΤΠΠ|. Ναΐπγαϊοι: οοτιϑίἀθγαῦ τὸ 5 
Ῥτουῦ δαηῦ βαθίθούαθ ταούαὶ .) οοπύτμοίο δὰ ἃ]. πιὰ- - ἫΣ : ς ᾿ »ῆς . ΒΙΠῊΡ]1ο]5. (106 γσο- οὐ πιϑθθυῖδθ, 501]1οοὐ Θϑὕ βοῖθη- ζουϊδι 80 1]Π1οϑὺ 48 | ΟΟΥ̓ΡΟΤῚΒ ᾿ ἜΡΩΣ δ ἵν ) ᾿ 18 ΟΟΥ̓́ΡΟΥΘ το 1]} Ἢ ἽΝ 5 ᾿πδηϊταα δὶ ἐλοῤλακρλοῥο Σ ἀϊω, 46. σοΥΡΟ. ΘΟΥΡΟΤΘ τη 0 Ὁ1]1 ὑ ἐίσε (Μείλιοον".) | Δα [ΟΥΙηϑτη 6 

πε ἐκ ἰη611. (16 απΐρια) 

ἢ ἐπρκοπο ᾿ βϑηβὶῦ, (126 απίριαϊ.) 
4 ᾿ " ί νεροῦ. (6 ρα 



« -« -« ΙΝΤΟΝΝΟ ΑΤΤᾺ ΘΥΛΕΒΤΙΟ ΡῈ ΑΟΥᾺΛ ΕΤ ΤΕΒΒΑ , ΑΥΤΕΙΒΌΙΤΑ ἃ ῬΑΝΤΕ 9855 Ϊ 

οἶδα, 11 Ορηἐοχιῖο ἀϊ ΤῬοΙοπηθο, Ταηῦθ οἢθ, οοσηθ 11Ππβύνθ ἀβύγοποιηο ϑο μα ρα .6111 ἄϊοθ | 
Θ ΤΑΠρΘΙΕΙ οοπδθηῦθ (“Δὲ οἷδ., Ρ. 14, πὸ 2), ποῃ ΘΟΠΟΡθ6 ΠΘΡραγΘ 16 ορϑῦθ ἀϊ Τὸ- ] 
Ἰοπιθοῦ “ δηΐθ, ἀτροιηθηύδ, 1 ΑΠρο 61 (ΒοΙ]. εἰδ., Ρ. 68), Ἡαηΐθ 11 ἀπ816. π6116. οἶῤα- ᾿ 

Ζἴομΐ ἔὰ ΒΘΙΊΡΡΘ Οοϑὶ ϑϑαῦθο 6 τηϊπαΐο ἄδ βοοπᾶθιθ ρϑυῆπο Π6118 (ὐηιροαϊα ἄονθ 1ὸ Ἶ Ϊ 
ὁδοοία, ἢ] Ἰὰῃρὸ ἔθιηδ, ἃ ἰπάϊοαγθ απδϑὶ 1ᾳὰ ραρίπα αἱ Ατίβίοίοιθ (Πη΄., ΧΙ, 101-95), ἰ 
Ῥδηΐθ ΘΌ06 ἀπ ἄθθο]6, ἀπ6110 Αἱ οἰδαγο ΤΌΪΟΠιθο βθηζα ἀνϑυ]ο ἰϑύδο. ΤΌΪοΙηθο ὃ οἷ- ' 

᾿ 

« 

“δαῦο ἀπ νο]ύα Π6116 Κ᾽. Ν. (ΧΧΧ, 16), φαδύδνο γοὶίθ π6ὶ Οὔηυ. (Π, 8, 386; 14, 198 

“9. 251; 1ὅ, 77) 6 'ἂπᾶ νο]ΐαι π611ὰ Θπαρεέϊο. Τηαπῦθ ποὺη οοποϑοθνα ΠΘΘΠΟΝΘ ἱ ὑϊο 1] 

ἅ6116. ὀρθοῦ αἱ Τοϊομηιθο. ΝΟ]. βθοοπάα οἰδαχίοπθ 46] οην. τππαπᾶδ 11 Ἰϑέΐουθ 8110 ] 
αἰϊογαίο ἰἰδγο ἀϊ ΤΟΙοΙη60, τηθηΐνθ ἱπηδησί ποὸη ἴο δ πηϑὶ ποιηπαίο (1). Ταὐθ 16 
οἰδασίοηϊ αἱ ΤΟ]οπηθὺ. μδηποὸ 10 αὐθϑβθο οδραἐίονθ, τἱραδνᾶθπο ορίπίοηΐ νᾶρῆθ ἰπἄοίοι:- Ἷ 
τηϊμδῦθ: 5000 ἀϊ βθοοπᾶδλ Π]8η0 6 ἰπϑδβαίξθ: 50Π10 16 8016 08 πΠὸὺη 581 βίδπο ρούιϊθ 

“ Ἰαθηθῆοσαιθ. Οὐὰ 11] βαρροβύο [β]ϑιΠοδίοτθ 46118 ᾧ., ρθ 1 οοηΐο 510, ὁ Θοῃοβοθνδ ὁ ΠῚ ; ᾿} 
“ ΘΟΠοΒοθ ἃ ΤΌΪΟΠΊΘΟ: 56. ἴο ὁοποβόθνϑ 0 ΔΥΤΘΌΡ6 οἰδαῦο οϑαύνδιηθηΐθ; 56 ΠῸῚ 1οῸ θ0η0- Ἷ ' 
“ βοθνδ, Π0Ὶ 10 ΔΥΓΘΌΡῸ οἰδαΐο αἰἴανίο. 51 ρούγθθθ βρίθρδγ ἴὰ οοϑδὶ 8010 διητηθέζοπᾶο ] 
“ 6ῃ6. Θ611 ἔοβϑθ δοβὶ οοτηρί αὐαπηθηῦθ ρϑάγσομθ ἀϊ ὑαύίθ 16 ορϑῖθ αἱ Ταπύθ ὁ αἱ ῥαξἐθ ᾿ 
“ 486}10 ἀ0611 δαΐον! οἰδαῦ! ἀὰ ἰα] ἄδ ἄνθνηθ βοορουύο 11 βοργϑίο ἰαΐο ἄθβθοϊθ, 46] αυδ]8 ; 

Β1 ἴοβ86. ψ]θὸ δὰ αὐὔῦϑ: θρὶϊ 8|]1ονὰ ἀνυθῦρο ἰαύθο σὰ Πϑηΐθ ὑπέδο ἢ Ἰᾶνοῦο οὐἰ ἴθ 
ΘΠ ΔΡρϑπδ 581 ὃ δοπηριπιῦο ἴπ 56] 566011}., Εὶ ὁοη αποϑίδ “ οββογναζίομθ ἀἱ ΘδΡΙθΆ19 ᾿ 
ἱπηρουέϑηζᾶ, ,, ἀρϑιπηθα ὃ ὑπύίθ 16 ἃ] ῦρθ ἀϊ οαἱ τὴὶ ᾿πδίπρο ἀϊ ἄγον τποδύγαϊο 1 Ἰπὐγίη- ] ' 

5000. ΨΆ]ΟΓΘ, 1᾿ΑΠρΡΘΙ Ι ρυθπαθ δηΪΠ10 ἃ ΘΟπομ αᾶθγ ἰηθαϊἑαηᾶο νο]αξαμηθηξο αἱ βοβέθ- 
πἰθοῦ! 461 ορί πίοπθ ὀοπύναγα (ρ. 71): “ 51 βόπὸ τηοβύγαθ ὑύξθ 16 ἀπ ῆοοϊἑὰ ἃ ουἱ 
Φ ΘΘΡΘΌΡ6. δηδαῦο ᾿ἱποοηῦγο πὶ απ 8515] ἔα δ᾽ Ποαύογο. ΟἹ βαυθΌθ6 νοϊαΐο ἀπ ποτηο παίγῖξο 

“4611, βύθββα σαϊδαγα αἱ Τ)δηῦθ, ὀοποδβοίδορθ ργοΐοπαο 6118 ορϑῦθ αἱ Τὶ 6 ὁμ6. ρβδι' 
« δαηῦδ, ἄνθθθθ ἀγαῦο, Θ0ΠῚΘ 5] ἀἴθ6, 11 ἀἴανο!ο ΠΟ] ΔΙῚ ΡΟ]]18. Τη πη ὶ ἃ ἀπ (α16 ἱρούθϑὶ 

“ ἢ0η τοϑϑύδι 616 5] ΠΡΘΥΒΙ 6116 50Ρ8116 6 ἀϊγ0 

Ομ6 ἄονο ᾿᾿τρουαθηῦο 6118 τηθηΐθ 

δ᾽ ἀρσίαηρθ ἃ] πιὰ] νοϊθσθ θα ἃ11ἃὰ ροββὰ 

ΝΘΒΒα Τἱρᾶτο νἱ Ῥαὸ ᾺΥ Ἰὼ σϑηΐθ. 

Νοπ τὴΐ ἰϑυπηθρὺ ἃ. [Ὁ νϑᾶθιθ (οϑπιιηο 46] γϑϑοῦο ἴο νϑᾶθ ἄμ βδὸ δᾶ ἴο ὑϑιπϑιοὶ ἀ᾽ ἃ1- ᾿ 

ὑγοπᾶθ αἱ ἃνϑι 8Π6Π6 ἴῃ αποδίϑ ΠῚ Μοφριονία 8. οἰϊγϑραββθαῦθ ἴοὸ βρᾶχίο διβϑθρηῃϑίοιηϊ), 

60,16 1] ἀΠΠΘπιτηδ, Δ Πρ] 18 π0 ῬΘΟΘΠΪ ἴῃ Ἰορῖθα, ρογοῃὸὃ ργθϑθηῦδ δ] 016 βοδρρϑίοϊθ; πᾶ 

ὩΡΡΙαηρθρὸὺ βο]ϑηΐο ὁΠ6 ἃ οἰ αζίοηθ ΟἹ ΤΌΪΟΙηΘΟ ὃ οϑαύνα, 6 14θη ]ῆο8 0116. 6 ααϊπηάὶ, 

βίη ο ΒΘΠΊΡΡΘ 8] τ] βου ῦο τ ΘΊΟπϑπηθηῦο, πῸη ἀδηύθβοδ, θϑβθπᾶο ργθθα ἅ8118, πομδ ρἃ- 

ῬΟΪα 49] Ορρεϊοφιῖο: “ Ὑ Ρθατη. ποπατῃ αἰχὶῤ Ῥίοϊθιηδθιβ: ψυ]δα5. Παΐαθ ΒΒ 600} ϑαηὺ ἢ 

“ρα Ίθοὔ να] ]θπι8. ὁοϑ θϑθιβ; οὐ ἰᾶθ0 βαρίθηῦθθ αὶ ἔβοϊθθαπὺ ἱπηδρὶπθβ βυθ ΠΡ τη 

“ χῃα]δαπι ἴῃ ὁοοθίθθῦθθ σα]ῦαθβ Ὡβριοθθαπῦ, οὐ ὕππὸ ορϑιδθαηῦι απ86 ἀθοοθδαπῦ», 

(οἷν. ὁ. 8θυ 46] Οοα. ΜΊβο, αῦ. Ῥα]. 1869, οατί., 206 Χί 810, 560. ΧΙΥ-ΧΥ, «ἃ 2 οοἱ., 

6Π6. οοπύϊοπθ, ἔγα 1᾿αἰῦγο, (ὐθηύνηι. υογα Ῥιοϊοριοὶ ολώη, φοβα). Σ 

δυο οἰδυοί 06) γηοάιην, αὐδγαοίϊονῖδ. Ἠο οἷὰ π61186. Μοριογία ρυθοθάθηξο ἱπάϊοαΐο ἴδ ᾿ 

Ἰοηΐδηδ, 6 ἃ ργοββίπιδ ἴοπύθ αἱ ααθϑῦο [πορο, ὁ, ΡΘ᾽ ΠΙΘΡΊΪΟ 116, 6118 66 ἃ Πιθ 

(1) Οἷν. ἴπνϑοθ 1ὰ βρίθραζίουθ ἀαύαπιθ 48] Τουνβε πὶ. Ποριαηῖα, ΧΧΥ͂Ι, 418 555.» 6 8110 ϑομεπιμιο, ᾿ 
Ορ. οἷξ,, ρρ. 213-14, ἡ. 8. Ϊ 
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4116 Ἰηἀδρτηὶ ἰαὐύδο τἰβα!θὸ ρ6Ρ (816. Π ρΡαγροηΘ 46] πιδρηθίθ δάορθγαίο ἀδ ΝΜ βοί 18} 

(Ρ. 90) 6 ἀᾶ Βαγίοϊοιπθο 41 Ῥαγπῖῶ (ρ. 107) ἃ ἀθπούδνθ 1᾿οοοαϊθο ΟΡΟΥΆΓΘ 46] οἱϑῖο; 

ἅἀὰ ΤΙμηαβπαι (ρ. 100), ἀἃ Μϑανὶδὶ (ρ. 102) 6 ἀδ δ] αἱ τηο]ῦο δπύθυϊουὶ (ρ. 98) 8 

ΒΡΙθρανθ ἰὰ Βοβρθηβίοπθ 46118 ὑθυγϑ Π6110 βραζίο; ἀθ ΑΌυ]-Καβθιῃ (ρ. 91) 6 ἀδ Εαν δὶ 

(ρ. 94) ἃ ἀϊ]αοίάαγο 1ὰ σνραυῖὰ ὑθυγθϑίσθ, ααθϑῦο ῬΑΙΡΘΡΌΠΘ ὃ τὶβύγουθο ῬῸΥ ἴὰ ῬΓΙΤη8 

γοΙῦα 8118. 5014. ρατγύθ βϑύθθῃ γί οπ]6. 46] ποβίγο οἷ 610 8110 βοοόροὸ αἱ δὐθ!θυγ6. Θβο]αβ]- 

γϑιηθηίθ ἃ αυθϑίδ ἀη8, ἴον δ. ο᾽ θσεπύθ 4611. ἔθυγδ, 4811 ἀροϑύϊηϊαπο ῬΆΟ]ο Ὑ ὁπϑίο (ρ. 156) 

Π6]1ἃ ὈΓΪπηδ, τπηϑύὰ 46] βθοο]ο ΧΥ͂. δι. αποϑῦα Ὡρρ]]οαζίοηθ ἀντὰ ἱπῆαϊῦο σθηζα ἀπθὈῖο 

Τ᾿ οριπίοπο ἀϊ Ανογγοὸ (ρ. 96) ἰῃΐουπο ἃ] ρούθγ θνδρογσϑηΐθ οᾶ οβϑβϑίσοδηῦθ 46116 βῦθ!!θ 

46] ποβύμο θη βίθιο βϑυνθη τ ομα]9, ορ᾽ πίοηθ ὁἢ6. ποὸπ ρούθγα βιρρίνθ 8118. 4611. Ὁ., 

Ῥϑγρομὸ οἰδαύα ἀ8ι ῬΙοῦρο Δ᾽ Αρᾶπο (ρ. 109), ἀ8. Ἠπριθβ ἀθ Οδϑύσο (ρ. 1298) 6 ἀ8 Ῥγοβᾶο- 

οἴππο (ρ. 127) 6 ὑθπαΐα ἴῃ ρα 48] ϑ'ϑοιόβοβοο (ρ. 120), 8 ΒΎδμοθθοο Οδράδπο ἀἱ 

Μϑηΐνροάοηϊα (ρ. 180) 6 ἀὰ Ρίϑίνο Οἴγνϑίο αἱ Ὀδίοοῦ (ρ. 182). Βἰβύοτο ἀ᾽Ασθζζο 4᾽ 8]- 
ὑροπᾶθ ἄγϑνὰ ρἱὰ αὐ θαϊῦο 4116 νἱγυϊ 416] οἴ610 ποβέσο βϑύψθῃ 0 η 8.6, Θ01Π16 ΨΘΥΒΟῸ 4116] 

τηθάἀθϑίπιο ὕθπηρο ἔϑοθνα 1ἰὸ ϑοούο 8118 νἱγϑὶ ᾿ππᾶγθ (ρ. 145), αηϑ ἔογζϑ τπϑρπϑύϊοα 616- 

γϑηΐθ 4611 βοασδ (ρ. 116). ΠῚ ρᾷββο ἀ811᾿ θα 8118. ὕθυγα θὰ αἰ 0116. ὃ. ἔαγϑὶ, πθ οοπ- 

γΘηΡῸ, 8ηχὶ, βπομῃὸ ρογπαγὸ Π6118. 5ὰ8 ἰηὐθοτιὰ 1 Π]οβοῆδ βοοϊδϑύϊοα, ἀονθύΐθ Θ5561}6 

τορυύαΐο ἢ βα]ύο πηορύα]θ; πηϑι Π61] ΟΒΟΌΤΒΙΒΙ οἱ ῬΥΙποΙρῖ αὐ βύούθι οἱ ποπ ΘΟΙΏρΙθη- 

ἀθηάοϑὶ ρῥἱὰ 1 ὁἢ6. β5θη580 ΑἸθουίο Μ,, 1᾽᾿Ααυϊηαῦθ 6 ὩἸ ΠῚ] ἀνόϑθουο ἀθύδο οἢ6 16 βί6116 

Τηπογοπο0 ἰὼ ἤογγῷ (}ονι. 1, ρῬῃ. 148-44) ροϊὸ ρἷλι ὑαι αὶ οββοὺ δοπηρίαῦο [6] οθιηθηΐθ 48]- 

Τ᾿ ΔΘ ΪΠ10 ϑιύονθ 0118 ᾧ. ΝΟ] 5600]. ΧΙῪΥ-ΧΎ Δ10}] βουιυθου!, οἱύρθ ἱ ρἱὰ τἱοον δ, 5 

γΘ]561Ὸ ψϑΡδιηθηΐθ 6] τηθἄθβί πη ΡΔΓΑΡΌΠΘ 46] τηϑρηθῦθ, ἄορο 6016 40] Π6] 566. ΧΠΠ- 

ΧΙ ΘρΡθιο ὑγαύναῦο ϑϑργοδβδιηθηῦθ Αἱ πιδύθυϊα τηϑρηθύϊοα, ὅγε 1 α18}1} υἱοογα θυ 416] 

ΡΙθίτο Ῥογοργίπο αἱ Μαρίσοανῦ ϑαύοσο 6118. ἔϑπηοβα ριϑύοϊα ἀ6 ηιαφηοίθ οὐ υϊοϑιηθηΐθ 

ῬαθὈ]1οαῦα, 6 ΠΠυθύγανα, τηο] ἱ ὩΠΠῚ ΟΥ 50Ππ0 4] ρ. Τίπηούθο Βου 6111 (1). {πὶ αἰῦγο ἃρο- 

βύϊηΐθηο, ΤΟΙΊΤη850 α᾽ Ανρϑηϊηδ, ἃρὶὑδηο η6] (ὐογηηι. αἰϊο ϑορέοησο 1ὸ. ααϊδύϊοηο “ ΤΠΟΡαμα 

“ ΘΟΘ] ΤΩ. ΡΘΙ' πηοῦαη Βα ῸΠι δἰὺ οαιδδ, οἰ ϑοὔασπμι ἰϑῦου τη ἰπ Θ᾽ ἸΟΤΊΠ., 6566. Π6116 Βθρτιθη 

ῬϑΡΟΪΘ: “ Ῥρορῦθυ παϊαβηηοα! ναριούαύθπι νἱρυαδαμη ααδπὶ ν᾽ ἀθιηαβ ἴῃ ῬαΡ  θτ15. 60611 πο 

“ φρογύοὺ ποθ αἴθ 6 οοϑίαπι ρΙΌΡΓΪΘ δηϊτηδίμιη. Ναὶ βϑθρίαβ οοπυϊηρὶῦ αποὰ ἀπὰ5 

“Ἰαρὶβ ὁοπύϊηιβ. οϑῦ δ᾽ θυ. υἱρύα 8. ̓ῃ ἀπὰ ρᾶγῦθ 51 ἀπδπὶ ἃ 8118. Ε]ρῸ Θῃΐμη ἴρ86 
“ ψ]αῚ αὐοα οαἰθιηῖθα, ὑγαχ)]ῦ ἔθγγατη ἴῃ ἀπὸ 581 ρᾶτίθ οὔ ἱπ πα] 8. 8118 ραυοϊθαβ ροηΐτβ 

“181 ὑταχῖῦ., (ΠΡ. Π|, ἀϊδὺ. 14, 64. 46] 1490). π᾿ υαπιδηϊδία. οἷι6 ᾿ἱπἰθυρυουὺ πονᾶ- 

τηθηΐθ 6 οοτητηθηὐὸ 11 (οη οηιίο αὶ ΤοΙοιηθο, ΟἸονίθηο Ροπίδαπο, π6] Πἰργτὸ 1 46] [6 

γθὦτι8. οοοἰοϑέλῥιι8. ΟΟΒῚ 5 ΘΒρυΊη6: “ ΠῚ τθ5 ἰρβδ, [1ἀϑϑὺ θχρϑυθηῦίδ, τπηϑριβύτα ἀοοαϊῦ ὑγϑ}] 

“ἃ πηδρηθύο θυ μη, ἃ ααϑι ααἰᾶθπι ΘΧρουϊθηὐία ταύϊο ἰρθα ργροΐθοὐα οβύθῃ!ν γὶηὶ θϑπὶ 

“ἃ πϑύανϑι τη ρηΟὐ ἰηβιύδπι ἔουΤῚ ὐύγα θη 1, 510. ὁο6 10 οοο]ίααθ ραυθθα5, 516. βύθ 1115 

᾿ρβῖβ. 585. ἀπ0α 9 ΨΊΓΡΘΒ. [Π6586.»5) θ00. (ΝΔΡΟΙΙ, 1518, 6. 6 γ). Ἐξ ὰἂὰ αἰῦτο υτηδηϊδῦδ, 

ΜδΡΒ1Π1ο ῬΊοῖπο, Π6]}᾿ ἸηὐθΡργϑύδχίοηθ 461190 ᾿μηθααὶὲ ἀϊ ΡἸοὐϊπο ἀϊοθ: “ Οὐ] συ θα5 ργϑϑῦον 

(1) ϑοργα Ριϊοέγο Ῥογογγίηο αἱ Μαγίοοι ὁ ἴα διὰ ρίδίοῖα “ Τὲ Μαρηοίθ,, μ6] “ Βα]]. αἱ Ὀ1Ρ0]. 6 αἱ 
βὺ. ἃ. 80. ταϑῦ. 6 ἢ8,., 46] Βονοοόμρλανι, ἴ, Ρ. 1 βϑρ'., 65 βρρ. (ϑρθοϊατηθπίθ 72, 82 α 96); ΤΥ͂, 803. Α «αοοίο 
Ἰωνοτο 1] Ρ. Β. ἔθοθ ποθ ναυῖθ ἀρρίαηῦθ π0]]᾿ αἰύτα ἱπαρουθαμξθ ταϑυπουΐδι ρα Ὀ]Π]οα δα, π6118, Παοροοϊέα 
Οὐοϊονηδίανα, Ῥαχὺο 4", 44] {1010 Ογἶϑέ. Οὐϊονιῦο ϑοοργίίογο ἀοῖϊα ἀροϊίνας. νιαργιοίέοα, Ῥοταα, 1899, ῬΘΣ 

αἰῦτο πούϊχίθ ϑύουίομθ ἴπ πιαύονῖα τηᾶρηθύϊοα 51 γϑᾶδῃο 16 ϑυαϊθο Νοΐθ8. οηι ἐΐ6 Μαρηοίο ὁ Ὧν». ΤΡ Π αηι 
ΟΠϑογὲ αἱ ϑιυνάντβ Ρ. ΤΉομρβον, Τιοπάοη, 1901, 1η- 45. 
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“Ἰαηθη δἀθ. νἱρθαῦθθ ααοαιθ ἀΐνθιβαθβ οχ ααΐθιβ οὖ οο]οσθ5. [Ὁ] ΨΆΡΙ οὐ δούίοηθ8... 
“ Ῥιονθηϊαηῦ, μη ἀ8 168. ΔΡ ΔΙ Ιππθπ ΐθ, 564 ργοργιϑύαίθ απϑάδηι σου] Ὁ]οΥ], βο ΠἸοοῦ βρθ- 

“ ΟἾΔ11 ἔθυιηθ ἀπ8}1} ἔθγεαπι ὑγϑμῖσαν ἃ τηϑρπθῦθ, (ηη., Π, 110. 1, 6. 7, Ρ. 1608 ἃ. εἰ. 

68.). Μϑόπο ορρονγὑππδιηθηΐθ, 8. πηἷο νϑᾶθγθ, ΤΑ πρϑ θυ ογοάὸδ αἰ ἄγορ ὑγοναῖο (Βοί. 

οἷδ., Ῥ. 69) “ αἱ ααθϑύα ἔγαιβθ ἀδηΐθβοα., [ἃ ἕοπύθ ἰπ απ ρᾶββοὸ ἀ461Π᾿ Αααϊπαῖο (1), ρϑυομὸ 

Π6] οα80 48] τηϑρηθίθ 6 46] ἔθυγο 1᾿ δ! ὑθγαχίομθ ρυθοθᾶθνα 1᾿ αὐδϑζίομθ ὁ ρυθθαρροπονϑ 

ἀπ᾿ αὐ πἰδὰν ΒοΘΠ] ὈΙΘν 016, ΘΟ π᾿ ὃ ΟΠἴανο ἄδ ΔΙ σαηΐ ἸὰοΡῊΪ αἱ 5 πτηρ]οῖο (Ρηγδῖο., ὙΠ, ο. 874 ν 

ἃ. 6Θα. , θη. 49] 1666), ἀϊ Ανϑγγοὸ ([)9 Οοοῖο, 11, π. Ῥαγδέγεβὶ, ὑθχ. 32, ο. 189 2), 41 ΑἸθοσίο 

Μᾶρπο (2); πιθηΐγθ Π6] οᾶ8ο. 4161160 506116. 6 911 ἔουτα 1᾿ αἰ ὐθυδζίοπθ (46118. [8 γ8) 6 18 

ΒΟ] Ρ] θη Ζδ, Θϑυυηβθοα ὁΠ6. γϑηΐνα δα δοα δύ πθ 60] οἷθ]ο, οοπβορυανεπο, Ομ ὃ Θν]- 

αἀϑηΐθ, 81} αὐὐγζίομθ βύθι]ανθ. Γ᾿ Απρϑ ὑ] πὰ ἴηνθοθ 1] πϑυΐθο, 606 νοϊϑη θυ! 511 σ]οοπο- 

βοίδϑιηο (ροϊομὸ αὐδηάο 51 ὑγαύδε, αἱ πιδύθυϊα αἱ σὰ οοπηρθύθηζϑ, ροοὶ Ὁ] Ὁ] 8] τποπᾶο 

Β0Π0, ΘΟΙη6 δ! βᾷπηο, οοϑὶ νϑίθηὐ! οοπ]θ 1α]), ἀϊ ἄγον τηοβύταῦο τιθρ]1ο 461] ΜΌΟΙΘ, 

ΤΙΔΠμΪδο ἰηΐθυν 8110 616 σΟΥΓΘ γα απθϑύδι ἰηβαϊθα αὐξγαζίομθ (ΟΠ 6511 θη ἀθῆπίβοθ 

“ ἀΠ8 ΘΠΟΙΙΏΘ Β0ΙΟΟΟΠΘΖΖδ, ,) Θϑοορυαῦα 6 ΔΌΠΙχθηΐθ ἕογπῖύα αἱ ααδ] 6 ΘΟ]ογ 6 αἱ γϑτο- 

516] ηΖὰ ΡΘ᾽ ἴὍγ ἀδ Ιαῦνὰ ροβύϊοοϊα ἃ ἢ ΤΙ ΤΆΘΟΪΟ αἰνίπθ, 6 ἃ τηοάθιμα ΙθσρΘ 

α᾽ αὐὐνδιχίομθ αμῖνϑιβα]θ οΠ6 1] Νϑνύοῃ ἀθάμβθθ οοπ ᾿πΠρΡῊΪ 6 ἰδ ϊοοϑὶ 6816011 48116 Ἰοροὶ 

ἀ] Κορίορο (1Ὁ., ρρ. 62 555.). 

ϑῖοθ ρόγ' ἠνοαιηη, ριεϊϑίογἶ8, 666. ᾿οΟπύθ ρϊ ἀϊπϑυθα ὁΠθ πο ἴῃ Αὐίβίουθ (71ο., ΤΙ, 
8, ἄονθ 5] ρϑυ]α α᾽ἀπϑ θυ Ζίοηθ ἃννϑπαύα Π6]]᾿ ἰβοῖα αἱ Ἡΐθτα, τπϑὶ 4616 Τάρδιϊ. -- 

Υ. ὑγϑᾷ, 6 ὁ0. 46] ΒΑ τ- τμάτβε, Ρ. 190) οἰδαῦο ροθο ἃ ργοροβίύο 48] Μόοῦθ 6 48]- 

ΤΑ ΠΡΟΙΠΙ (1, 129), 51 μὰ ἴῃ δα! απ 6611 δαδοῦὶ ὁἢ6 Ῥδυϊθπο θα: ργο 6580. 6118 ἔονπηδ- 

σίοπθ ἄθὶ τηοηὐὶ, πιὰ βονγῶ ὑαύθὶ ἴῃ ῬᾷΟ]Ο ϑποίο [οἷν. Κ. Καευβοημβε, ΟΡ. οἶδ,, 

ῬΡ. 118 5ρ5.; 86. 8611 δαθου! ἀδ 1π| οἰδαῦ! ἃροίθηρι: 1] ΒΕ Ασα 5Β, ΠΡ. ΥἹ, ο. 20, 

Ὁ. 582} 11 “Οὐπιλνὸ, Ο θῖ,, 1 ὃν. Ἅ5. δ. 19. 6, 28. ΣΝ ΈΘΚΑ ΙΝ, ον ΔΘ Ρι 158: Οσῦδ 

Ῥ᾽Αβόοοιμ, οἰδαῦο 48] Εσθδβο, ορ. οἷδ., ρ. 28; Β. Ανϑιιοο, 10. 14, ὁ. 122. 5; Ῥάοτο γὙὲῈ- 

ΝΈΤΟ, 126 Οὐηεροβ. Μ., ὁ. 180 υ, 25 00]. 461} 6. οἷῤ. 46] 1498: “ Νοίαπάυτη ααοᾶ αυᾶ- 
« ἤπον 46 ὁδιι5158. βϑηθγϑηδαν πιοηΐθβ: ἢ ἃ ὑθγτδθηχοῦμ ρ6]]θηῦθ ἐθυρτϑῖη δ ππϑηὶ ν6] 

διὰ διηθ δ 5. ραρύθβ ἰῃ τηᾶρηδ ααδηθεῦθ... 45 ἃ. Θοθῖο, βἰσαῦ ϑηΐτη ἔθ ΓΟ ϑϑῦ πϑοθββδῦῖδ 

1η ἢ 5. δα ορϑυύδηάπηι, ἰὔδι οΟ6 10 τηοη8 δα βαρνθηίθη πὶ ὕθυταθ ΒΘ ΡΙ ΘΠ], 568 ἔα θ οι 

« 

« 

ΠῸΠ ΠΔΌΘηΒ5 ᾿πομπᾶθηι [ϑοουθὺ 1ΠΠ| 1, ἰρὶθαν ὁοϑίππ βὰδ νἱρυαῦθ ἰϑοθυθὺ τηοηΐθβ 5, Θ66.; 

ο. 1858 », 15. 00].: “ἘχΒδ]αύϊο ᾿ποῖαβα ἴῃ σϑηῦθ ὕθυσαθ τηούδ ἃ πϑύμπσδ ϑαϑ οὺ 8. 510 

“ ΘΟΠ ΓαΡΙΟ οὐ ἃ νἱρθαῦθ 6061} ργϑϑ δύσιν οατῃ ἔθυσα αὖ Θχθαῦ, απϑηὶ 5] Ἰησ θη ἀπγ 8 Πὴ 

Ε οὐ 5011 681 ᾿ϑναῦ ϑϑτη ΘΕ ΓΒ. ΟΠ ὑγθηιο 9 ἔϑοϊθηο 68} ΘΡΟΠΡΊοβδπ) οὖ ΘρΡΘαἸ ῸΣ 

ΘΧΠΘΙΘΌΪΟ βαρθαμη. 51 δαύθηη ἱηνθηϊῦ ὑθυγϑη ΔΙΌΠΟΒΘΏΙ οὗ ΒροΟπρΊοθδπι Οχὶὺ οχύσϑ 

δΌβασθ ὑθγρδθυηοῦμ. Ῥγορύθι ἰϑύδηη ὀδαβδπι Ῥγοϊαπαδῦαι Δ]1α δ 0 ΤηδΡΠῚ ΒΡ. Πὴ 

ἔθυγαᾶθ οὕ πηὺ Ἰϑοὰβ ΡῈ ΘΟΠΟΌΡΒι8. ΘαΌΘΤ τη Βα ΘΓ Θϑυπ 8 Ἰοοτη {ΠΠπ|1}, οὗ 

βίοαῦ ρούοϑὺ ἀθϑύσιθρθ πιοηῦθηῃ ὑθάποθηᾶο ᾿ἰρϑπὶ δια Ρ]ΘηΙ ἴ6πι, ἰδ ροίθϑῦ βϑπουαιθ 

Θἰθνϑπᾶο ὑθργϑηὴ οὖ [8115 ἸΠ0η5. ΠΘΟΘΘΒαΡΟ οδϑοῦ ΒΡΟΠΡΊΟΒΙΙΒ ,}. ΟἿθ ἀΐγθ ρουύϑηΐο 

(1) ηψϑβῖο., ὙΠ, 166. 87: “ ΑΙ1ο τποᾶο ρούοϑέ αϊοὶ δϊαποά ἰγᾶμοσ απΐα τηονοῦ 1 δα βθίρϑιιπι 

“ Ἰθοσδη0. δ] πα] δου, δχ απ αἰξοταύϊοπθ οοπέϊησιί αποά αἸύθυατη τπονθαύτν βοοιηάπτι Ἰοσατῃ, οὗ ΠοΟ 

“ χῃοᾶο τηρρπ65 ἀἸοῖδαν ὑγϑθθυθ ΘΥυ Τα 9. 

(2) Ῥῆψϑβ., ὙΠ, ἐσ. 1, 6. 8; 6 ΥἹΠ, ἐγ. 3, ο. ὅ, ο. ϑάνυ ἃ. 6. ὕοη. ἃ. 1582: “ Μαρπθ8 1490 τιον ϑὺ 

“ Ῥουση. ααΐα αἰδογαῦ βοόϊαπι νἰγέαθθ βαὰ οὐ σοποναὺ ὉΠ ααἱα οἶγοῦ ἰρθαμι ,, 660. 
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ἅ6 110 ϑίορρϑηϊ οἢ ογθάουθθ ἀἄνϑῦ ὑγοναῦο ἴῃ απθδϑύδ Θβρυθβϑίοηθ “ Τ᾽ Θ ὈΓΙΟη6 αἱ ἀη8 

“ φροῦῖα ϑπάορταῆοῦ, (Ἰδοῦ πο 8] 50] θνϑιηθηῦο ἀοὶ οομθπθη01) νοὶ αὶ 601] ΔΒΒΙ ΤΠ] ΖΙΟΠΘ 

“ ΑἹ ὑαπθϊ παονὶ οἰθηιθηθὶ αἱ ταρίοπὶ 6 αἱ Ταῦ] δα ἴῃ νἱῶ αἱ οοτηρ!ούαιιθηύο ἀοἤπιθνο 

“ ρ}}} δὐυἱνι τὰ ἰπύθυπδ, 46] βῖοθο 6 β05}1} οϑυθ! ομθ ϑϑβῶ ριοάποθ 8118 βιρθγῆοίθ , 9. 

Οέν. ατστκάχι, ορ. οἷδ., Π|, 457 5658., 417-18; ΑνΝόβιμττι, Βοῖΐ, οἷδ., Ὁ. 64; ΤΟΡΕΙΝΙ, 

Οὐρηη. οἷζ., ρρ. 67 5658. 

Ουΐα ηναξογῖα πον 8: Ποἱοδαΐ, θοο. Ῥονθνᾶ ααἰπα] Θββοθ 65 ΘΠΟΙΏΘ αποϑύδ, οῚὉ- 

Ῥοβιθὰ, 6 ΠϑρΡΊΟΤΘ οογθθιηθηῦθ αϊ α116118 ὁἢ6. ΔΡρᾶγθ π61]ὰ ἤρυτα 85 ἃ. . 6 ἃ. Τὰ- 

γό]8, π61 ἀἴβθρπδυθ ἰὰ απ816 πὰ 46] γϑϑίο ργούθϑυδθο 1᾿ ϑαύονθ (ὃ 19) αἱ νοϊϑι' ργϑβοίῃ- 

ἄογο ἀ8118 τηϑρρίογο ὁ πηΐποῦθ ἀϊδύδηχε, οἢ6. ρούθβϑϑθ ἴῃ γθα] θὰ ΘΟΥΡΘ ΓΘ ὑτϑ ἃ Βα ρΘγἤοἱθ 

461] δοασδ 6 11] ἰοπᾶο ὑθυροβϑύγθ. 

“Αα ἤνοο 68ὲ αϊοομάιοη, θοο. Τ δ. 4011 9. μὰ ἔγαίμίθθο ἃ ὑαύδο 810 νϑηΐαρρίο 1] 

Ῥϑβθβθο ἄονθ Ατίϑύοῦθίθ τἱσθροαπᾶο 11] ρου ὸ 46] χηοΐο 419] οἷϑῖο ἀὰ οὔἱϑηΐθ γθ780 οϑοῖ- 

ἀοηΐο, οἱ πάϊοο, θΘπϑὶ οθ ἴὰ ααἰδύϊοηθ δἰ 1116. 6 βὶ ἑαύῦα οἢ16 ὕδίππο ρούγθθρθ ὕϑο- 

οἴδιῖο αἱ ργοϑαηζίοπθ (Ἴσως μὲν οὖν τὸ περὶ ἐνίων ἀποφαίνεσθαί τι πειρᾶσθαι καὶ τὸ 

περὶ πάντων καὶ τὸ παριέναι μηδὲν τάχ᾽ ἂν δόξειεν εἶναι σημεῖον ἢ πολλῆς εὐηθείας ἢ 

πολλῆς προθυμίας. Οὐ μὴν δίκαιόν γε πᾶσιν ὁμοίως ἐπιτιμᾶν, 600. 126 Οὐοῖο, Π|, ὅ, 2, 

Ῥ. 395) (1), τῶ ποῇ 8ἱ δγγϑϑύδ, ρογοϊὸ 6 ἱπᾶβδρϑ αἱ ἀ116}10 16 ῬγΟΌΔΌ1]11 τὰρίομπὶ πϑίαμα 1. 

Βθη δ] ὑυἸπηθηθὶ ἔα Τ᾿ ϑαύονο 4611 ᾧ. οΟρῸ ΑΥΘΙ ΘΙΏΠΠΘΒ50. ΘΟΙῚΘ ΤῊ]ΡΘΘΟ]ΟΒΟ 1] 50116νἃ- 

πηθηΐο (6118 ἐουρὰ Ρ61" βούγαιδι ἃ ππϑ, ΑἸ Ποο] ὰ Π]οβοῆόδ, τἰθηῦγαπο ΡΟῸΪ Ρ6Γ πῃ τη0- 

πηθηΐο Π6] ἀοπηπῖο 4611 παύατδ, πὰ οογοδῦο ἴῃ ααοϑύα ἄορὸ ΡῬϑΡΘΟΟΠΟ ὑθπύθηηϑυθ 6 

ἀϊδυϊηρσαθιο ἔγα ὁθγύθζχαθ 6 ΠῸΠ ΟογύθΖΖϑ, τιη8, Οδιιθ8, Ῥ61᾽ [1] ῬΓΟΒΘΌ116 46] ἔαύο, 1᾿ αϑῦτο- 

Ἰορίοα. Μὰ ἱπᾶάβγπο: ρϑυομὸ ἱποδίσαῦο ογᾶ παονϑηιθηῦθ 51] ἤθυ ΤΌΠΟ (16118 Τα ΡΊΟΠΘ 6 ἀ6118 

πϑύαγϑ, ΠῸῚ 58 ἴδ αἱ τηθρ]]ο οἢ6. ὑγ ΠΟΘΡ 51 παονδηηθηῦθ ἀἰθύσο 11 τηΐγϑοοϊο, οἰΐδη- 

ἄοπο ἃ οοπίογιηθ ἰὼ ὅϑονδ, δου τῶ} Δ ὁΠ6 ἀἰδῦδησθ ΠΟῚ 5ἰϑηηο ποὸὶ ἀα Αὐϊϑύοίθ!θ 8, 

ουϊ ὁρῶ Ὀαβύαθο 61 βϑρίθρβιθ 1᾿ϑιῃθυβίομθ ἀθὶ οοπῦ θη] 1] ῬΓΙΠΟΙρΙο ἅ611 ΘΥ  ρογ  ΖίοΠΘ, 

686 αηΐθ τηοϑύτα ἀν  οοθὶ ὈΘΠ ΘΟΙΠΊΡΙ650 6 ἴαύξο 810 (ιω.., Υ, 109; ΧΙΝ, 84; 

ΧΧΎΙΗ, 121). 

ϑέννμῖ οἱ υἱνεμαίμνν, 660. “ Βίτηα] ΟΡΘῸ ὑθιηροῦθ ν 6] ἀαγαίίοπθ ἔαὶῦ τηδύθγϊδ, οὺ ου τη, 

“ οὐ Ἰηϑύδηβ ἴπ 400 ἱποοθρὶὺ ὕθιηραβ, 564 ααϑάδπι πϑύαν8}} ἱπ 0 ]Π1ρϑηὐα Ῥτῖα5. ᾿πη ρ]- 

“ ΠΒΙΠΓ ἔα1556 τηϑύθυ 81,50 Εἰ. Οὐοιοννα, Ηοαηι., ο. οἷδ., ὁ. 4 Ὁ. 

Υ. - ὔΟλρο 45. (ϑοσιο). Τριροίοησα ἀοίϊα γαφίοηθ πηναῆα ἃ οοηιργθη θη ὁ ηεϊγαοσοϊὶ 

ἀτυϊηϊ. 

[8 22]. Θοβίπαηῦ ΘΓΡῸ, ἀθϑιπαπῦ ΠΟΙΊΠ65 ΟτΙΒΘΙΘΥΘ α8 8 ΒΡΥα 608 5απύ, οὐ απϑθυδπῦ 8616 

πο ρῬοβϑαηύ, αὖ ὑγαπδηῦ 560 δια ἱπητηουία ἃ οὐ αἰγίπα ῬΓῸ ῬΟΒ86 80 πηϑίογα 856 Υϑ]παπδηΐ. Απαϊαπὺ 

8ιαϊοατη {00 ἀϊσθπίθμι : Νυιηααϊᾷ 1) γοβυϊρίω Ποῖ σοιαρυθμθπθβ. οὐ Οταηπὶρούθπύθιη. ἀβατθ δ Ροὺ- 

ἰϑούϊοπθηη υϑρϑυὶθα Αὐαϊαηὺ Ῥραϊγοϊβύδιη αϊοθηύθια: ΜΊΓΔ 1115 Ἰδοῦ δῦ βοϊθηθία ὑπ ΘΧχ πιθ, 60Π- 

Τουύαϊα ὅ) ϑϑὲ οὐ ποπ ρούθσο δᾶ θᾶ. Αὐαϊωπὺ [ϑϑΐδμι ὅ) ἀϊοθπύθμι: πδπι 1) ἀἰδύαπὐ 60611 ἃ ὕθυγὰ, 

(1) “ Οβἰδπαϊ, οοβὶ 85. Τοτητηδβο, ὁ. 87. 4. δα. γοη. ἃ. 1555, αἰ ἢοα]θαῦθυα. μαϊαβ απδοϑύϊουἽβ, οὐ 

ἀϊοῖῦ ᾳαοὰ ποὺ αὐοᾶ «Τα υΐβ. 46. ααἱθαθάδμι αἰ Η 1 Π08 οὐ οοοα] 18 νϑ]1Ὁ αὐδθαῦθ πα ποῖ 6 ἀββίσπδμο 

ἦρα αϑαμηι ΘΟΙτΠη, 404 46. οἸππΐθα8 γο] ἰπααΐγουο οὐ π1 811 ρυθθύθυταυθθνθ ἔνθ νἱ ἀθ 1 τι: 6888 βρη τα 

γ61 ταα!θαθ βυ!  ἰδαθ, οχ ἀπ, ῥγονθηϊ αποᾶ ποβοῖαὺ ἀἰβοθυποῦθ ἰπύθυ [8 01]Π18, οὐ αἰ ῆο1]1α, ἀπ δῦ 

“ βἰσηαπι τα] θα ῬγΟταρυϊ πα πΐθ 1ἀθοὺ τηαρηδθ ῬΥδθβαμη ὑϊομῖ8, ΘΧ απ ΟΟΠἐ σὴ ἀπο ΠομιΟ ΠΟ 

“ ροσποβοῖν ταθηϑασθιη [οἰ Πα 015. οἶτοα, ἱπα τ δι οπθτα νου ῥα β. ΤΡ απιδτανβ αυϊάδμι δἰπῦὺ ΒΌΡΟΥ Ποὺ 

ἱπογθραμαϊ, ποῖ ὕθπηθη ἰπβύστη δῦ ἀπο ΟἸΏΠ65. ῬΑΡΙΘΙ ΤΘΡΥΘ ΘΠ ἀδηὐ 5) 600. 

ε- 

- 

- 



« 
81 ἹΝΤΟΝΝΟ ΑἸΤΑ ΘΟΛΕΒΤΙΟ Ὲ ΑΟΥᾺ ΕἸ ΤΈΒΝΕΝΑ  ΑΤΥΤΕΙΒΌΙΤΑ ἃ ῬΑΝΤΕῈ 997 

ἐαμύατα αἰβίαπῦ. νἰὰθ Πιθὰθ ἃ Ψ]18 γθϑϑύυϊβ. Ποααθραῦαν θασπϊάθηι ἴπ ρϑύβοπᾶ οὶ δᾷ ποι ΠΘΗ,. 

Αὐδϊδηῦ γοθθηὶ Αροβίο! δ Ποιπᾶποβ: Ὁ αἸθι αᾶο ἀν᾽ ίαυτιμ βοϊθηίϊαθ οὖ βαρ θη ἶδθ Τ)6 1} απᾶτα 

ἸποΟΠΊ Ρ ΘΠ ΘΠΒΙ 1118, 5) ἱπαϊοῖα 5) οἷτιθ οὺ ᾿πυθβι! ρα 1165 7) γίδθ οἷαβ! ΕΠ ἀθπίατιθ διαϊαπῦ ρυορυίδται 
Οὐθαίουβ σόθθιη ἀϊοθηῖβ: Ὁτι0 ΘρΡῸ γϑᾶο γὸ8. ΠῸὸη ρούθβί 5 γϑηῖγθ. ΕΠ μδθο βα!ηοϊαπὺ ὅ) δα ἱπατὶ- 
Β: ΠΟ πθιη ἱπύθπίαθ ψϑυϊία 8 (6. θυ, 11π. 10-28). 

ἢ πιριφιία Ἐὶ, ἘΔ; δὲ ριθ; οοηγζογίαΐα οεὲ ΤΕῸΝ. 8) Ὑξαΐαηι ἘΪ. ἢ φμαηέιηη ὃ. ἢ ἐη- 

οοηργοηϑίδεϊα ἘΝ, 8) ἐμαΐέϊα ἘΙ. Ἴ ἐμναοδϊψανίϊο5. Ἐὶ. ὃ) βιεξπεϊαηε ἘΠ. 

Θαθρδίο ρϑυαρταΐο ὃ βϑιηταῦο ἋἹ βϑρογο ρυθυαιηθηΐθ ἀδηΐθθοο ἃ] Μόοοτο (11, 8545) 

6 Ρυηδ ϑησοογα 8] ΟἸΆΠΔ 1 (ρρ. 420 5Ρ55.), τηθηῦσο 1] Οἰαιῦθ1, Θομηθ. 8] 501100, ὑτόνᾶνδ 

“Τ᾿ ρα Ιοπ6 αἱ αποδύα πρῶ ργούθϑίδ... αἱ τἰϑρϑύδο 6 βοϊῃηηθϑϑίοηθ 8} 1ἸΠηΒθρηϑιηθηΐο 

“ ΘΟΟΙ]ΘΒΙΔΒΌ0Ο., Π6] 768070 αἴ, 98). ΑἹ ΟἿ] 1 τβροπᾶθν 11 Τι αν !ηὶ (]. οἱδ., Ῥρ. 70-71), 

81] Νοοτο 11] Πϑηῖον (6. 8έ., 56, 170). Π Μοογο (1, 105) ΘΌΡ06 δποῆθ 18. ουσῶ ἀπ! οαγΘ 

ἀϊ αποβίο ὃ ἀπ οουύα αἀπ8] ἔοηὔθ νι ϑύούθιιοα, ᾿ἶΐ. Νῖο., Χ, 7, 8, ν. 125, οὰ. Ὀιαοῦ: 

ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται (χρὴ) ἀθανατίζειν καὶ πάντα ποιεῖν πρὸς τὸ ζῆν κατὰ τὸ κράτιστον τιν 

ἐν αὑτῷ, 660., δι᾽ οαϊ ΔΥΓΘΌΡ6 ᾿ἱπαϊτϑυθαμηθηΐθ (αὐζανθυθο 81 οοτητμη. 81] ᾿ὔξίοα ὁ 8] 

Οοηέγα Οἰφηΐοβ, 1, α. ὅ, πὸ 8, ῥ. ὅ ἅ. οἅ. οἱδ. 4611 Ααυϊπδύθ) δὐδίηῦο δηοηθ Ὀϑηΐθ 

(ὦρηυ., ΤΥ, 18, 71 5655.). ἘΡΡατθ᾽ (6}] τηδῖὶ 1ο ογθάθυθ 9) ααθδῦο ραθθὸ 6116. Ὁ. ρτο- 

Βθηΐδ 8001 ὈΪ πούθνο ! ΒΟ] Ρ] δ ΠΖΘ οοπ ἀπϑ Θρίβίο!α ΑἹ Ιϑίάοστο Ῥοϊαβίοία, βου ὑδουθ 

ΘοοΙθϑίϑϑῦϊοο 46] ὅ0 βθ00 10: “ Θυϊᾶ ὑπ, ὁατη ὑθίρϑιμη ἸρΏΟΥΘΒ, ο ΠοπΊο, αὰ88 βαρτϑ ὑθ βαηῦ 

“  ΌΒΘΙΙΒ Ῥοβῖηθ, ααϑθ8ο, θ8 ῬΘΥΒΟΡΟΘΡΙ αϑ8 ΠΘῸ ΘΟΠΙΡΙΘΗΘΗΔΙ ροββϑαπῦ, πθο, 5] 

“ φῬοββθηῦ, τηϑρητη) 8Παποα τηοτηθηύαπι 8 νἱρθαϊθπι ΔΗ ΡΤ ροσβθηῦ,,, 600. (Πριβίοϊαο 

1η Μιανε Ρ. α΄. πῃ. νϑυβ. ἰαῦ., ὕο. ΧΙ,, 1151). Θυδδὶ Π9] πηθάθϑι πο 56η50 ρ8.]8η0, 6801- 

ἑδπᾶο οἹΪ πομλϊπὶ 8118, νἱρῦϊι 6 τηοβύγϑπαο ἃ ἔπ }Π10ὰ 6116 αὐἰδύϊοη! αἱ ἤβίοα, ὅϑη Β8- 

5110 (ἢι Ηρχαηι., Ἀοτη. 953, ϑα. ΟΓΠΪΘΣ, ῬαυΘῚ 1721, 1, 80), 5. ΑἸπρτορῖο (1η [Ρ5. Εωροϑ., 

ῬΙ Σιν 6.2). Θ᾽ ΔΙῚ, 

Απιαϊαρέ αγηΐοιηι, Θοο. --- Οἷγ. 9208, ΧΙ, 7; ἢ 

θυ Ὑ ΠΤ; 

108. Ὁ: 5. ον τον δὲ 

Υ. -- ὅκρο ὅς. 5. αϊριοϑίν. --- Εἰβϑροϑβέα αἷϊο οὐδίοεϊοητ ἀορίὶ αὐυθγϑανγΊί. 

[8 281]. Ηἰβ 4) υἱβῖβ, ἴϑο1]16. ϑϑὺ βοῖγθυθ δᾷ ἀυρυμηθηΐα Ὁ) απιὰθ βαρθυῖαβ. οοπύγτα βοραηῦ, αποᾶ 

αὐἰάθπι ααἰπίο  ργοροπθθαίαν ἐποϊθπάπτα 4). στα ἰσίταν ἀἸοοθαύαγ : Τλαδυτιπι οἰ το η ἔΘΥ ΘΗ ϊδστιτη 

ἱπαθα τα ο. ἃ 56. ἀἰβύαη πὶ ἱπηροβ510118. οϑὺ ἰᾶθιι θ856. σθῃύσιιμι ὅ); 160 απο Ὑϑυτιπὶ ϑϑὺ 5] οἷτν- 

ΘΕ θγθη ἶαθ ϑαπὺ τορι] 65. δἰπθ σἸθΡῸ γ6] οἱ 15. ΕΔ σάτα ἀϊοῖθαν. ἴῃ ταϊπουῦϊ αἀποᾶ οἰγουμηΐο- 

τϑηΐία δαπδθ οὗ οἰγοαταογθηξία ἐθυγᾶὰθ ϑαπὺ Παϊβηηοαϊ, ἄϊοο αποᾶ ποη οϑὺ ὙΘυ 1, ΠἾδὶ ῬΘῚ ΟῚ ὈθΌΤα 

απὶ οϑὲ ἴῃ ἰθυγὰ; οὐ ἰᾶθο ταὐΐο ποῃ ργοοϑαϊ. Αα βϑουιπάσηη, οαπὶ ἀϊοθραίαγ: ΝΟΡΙΠΟΥΙ σΘΟΥΡΟΥΪ 

ἄοθοῦπι ποθ Ποῦ Ἰοστ5 ὅ); ἄϊοο απο γϑυτη οϑῦ βθοιηπτη ΡΥ ΟΡΥΐδ1η πδὐαγδμη, οὖ ΘΟΠπΟΘ 0 ΓΙ ΠΟΥΘΙῚ: 

5864, σατη ΟΟποΙπα τι" αποαᾶ ἰᾶθο. δατία ἀθρϑὺ 6558. π᾿ δ] ὑϊουὶ Ιοθο, αἴοο ατιοᾶ γϑυαπι θϑὺ βθουπαάπτηῃ 

Ῥγορυίδηι παύση αἰτίιβατιθ ΘΟ ΡΥ 5. 584 ῬΘΥ Βαρθγθηα πθηῦθηι οϑυιβδτῃ 7), ταῦ ΘαρΘυῖτι5. ἀϊούπμι 

οϑί, δοοίαιθ ἴπ πὸ Ῥᾶγῦθ ὑθυγ] 6588 ΒΡΘΥΙΟΙΘΙη ; οὗ δῖο γαίϊο ἀθβοιθθαῦ ὅ) ἴπ ῥυΐτηα ὅ) ργοροβίξίομθ. 

Δ ουθίαπα, οατὰ ἀϊοϊθαν [6. 10.7.7: ΟἸηπῖβ. ορίηϊο ααδθ σοπίγαίοῖν 5) βθηβαὶ ϑϑὺ τηα]ὰ ορίπῖο 1"); 

ἄϊοο αποᾶ ἰδία γαΐϊο ργοοθαϊν ὁχ ἴμ]θ8 15) πηδρὶποίοπθ. ᾿πηϑρΊ πϑηὐαν ϑηΐτη παπίαθ αποᾶ 1ᾶ60 ΠΟΙ. 

ο γι ἀϑαπὺ ἔουγϑηι, ἴῃ ρθ]αρὸ 15) οχίβύθπῥθβ, 46 πανὶ, ααϊα τηδῦ8 50 αἸθίπβ 14) ἀσδμι ᾿ρβὼ ὑθυν 

ΠΟ ποη δῦ; ἴτὴο ϑϑβϑὺ δοπίυαυ 1, ΤηΔΡΊΒ5. ΘΠἷπὶ νἱἀθυθηΐ; 5884 ϑϑὺ Ποῦ, απἰὰ ἔγαπριταν το τι5 

γϑοαβ τϑὶ υἱβὶ Ὁ1Π15 πίθου σθῖὰ οὖ Οὐ] ΠῚ ἃ ΘΟΠΥ͂ΘΧΟ δατδθ. Νϑηαι οαπη δατιϑηι ΤΟΥΤΆ ΤΩ. τοὐύαπαδιηῃ 

ΒαθΘ᾽6 ορουύθαῦ πθρίαιθ οἰγθα οθαυτη, ΠΘΟΘ588. δῦ ἴπ δ]Π]ατιὰ αἰδύδηθϊα ἰρβᾶτα θἤσθυΘ οὈδίδη αι 

δ οαϊαβ οοπγοχὶ. Αα ἀπαγίαπι, οπη διρτιθδαύτ: 51 ὕθυσα πῸῚ οϑϑϑὺ 15) ἱπέθυϊον, οὐοι; ἀϊοο αἀποᾶ 

11 ταῦϊο ἔαπᾶαϊαν ἴῃ ἔα]5ο δὲ ἰᾶθο πὶ] οϑὺ. Ογοάπην ϑπΐτη γαϊρανθα οὗ Ρμγβιοοσατη. ἀοσατηθη- 

δββι 1. Τομ. ΠΠ|, 48 
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ἴογατα 15) ἱρπανὶ αἀποᾶ δατιὰ ἀβοθηᾶδαὺ 84 οδοστηΐηδ, τηοηξίπιηη οὐ ὐΐδιι δ Ἰοοῦτη ἐοηὐίαπι ἴῃ 

ἴογιηδ δαπδθ, 564 ᾿ἰϑύπα οϑὺ γαϊαθ βπου]]6, πϑπὶ δατιδθ οϑπθυθηθαν 1ΐ, αὖ ΡῈ. ΡΠ] Οϑορατα ραὐοῦ 

ἴῃ Μοίμδυτιβ 17) 8118, δδοθηθηΐθ τηϑύθυϊα πὶ ἔου πιὸ γαρουΐβ. Δα ααἰπύατα, οατῃ ἀϊοϊσαι απο δαπα 

οϑὺ ΘοΥΡτιβ ἱπηϊ 8116 15) οὐ 5 Ιὰπῶθ οὗ Ῥ6Ὶ ποὺ οοποϊααϊι απο ἀοθθαῦ 6556 ϑχοθπίσιοα 5), οστῃ 

ΟΥ̓ΡΙ5. Ἰᾳπδθ 50 ϑχοθπίγίοιβ 5), ἀϊοο «αοᾶ ἰδία γαίϊο ποη παροὺ 5") πϑοθϑβί ἰαὔθηι, ααΐα 11σϑὺ ἀπατα 

ΘαἸμἰδοῦαν 5) δα ἴπ πη, ΠΟῚ ρΓΟρίθι ποὺ οϑὺ πθοθϑδθ απο ἱἰπηϊδθῦσ ἰπ οἸηπίθιιβ. ὙΊάθηιτβ 

ἸρΈθηη. ᾿τη δα 1 ΟἸ ΓΟ] ὑπ Θ ΓῺ 006]1, οὐ ὑδιηθη πῸπ ἰπηϊῥαῦτ" ᾿ρΒΊ1Π πὶ ΠΟΙ ΤΩΟΥ͂ΘΙῚ τοῦθ, Π66 ἴπ 

ΠΟῚ ΠΔΡΘΥΘ ΘΟΠύγ πὶ 8π86 απδ] δα !; οὗ ἰᾶθο ταύ ποῖ ῥτοοθαϊθ. Εἰ 5190 δᾶ δυρτιθηύα. 510 

ρίαν ἀθύθυτηϊπαίαν ἀθῥθυυηϊπαύϊο “5) οὐ ὑγδοίαναβ ἄθ ἴοστηα οὐ βἰδα ἄπουτιπι β]θυηθηίοσθτη, αὖ 

ΒΌΡΘΥΙΒ. ργοροβιψπτη ἐαὶϊν (0. θυ, 11π. 28 - 10 γ, 11π,͵ 25). 

Ὦ Ηἱϊβ Ἐϊ. Ὧ δοῖνογ αγσιηποηία ΤΕΟΜ. ἘΠ; γχμαγίέο ΒΤΕΟΜΑ; φιαμίο Ἐν. Ὁ) γαξίονιάτϊων ἘΙ. 

ὅ) ὠρροϑδίθίϊ6. ἐάν ἘΠ; οοηέγηη, 666. α, 5) Ἰοοιβ, 660. α, ἢ ΒΤΕΟΜΑ; 86 ϑιρονοηιίνμοηέθην οαπβαηι Ἐ, 

8) ἀοξβεϊοδαΐ Ἐὶ. 8) βοονηᾶα Β.. 10) φομέγ α]υέ Τὶ, 1 ορίηῃο, 666. (ὃ. 13) ζαϊα Ἐ. 13) ὡηροῖαρο Ἐ). 

1) αγεΐμ8 Ἐ, 16) ρδε Ἐ!, 1) ἘΞ; αγρφινιοηέογιι ΤΈΘΜ. 1 ἘΠ; ηιοέρογίβ Μ; ηιϑέϊοογὶ5. Ἐ,, 

18) ἐρερυϊἑαδήϊο Ἐς, 5) ὁμοοηέγίοα ἘΠ, 59) φριοοημέγίοιβ ἘΠ; ἀοοοηέγίοιι8. ὃ; ὀαοοηέγίοιι8, δοο. α,, Ὁ) λαδοαΐ Ἐ. 

38) ἡηγατοίμ" Ὁ. 38) αἰδριαίίο Ο. 

8116 ΤΟηὉ] 4] ααθδίο ὃ ρούγθιηπιο αὐϑϑὶ Ῥϑββᾶροθα, Ῥϑυο ὃ ο]ὰ πΘ ΔΌΡΙ8 ἢ ΘΟρΙὃ 

τοοοαίο ὑγαύξζαηο 46116 νᾶῦῖθ ΟὈ ΟΊ ΘΖίομὶ ἃ οαἱ οτῶὰ ἢπδ]τηθηῦθ, ἃ] οοπύγαυϊο (6. 8 πῃ 0 

ααθθῖο ὃ βὐαύο ο᾽ὰ οββϑυναίο) 4611} 180. 6 46] οοηβίρ]ο ἀδηΐθθοο, 1᾽ἃ. ἄθ1|14 Ω. ογϑᾶθ 

ψοπαΐο 1] πποτηθηῦο ΑἹ ἀδ:6 18. γἱβροβύδ. 

1οῖοο ψιιοα φογιμη, 68, 8θομηαἰιηη ργοργίαρη παΐιαην, θοο. ΤΤπ τϑρὶοπμδιηθηΐο ἴῃ οοῦύο 

τη 0 δηΔΙΟΡῸ ἃ] ργθβϑθηῦθ ὃ 4116110 ο9 ἴὰ Ῥϑοῖο γοπϑῦο πθ118. τἰβροϑύω ἃ ἀπᾶ ΟὈΡΙ6- 

Ζίοηθ 5.18, ῬΓΟΡΟΡΖΙ Ομ δὰ 4651 Θ᾽ πη θη] : “ στη Αὐἰϑθου!!]θ5. ροπῖὺ ῥγοροσυυϊοπδ! αύθιι 
« ΘΟ ΙΠαδ ΠῚ ἰηὔθι Θ᾽ θηθηῦδ, Ἰοα αἰ ΘΟΠαΙΟΙ ΠΑ ΠΟ; δῦ οατη ὐραϊαν αποᾶ δασϑ θοῦ 

“ ΤΏΪΠΟΙ θυ ΓΘΒΡΟΠΘΙΠΙ ΠΟ 6556 ᾿ποοην Θηΐθη5 οχύγα πδύι ]θ1η ἀἰβροβι ϊοπθηι 564 ἴῃ 

“4 ηδύαμΆ}1 αἰβροβιυϊοηθ θοϑοὺ πηδῖου ,, 600. (1,δ6᾽ οἰ αι ογληγι, ο. Ὧ, Π6118,. διώμηνα παΐ. 

φῆ., ο. οποία 46] 1476). 

Ῥῖοο γχιιοά ἐδέα γαΐο ργοοθαϊέ ὁ Καΐβα, 6ο0. Ῥαυὶπιθηδ 11 Πόγίηρ, Π6118,. ἀϊσραῦα οἢ9 

ΘΌΡΘ 5.110 βῦθϑϑο ϑγροιηθηΐο 46118. ()ς. 00] Βαγρθηβθ: “ Ῥυπηδ (ταῦϊο ΒΌΣΡΘη515) ἔπη- 

“ ἀαῦαι Βαρθι [αἶδα ᾿τηδρὶἠδὔϊομπθ... ΓπηϑρΊ ηϑύαν Θηΐτη ,, 606. (Μφρηι. 1, ». 151). 

φιῖα Κγαρρίιν γαάένδ, θοο. --- Οὗν, π6 11 ον. 1, ν. 111,11 ρᾶββο αἱ Π. ΒΑΟΘΝΕ 
ἄονο 51 αἰπηοϑύγα ὁἢ.6 16. βιροιῇοίθ 461] δοαὰᾶ “ ορουῦδοὺ αποά 5ἷῦ ὁοηνθχα οχίθυ 8 ,; 

ΤΌΙΟΜΕΟ, Ὁ. 80}. ρᾶρ. 29; λιιστριο, 1») ΡΙαίοηῖς ΤὭμαριη,, ο. 24 Υ 4011 64. οπη. ἃ. 1520: 

“Μδρο γούππααμη νἹἀθῦαν 51 ααἷθ παυῖτη, βύδηϑ ἴῃ ΠΡύοτθ, νἱαθῦ; δὶ ἰϑόθηβ ρϑυβρι οἱ, 

“ ϑιαῦ ΟἸΠΠΪΠΟ Πποη νἱἀοϑύ, δῦ τηΐποῦ ααϑηη ᾿τΐα5. ορϑιϑῦθηνο τηϑγίηδ, ἱπουγνιξαύθ; οὖ ἴῃ 

“ ῃδν]ρϑηᾶο, ὕθῦγδ, 6 ΠΔΥῚ ΠΟ ν᾽ ἀθῦαν, 6 τη810 ν᾽ ἀϑίυν ,. [πὶ ααδδὶ ὑαῤίθ 16 νἰὰ διηδοΠ6 

ΘαΙΖίΟΠΙ 46] ΘϑοΡΟθοθοο ὃ γἰργοάούδα, τη τοζΖδ ἤρτινδ, Π6118. 4186 5] τρργϑβοηΐα ὑπ 

ὭδνΘ ἴῃ δ]ῦο 1186 6 ᾧῃ ΘΟΙΠΖίο θυθϑίγο βοραυ δῦ 4811 ἐραρροβύα οοηνοβϑι ὰ τπηϑυ δι. 

51 νϑᾶδ, δὰ 65. ϑρήσογαο ἐγαοίαίιι8, Ὕ9η., 1581, ὁ. 16 ». 

«4 φιαγέμημ οἰηι αν γιιοδαίμν. Υ, ἘΠ. Οοιοννα, Πφω., ΤΠ|, 6. 11, ὁ. 86 γ ἃ. οἅ. οἱξ.: 

“ Θυοα ϑαύθπι δυριθθαύαν βϑοῦηᾶο 46 ποθ Παΐθ, θοο. Θαοᾶ ἀὐραθθαῦαν [θυ ῦϊο ,, 666, 

Αια γοηογαηέιν" ἰδὲ, τὲ μον Τ]ηϊοβορίμιηι, 6οο. Ταπξο 11 Μοῦ 6 ὁπ 1] Βιθ80 ποη ταὶ 

Ρϑιθ. 6110 Δ Ιδη οΟ] 00 π6] βϑσπο ἰἀθηὐοαηᾶο απθϑύα οἰδασίοπθ δι Ἰβθοίθ θα ΠἪΠῸ 601 
Ι, 9 4611 Μοί., ἄονθ ρϑυ]α 4911. ἰουιπδχίομθ 46110 πὶ 6 6118. πθὈἷδ, 1᾿αἱῦγο οοη ΠῚ, 

2, ὅ ἄονθ 51 ὑγαῦψε, 46118. β]5θα]πθ 46] τηδ6. Π ρᾷβ80 υιϑύοίθιοο ὁΠ6. 18. 4611. 6. 

πῶ ααἱ ἀἱ την ὃ βθηζδι ἀἼΡ ΡΟ α10110 ἄονο 51 αἀἰβοουτθ (6118, οὐ βίηθ 6110 ἔοπθὶ 6 ἀϑὶ 
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δυτηΐ, οἰοὸ 1, 18, Αὐβυῦοίθὶθ, βθῆζᾶ πϑρϑῦθ Οὴ6. 8Ιοαπὶ θη βίδπο δ] Ἰπηθηὐαῦ! ἄδ 561- 

Ῥαύοϊ βούψουγαποὶ ἀ᾽δόαὰδ (θα. αἱ Τιὶρβία, Ηοϊῦσθ, 1894, ρδρ. 94), ἔδο πᾶβοθυθ ἴῃ βθρο]δ, 

ΒΘΉΘΙΘΙ]Θ 1 ἤπτηϊ δἷα ἀῶ γϑρΟΙῚ Θϑύθυπὶ τϑοοο! οὶ 6 οοπμᾶθηβαθ 48] ἔρθαάο 461 τηοπίϊ 

(Ρ. 32: οἱ τὰρ ὀρεινοὶ καὶ ὑψηλοὶ τόποι, οἷον σπόγγος πυκνὸς ἐπικρεμάμενος, 600.), 58 

δὶ νϑροῦὶ ἰπύθυπὶ (ρ. 351 οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἄτοπον εἴ τις μὴ νομίζοι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 

ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίγνεσθαι, δι ἥνπερ ὑπὲρ γῆς καὶ ἐν τῇ γῇ, 6606.}, οοτηρθαύθθηδο 1᾿ ΟΡ ΠοΠ 6 

ΑἹ 406}}} (ΡΙαίοπθ, 660.) 6 11 ἕδη. ὑαύυθὶ ἀουῖναῦθ ἀὰ πᾶ ὁ Ρῥἱὴ ρσυϑηᾷάϊ ον θὰ, ᾿Ἰπέθυηθ, 

ἄονϑ ἱπηπηδρίηδπο βὐΐα τϑοσοϊθο δύο 1᾿ ΘΙΪθιηθηῦο θοααθο (ρ. 84), ορίπίοπθ ἀθ] ρἱϊι ο νο]- 

Β816, ο.9 6511 ἀἴοθ ρϑυδιῦγο τηϊρίϊοσθ (ποὶ ἴα αἰ θηπηο ρΘϑ βου 6) αἱ ἀπ6118 αἱ δ]σιπὶ 

ΒΙΟΘΟΗ͂ ὁη6 οὔγθάθηδο οἢθ 1] νϑηῦο πὸ ἴοϑϑθ δ]ΌγῸ οἷ 1᾿διῖα ἴῃ τηουὶπηθηΐο ἀϊσθυθπο 

θαυ 1 νϑηδὶ ΠΟΙ ΘΒΒΘΡ ΑἸ ΓΟ ΟἢΘ 1 5010 6 τηθαθβίπιο γϑηΐο 6ῃ6 5] ἀΠΠθυθηζίανδ, ρ6 

16. παύατα ἀθὶ ἸυορὩ] (ρ. 80, πο 8: Διὸ καὶ, 606.). 

ΥΙ. -- θεαί 46110 ρδοι 0.“ οοππιοπίο ἀαπίοϑοο. 

[8 24]. --- Ῥοίουτηϊπαύα θοῦ πᾶθο ῬΕ]]Οβορ μα ἀουϊπαηΐθ ἱπγίοίο ἀογαῖπο ἄομπηπο απο Θτδπαὶ 
6 1ἃ ὅ'οα]α 1) ῬγῸ ἱπηρθυῖο βϑογοβαποῦο ᾽) τουλᾶπο Ῥ61 τπ6θ Παπύίθπι  ΑἸδρπθυΐατη ΡΒ ΠΟΒορμοσθτα 
τα] ΠΊΤητι. ἴῃ ἱποϊγύθι ὉΥΡ6 Υ̓ΘΙΌΠδ ἴπν 58.06110 ἩΘΙθπδθ ρ]ουϊοβαθ ΘΟυΆ Τα ἘΠΙΎΘΙΒΟ ΟΙΘΙῸ ὙΘΙΟΠΘΗΒΙ, 
Ῥγδθίθυ αποβᾶδιη ααἱ πίτηΐδ, οατιδαῦθ ἀγᾶθηθθβ ἃ] Ἰοστιπι τορϑμηΐπδ, ποι ἃἀτηϊ ππηὖ οὐ ρθ} ματη 1 α 5 

γισδαύθιη ρ᾽ εἰσπι5. ϑδποῖϊ ῬρααροΓΘ5, ΠΘ 8] οστιπι ΘΧΟΘ]] θη δ ρυΌθαγ6 νἱἀθαμίτι:, ΒΘΥΙ ΟΠ θ15 ΘΟΥΤα. 

ἰπύθυθϑβθθ τϑίαρσιπηῦ. ἘΠῚ ποὺ ἔβούπμι θϑὺ δῆπο 5) ἃ παῤ νι ῥαξθ ἀουαϊπὶ ποδὶ Ιοϑὰὶ ΟἸΥ σ.ῖ τα] θβίτηο 

ἐπθοθη θϑίτηο ὅ) Ὑἱρθβίτηο, ἴπ 16 50]15, ἀππθη Ῥγδθίαξτιβ. ποβέθυ β'δγαίου Ρ61 β]ουϊοβδμη 5ιδηη παίὶ- 

γιλαύθηη. 86 Ῥ61 δ πη] 110 581 ΤΘΒΆΓΥ ΘΟ ΪΟΠθτὴ ΠΟΡΪ5. ᾿ππεὶὺ ἢ νϑπουδηᾶπμι, απὶ ααϊᾶθηι ἅϊθ5 

ΦαῸ Βοριὰ 5 ἃ Ἰδητιδυ 115 7) ἸαΤΠ5 οὐ ἀθοΐτητιβ ὑθυθῖτιβ ἃπίθ Κα] θη δ ὅ) ΓΘ υτιαυῖαβ (6. 10», Ἰἰπ. 25-88). 

ἢ 46 5εαῖα δ, 6.16, οοῖὴθ τὴ βιρΡΟΥΒ06 1] τ]ὸ 1ΠΠαϑίγθ 6 ΘαΤῸ τυϑϑϑῦστο Ὁ. ΟἽΡΟ]]α, ἃ οαΐ ἄθθθο 

ἈΠΟ γᾶν αἰΐσθ ἰπουτηδυΐοιΐ, ὃ ἔοττηα θυσαΐα ῬῸῚ ὅὁ ἴα ϑοαῖα. 5) ϑαογοϑαμέο Ἐ. 8). ον" 

Τοαρπέοηι 'ῬΈ" 6. ἢ ἐκ ἀπηο Τὶ, δ) ἐγοοοηἐοϑϑώμο ΕΒ. 5) ἑηιθΐέ Ἐν. 1) ἑαπμαγίϊίδ Εἰ. 8) μαϊοηᾶνι5 Τὶ 

Τοἰογηνϊηαία, 660. Τὰ ἀδῦδ, ΘΟ] ΒΓ ΘΗ ΠῸΠ ὃ ΓΆΓῸ Οἢ6 58 ργοοθάαύε, ἀα “ ἀθύθυ- 

“ χρῃηδῦε, οϑῦ, ὁ δ “ ἔβοϊιχῃ οϑῦ,, οἷν. 1βιϑὺ, ὕγμιμαοηζοῖγθ, 25 οἅ., Τήρϑία, 1898, 

Ῥ. 192-ὅ. --- Ουδηΐο 4] ὑθυτηΐπθ αἱ ρλϊοϑορἠϊα 51 νϑᾶδ, δηζιομὸ Τ)αηΐο (οηυ., Π], 11) 

οἰδαῖο 48] αἰ ]Π18πηὶ, ΑἸθουίο Μδρηο, Μονγαῖ., 1, ἐγ. 1, ὁ. 8, 6. 2γ ἃ. οἃ. ὕϑῃ. 46] 1582: 

“ῬΠΠΟΒΟΡΐα απα86. αἰοῖσαν Ῥγυορῦθν πηοᾶστη ῬΒ]Π]ΟΒορ δ ἀπ! 1οθθν ἀ] οἰ σπγ, 501 οϑὺ δαῦ 

“ Ῥγορύθι' τηοάσπτη οχύτα τϑῖη, δῦ ῬΓορῦθυ' τηοάπιτη ἴῃ πιαῦθνϊδι ροβίθαμι. ῬΤΟΡΌΘΡ ΤΟ ΠῚ 

“ ρχύγε, ΤΠ Ἰορίοδ, ῬἢΠΟβορμΐα οϑῦ, ΡΓΌΟΡύΘΡ πηοάπιπι ἴῃ τηδύθγϊα Ῥοβὶθ πὶ, ΟΠ] 15. 56 θη ΐδ, 

“ ῬδΡ Ια] ΡῚ5. ῬΠΠ]ΟΒΟΡἾα οϑῦ.,. 

Ῥρναθίογ ψιοϑάαηι, 666. ὅα ααθϑύα “ ἱπορρογύαπϑ 6 ρϑίϊθρο δ 8]]Π 50 η0., ΠῸμ Οογΐο 

ἀδπύίοβοα, οἷν. ΠΈΝΤΕ, π61 (Ο΄. δ8έ., 86, τὸ; ΠόΌθπανι, Οὐηιν. οἷὐ., 78. 

ΕῚ δος [αοέιημ 68έ, Θ6ο. --- Οἐν, Τπιστ, ορ. οἰὐ., 195 : “ Θαύατηῃ οϑὺ δαῦθπι ἱπϑύυτι ἢ 1 

“ ῬΥΒΟΒΘΩΒ [ΘΠΊροΟΥΘ ἩΘΙΠΡΙοἱ ΟΟ]ΟΠἾΘΠ515 ΘΟ] ΘΡΊΒΟΟΡΙ 8. βου. 1282 ; 564 δοίϊο ἰρβὰ ἀπάππι 

“ αηΐθ οοἸθ ταύ, οϑῦ ὑθηρονθ ἃ. ΕΠΡ ΘΙ ΟΡΟΙ ΔΡΟΠΙΘΡΊΒΟΟΡΙ ΟὉ]. οἴοα, Θηπαπὶ ον. 1219.,. 

“ Ῥούαμη,, 5ὶ ρὸ ὉΠ Ὁ Υ]Γ6. 58 811 ασίομθ ὁἢθ. 4110 ϑύγατηθηΐο ὁ Ῥῆονα ἀοουπηθηίαῦθ. 

Τὰ ἀϊο εοἴϊ8. --- Οἴν. Ἰϑῖροπο, Μέψηιοῖοσ., 110. Ὑ, ῬΙ,. 91 τονε, ΠΧ ΧΧΙΙ, 215; ΒΕρὰ, 

106 ἐογρογη, γαΐζοη!, 6. 8, 10., ΧΟ, 828, θ60. 

Ἄηηο α παϊέυϊαίο, 666. ὍΪ ααἱ ἐτδθ 1᾿Δ. (Α{ὲ οἷδ., Ρ. 8) απ ἀτροιηθηΐο ἃ ἀϊτηο- 

βίσαρθ οἷο Πϑμΐθ οοπίανα α]Ϊ αππὶ α Ναϊῥυϊαίο 6. ποπ αὖ Πηοαγηαίίοηο. ἃ νθγῸ αἶτο, 
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ἴο δυτθὶ αὐδίομθ ἀπ Ό10 δα δηπιπηθύθθγθ οἢ6 Ῥϑηῦθ βθραϊθθθ ΒΘΙΊΡΙΘ 6α116110 5116; τη8 

δϑρϑῦθο ἃ ἤουυηααυ]ο ἄορο ἀῃ ρῥἱὰ ἀΠΠρθηΐθ ϑϑϑῖηθ (6118 οο88. 

Ῥεγ σίογίοδαην βίαι παϊιυϊέαέθινι, θοῦ. Π Μόοοτγο (Π|, 346) ἔπ ὀοβύγουῦθο ἃ ὀοπίθθβδιθ 

ΑἹ ποη ἃνοι ὑτοναῦο αἰύσονο ὁ 11 ηϑύδ!θ αἱ Ν, 5ίρῃμογθ β'α βύδῦο, θοιὴθ ἰὼ βιδ Υἰβα- 

ΤΟ ΖΙοη6, 4] ἀοιηθηΐοδ. Τη δ δ] 1᾿ πμΐοο οἢθ, ἃ τηΐα πούϊχίδ, δββθυῖβοα ἀπ [8] οὐδ ὃ ὅ8ῃ 

Βοπδνθηθαγα Π6] Οὐηιρογαιγη ἐϊιοοϊοσίοαο νογαΐῖ5, 1110. 2, ὁ. 10 (Ορογ6, Ἰλοτηδ, 1596, ἴο. ΥἼ], 

Ῥ. 752): “ ΘΙρηῖδδβ ἀοπη οἱ α16] πούϑὑαν ἴῃ πο απο ἔαϊῦ ρεΐπιδ ἀἸθύαμη... Πύθια, αὖ ἀ]- 

“ αἰἴαγ, οεῖῦ αἰδίτηϑ, αϊ65. ..... Τύθιῃ ἴῃ θὰ ΟἸΠτθῦαβ παύπϑ οϑῦ. [θη Ομγιθῦαθβ ἴῃ θὰ τθ- 

ΠἸΒΕΤΟΧΙΡ ἡν 

ἘΠ τἰθββα 8 10, ΟΠ6 ὃ [θΠΊΡο. 

1.8. ιναθδέϊο ἴδ, 1 ρΡρδύθηζε 6 ἰὰ ργϑῦθϑα απ ἀοοατηθηῦο βύουϊοο, ϑιηὶ, αἴτ6], αἱ 

ὍΠῸ ΒΓ θηῦο, βῦθθο ἴῃ ρίθηδ ΓΘρΌ]δ. Μ8, ποῃ ὃ; Ῥϑυ ὃ, ΒΘΌΌΘΠΘ 518 πηπύδ αἱ ἀδύδ 

Θ 5] δρύῷῷ 60η ἰὼ ἐρβογζρίδο, ἴδ. ργονείγαϊἑο 6 1δ, οογγοδογαίηο, ὃ τηϑποδηῦθ ἀ6] ΠΟΠῚΘ 

4611 Ἰοριϑθπηδ, φα ον ἃ, 401] γϑϑοόονο οἷοὸ, ἀδνθαηῦ 81] αὐ8]ὶ0 51] ἤἥπηρϑρ ἰθπαΐα 18 

αἰδραΐα. 1 τηϑπὶροϊαίογθ ὁ ἐμ] βοδύοσθ αἹ αὐθϑῦο βδὑγατηθηΐο ὃ ργΟΡΘὈΙΠτηθπΐθ 1] 

Μοπορύψί, ομΪ νορ]α ὕἤθπθ ργθβθηΐθ 1] νϑοοθο δάδρίο: 

66. οὐὔδθπθϑβθθ ἴῃ οουϊο δι 66 βρϑιᾶβθδθθ θὰ βΒο]δηιθηΐθ αἱ οὔὔθηθγο απ8] 6.6 ὈΘηΘῆΖίο 

ἅΔ611 Ἐιβύθηϑὶ 8. αἱ νο 1190 ἀθάϊοαῦα, 18. ϑαϊσίοπθ. Τϑηΐο οἱ βρϑῦδγϑ ὁΠ6 π6118. ἐγοῦθα αἱ 

γϑᾶθι" βἰδιηραύω 1ἃ ()., ποῃ. ὑγτονὸ ΠΘΙΠΠΊΘΠηΟ 1] ὕθΠΊροῸ (1 ΘΟΥΤΘΡΡΘΙ 6 911 ΘΡΓΟΙῚ Ὀ]Ὶ σΤΟΒ- 

ΒΟΙΘη1 αἱ 5θη80. Ροϊοῃμῃὸ 6611 δρραπῦίο, 11 Μοποθῦθ!, ἄνυθθρθ ὑθπαΐδ ο θοπηροδβύδ ἴῃ βο- 

γοηζι [ἃ αἀἰδραῦα 4611 δοαὰα 6 6116 ὕθυτα πιδηᾶδϑηᾶο ρῥἱὶ ἰδγαϊ ἴῃ ΟἿΤΟ ΡῬῸΓ 1] τηοπᾶο 

βούδο ἤπίο ποηιθ απθϑύο 810 ρᾶῦῦο ρἱονθη]θ, ΟΡΡα ΓΘ 51 ΒᾶΡΘΌΡ6. ρἱοναῦο αἱ πῇ πιϑπο- 

« 
ἴ5. ἔϑοιύ οὰἱ ρροἀϑϑὺῦ 9, 518 

βοριυδο ϑη θυῖουθ ρραυθθηθηΐθ 8. 4181 6}}68 Δ] 000 δροβυϊηϊδηο (ἀρ βυϊπΙδΠ0 ΘΒΒΘηαο 1] ΤΌ πά0 

4611 ἀούνπα 46118 9.}, ργοθαΠτηθηΐθ ἃ Ῥϑο]ο ν᾽ ϑηθίο. οπαΐα ἃ τηϑποθγθ, 60 ἰδ 

βοορουῦδ, 4611 Ατηθυῖοα 6 ὁοπ ἴα. ἀϊνυϊραχίοπθ ἴῃ [818 (1) 46118, πούϊχία 6 ἀ6116 Ὀυ πη 

οδνύθ ρϑορυϑῆομο αἱ αἀὰ6118. οοπύναάε, (1502-1512), ααδίππαιπθ τᾶρίοπθ αἱ ορρουδυη ἃ. 

Π6118, Ῥα ΠΟ σίοπθ 41 απθϑῦο 510 οὐ αἰύγαὶ ἰάνόγο, πα}18. αἱ πιθρ]1ο ἢ τηθύξουϊο, τηϑη- 

ἀδηαοϊο 8411 [πο6, βούψο 18. βαίναριδγᾶϊα, ἀπ ΠΟΙῚΘ ΘΙ ΘΌΓΘ 6 ποίο 8611 Εἰϊβύθῃβι ΘΌτὴΘ 

ΘΥ8. 4.6110 αἱ Παηΐθ. Οθγῦο 5] ὃ οὔθ ἴα 0., οο!Ποοαῦε 81 θιηρο αἱ Ἰ)απῦθ, 58 ΘΌ}06 601 

ΟΘΪ ψΘΡΟΒΙ ΠΡ] 1 ηΖϑ, πΠ ΘΠΘΟΡΟΠΪΒΠΊΟ βου! οΟ- ΒΟ θη ]ῆσο; 6 οοῦύο ὃ ρα16 6Π6 1᾿ϑαθοῦθ 

461 Ὀγονθ ὑναύθαθ!]0 βϑιιῦτδ γϑ]θυδὶ αἱ ορϑῦθ αἱ βοριθυουὶ ὁπ Παπῦθ Π6] Θ0180 4616 

ΒΘ ΠΟΙΊΘΙΌΒΘ 6 ὈΓΟΪ556. ΟΡΘΡΘ. ΠΟΠ τηοϑῦνϑι ἴῃ δΙουηδ ρυΐθα αἰανον ϑναΐο τηδὶ ὕγῶ 

τη8η0, 811 5ΒΓΘΌΡΟΓΟ: 11 Οὐ μϊοψινίο ἃ] ΤοΪοΙηθο, 16 ϑογίοια αἱ Τϑοάοβίο, 11 126 ἴδ 

ψιαθ ἦγ, Ἰμμηϊαο υοἰμρηίμν αἱ ΑΥΟΘΒΙτηθᾶθ, 11 Οὐοηηηνθηίο αἱ 90 ἀοίϊο ϑθηέοησο ἀθάϊοαΐο ἀδ 

Ἑρ᾽ἀϊο ΟὐΙομπα ἃ] τὸ Βοβονίο ἀϊ Ναρο!, 1᾿ Ηοχαιπθνοη, 46] τηϑάθϑίμηο ΟΟ]οπηδ, 1ὰ Οὐνι- 

Ῥοϑίφϊοηο αοἱ Μορᾶο ἀϊ Ῥβοῖο γ᾽ ϑηϑίο, Ιὼ ϑρηαογα 461 Οδίηρϑηο, 1 Ορι8 Μαῖι8 αἰ ΠΟΡΘΡῸ 

Βδοοηθ, ἰ6 Αἀάϊἑδογνοθ ἃ] οοπιπιθηῦο ὈΙΡ]1οο 46] Τήγαπο οομ ἴθ Πορίίοῖιο 46] Τ)δνίηρ,, 1] 

Οογερθνάϊζινη, αὶ 5. Βοπανθηΐατα, 6ο0. Παπῦθ ηημηθύθθ ροἹ] δηθροαϊ ρϑοργαῆοῖ ; 1’ ϑαθουθ 

4611 Φ. ᾿ππαρ] οἰ απηθηὺθ 11 πορα. Παπῦθ ποη ἀβϑθρπδ ΟΟΒῚ ΡΙβύλου! σοηῆπὶ 8118. ὕθυτϑ 

(1) σἴν. Υ. Βκιπιο, Νούἑφία ἀθῖϊο ρὲδ αγιέτοῖιο σανίο σοοργαἤοῖα οἶνο δὲ ἐγουάηο ὧν Παϊία γἱψιανανεϊ 

Τ᾿ Ανιογίοα, Ἰοταα, 1892. (νο]. 1, ραγύθ 35 4611ὰ αοοοϊέα Οοϊονιδίαηα), Ῥδρ. 12 5ισσ.; αν, Βππομεν, δ οηὲ 

ἐξαϊίαριο 0617) ἴα 5ἰογίω ἀοίϊα βοορογία ἀοῖ Νιουο Μομᾶο, Ῥνοταδ, 1892-98, ραγθθ ΠῚ 4611 αοο., νοὶ. 1 6 1. 



88 ΙΝΤΟΗΝΟ ΑἸΠᾺ ἦ ΦΛΕΒΤΙΟ ΡῈ ΑΘΌΑ ΕἸ ΤΕΒΒΑ 9», ΑΥΤΕΙΒΌΙΤΑ Α ῬΑΝΤΕ 841 

βοορουύα (Ορην., ΠῚ, 5) θ4 ὃ Ρθπῃ Ἰυπρὶ 8] ἔτ ἀϊ χψαθϑῦα ἢ βἰποπίπηο αἱ ὕθυνα 80 ]- 

ἐθι0116, οοπιθ Τ᾿’ δαΐονο 4611. 9. Πδηΐθ ὃ ποῃ 8010 11 ροθϑύδ πᾶ 10 βουρίὑδογ 6116, τοῦ- 

ἀἰδαάίπθ 616 βρϑημᾶθ γοϊϑηύιογὶ 11 δὺο ὕθπιρο “ ἰηῦθυ νϑυϊθαῦθα οοοαϊῦαβ ὃ αὐ|165., (1)6 

Μον., 1, 1, 1ἴη. 237-28); Τ᾿ δαΐογθ 6118 9. ὃ 1ο βουίψξονθ, ὑαδῦο θθπ οοηϑίἀθναῦο, 4619 

Ἀπ δ! πομθ: ἱ σοὶ υνθυβδνῖ οΠ6 δηητηθύθθνθηο ἢ ἀορρὶο οθπῦρο Π6]1ἃ βίθγ ὑθυυϑοαῦθδ, 

οἷο ἀἰβυύϊπραθναμο {1 σθηῦρο αἱ ἤρυγα ἀ4] οθαύγο ἀϊ ρυανι νὰ, ροπθπᾶο οἷ6 ἴὰ βναν τὰ, 

οἱ ἀἸΠουθηχίαβθθ ἔγα ρᾶγύθ 6 ρᾶγύθ ἅ6118, ὑθγγᾶ, οἷ ὀθυοανϑπο ἀπ ΟαΡΊοπΘ πϑύατϑ]θ 

46] ἀἰδοοργίπιθηΐο ἀ6118, ἔθυτϑ, θῦᾶπο αιβϑ8ϊ π|θ6}10 Π6] γὙΘ1Ὸ Θ ῬΓΘΟΟΡΤΘΥΆΠΟ 8.558] Τη08110 

16. βοορογύθ οὶ τηοάογπί. 1.8. 6116. 9. ὃ τπ Π]οβοῖο 6] ὕϑιηρο 4611 ἀθοδάθηζε, 4918 

ΒΙοβοῆδ βοοϊδβύϊοα ὁ6 πο ἰηύθπᾶθ ρἱὰ ἱπύογθιηθηΐθ Αὐϊβυοὐθθ, ἔοσβθ ρϑυοῃὸ πὰ Ῥοβίο 

ἔγτορρο βύπᾶϊο ἰπ ΡΙαύομθ ὁ πιθρ]10, ποὶ Νϑορ!ύομηϊοι ἢ ὃ ἀπ ΒΟ ΓΟ] ΟΡ ΘΟΒὶ 1πηθθντῦο 

ἃ αϑὐγοϊορία ἄδ βοϑιιθίαρθ ααδδὶ 16 ταρίομπὶ αἱ αιθϑύα 600 4110}186 4618 Π]οϑοῆδ, πη 

αβύσοιοσο ἱπο]ρθ ο᾽6. ποη δ ὑγβοιγαῦο, ΘΟ μλ ΘΡ Πϑύτι8]6, 511 ϑύπαϊ 4118, πη θιηδ θα; 

ὃ ἀπ ὑθοϊορὸ Ο᾽6 ΥίθουτΘ ψοϊθη οἽ 8] ΤηΪ ΓΘ Ο010. 6 5' ν]θ πηρ!οἰ αιηθηῦθ ἅ61] ργΐη- 

οἷρίο 46] τηϊηῖπηο ΠΊΘΖ20 οἢθ. ὃ α᾽Ἰιδοὸ ὁοηύίπαο 1η ἐθοϊορία; ὃ τπ ΘΔΌΪΠ6 ἀϊδ]ουθοο. οἢ6 

Ῥγοοϑᾶρ ἀν ὑδο 8118. Θοποϊαβίομθ, διτηαῦο Βθηιρῦθ αἱ 5] ΠορΊβηι ἴῃ ῥα δα, ΤΘΡΟΪα. Εἰ πο 

ἱπαρονύα οἢ6 11 δὰο πιούοάο ἀϊ ὑγαῤῥασζίοπθ βία ἀΐνθιβο δι 4110110 4611 Α110}}1Θ Ὁ], οι 18 

ϑαδι ὑθγιηϊ ποϊορία βἷῶ ἃ νοὶ θ π]θπῸ ριγθοῖβθ, ομθ 18 ϑαδ Ἰἰπριιδ, αἱ ΒΌΡΟΡ ΒΡΘΟΟ ἰϑίογδ, 

8 5θιῦργο ρἷλ Πυΐάα 6 τπῆθηὸ τοζχα ἅ6118. ἀδηύθβοα, ὑγϑάϊβοδ 1 βοίῆο Ἰαύθηΐθ ἀ9] Ηἴμᾶ- 

βοϊπηθηΐο. 6 τἰπιαπο ρουύϑηθο αἱ Θομηπη9 ἔγα ἰδ. (μμαθϑέϊο Θ 186 Οορϑῦθ βϑηαίηθ αἱ Π)δηὐθὃ 

ΑἸοαπ6. ροο ἰββίπιθ ἔγαϑὶ θᾶ ϑϑρυθϑβίομπὶ 616, βύδοοαίθ 48] σοηύθϑθο 6 τηθ580 ἴῃπδηἱὶ 

ὁ0Π ἀρρᾶγαίο βίδυζοβο ἀϊ οὔ δϊόα ὁ ϑοοοιηρᾶσηαῖθ ἀ Θθη18}1} ΟΒΒΘΡψ ΖΙΟΠΐ, ῬΟΒΘΟΠΟ 

ΠΙαάοτθ ἱ βϑηιρ οὶ, τηδὶ πο ἴϑι' ργθβᾶ 51 αἱ (1161 0118 γορ]δπο βύυα αν 1᾿ ΔΡβοτηθηΐο 

ὁ0η 8ηΐπιο βρδβδίομδθο 6 ΠΡΘΙῸ ἅδ ορηΐ βρούθθσζα, ὁπ 8, αὐϑ θῖν ορ]α ΓΘ ΠΖΙΟΠΘ. 
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«ἀσσύινγο 6 6ογ γ᾽ δφίογυδ αἴἴω ΤΠ Θηνογα 1 

ὅκρ, 1, Ζοβοῃὶ 6 8οϊθγιφίαϊέ σγοοο-»οηιαρῖ. Ῥαάγὶ, ὁθο., 8 1, π. 8, Ῥ. 80. --- Βθοοπᾶο βουγῖο, ὙΊγρΊο 
ΒΒ ΘΌΡΘ ϑὑαίο ἅ᾽ ορίπίομθ ἀϊνγθιβα, δησὶ ορροβία ἃ 4611 Ο᾽8, ἄδξο 6 πὺῃ δοποθδθο 6ὴ6 
1ὰ ᾧ. 58. δαϊθηίίοα, Ἰ)λαπύθ βοβίϊθηθ. 0110 ὃ ὁόπιθ ἄϊγτθ ὁῃ6 Πδηΐθ, 58] βμΐτο ἅ611ἃ βιὰ νίζα 
ΠΟΙ 8010 Θ᾽ σοΟΒβὶ ΥἹΠῚ ὈΔΙ ΠΟ ἅα, ΔΟΘΟρΊΙΘΓΘ. Ορ᾽ πἰοπὶ οἷι6 οοπέχδἀ]οογαηο ἃ] 50 τποπᾶο 

ἢ Ῥοθίϊοο (Μόην. ρυθο., Ρ. 169) 6 ἔβοθγαπο ἃ ριρῃηὶ οοη 16 ρἰὰ οονἕθ ἀούίυϊπο ὶ Αὐ]δύονθ]ο, ἱ 
- Αγνοιτοὸ, 1 ΑἸΡρουΐο Μάρτιο, 46]1 Ααπίπαΐθ, θοο.; τῆδ ΘΓᾶ Ῥϑρῆπο ἀϊγθηΐαΐο ἀϊπηθηίοο 6] 

510 “ ἀο]οϊββίτηο ρϑᾶγθ 9. Οἷν Αοη., 1, 885: ΜΒὲ5 ἀφηΐβ Ῥλγιφίνοι ὁοη8οθη αἱ παυΐζηι5 ἀοψιον"; 
68 1] ὁοπηη. αΪ βουγίο ἃ ααθβίο γϑυβο (γ δποσία, 1786, Ι,367): “ Βδθπηθ οοηϑοθηατ βϑοιπαγη 
ΡῬΙιγβίοοβ ααὶ ἀϊοαπὺ ἔθγυαπι ἰη θυίουθμι 6880. δάτια, ααΐα ομηπθ αποᾶ οομξίποίαν ΒΆΡτα {Ππᾷ 
οδβὺ αποᾶ οοπῤίποὺ πη 89 ο80: “ερηγυὐθΊγιγιι6 υἱαολγνι5 Παϊίανι ,; ΤΙ, 250, Ῥᾶσ. 440: «..γξ οοθαηο 
ποα; “ ᾷθο γαϊδ απΐα δ] ΐτι5. τλα6 «αδτη ἐθυγα ,; ΠΠ, ὅ22-28, ». ὅδ4: .. “ιωγίϊορεγιιο υἱαθλγλιι8 
“Παϊΐαηι; Ν, 212, γὰρ. 672: Ῥγόμα ροξίέ ηιαγία οἱ Ῥοίαγο ἀφοιιγγ1: ἀρογίο “ Ῥγόηα νἱοῖπα 
Πρύουθα5. ἀπο. αὐδιη θδὶ Ἰοπρθ ροβί απ ,. 

Ολρ, 11. δογγέογί αγαῦὶ οὦ οὔγοΐ, ν. 89, 11π. 15: 1 Ῥαᾶυΐ 6 Θορ ον; Ἰλη. 45: γι ραγίθ ἔσο ΟἽ ΑὙΔΌ]. 
18. Ιᾶ. πὸ 12, ρ. 96, 1π. 28: παΐαγθ. 

Τά; 1 τ πριν ΡΟ. Τὴ, τ  οὐνο δ 
᾿ 14. Ιὰἃ. πὸ 14, ρ. 108, πη. 8. 6116 ποία: Αἰφιιριαϑων. 
Ἷ σαν. ΠΙ|. Οοϑριοφγαγὶ, δοϊθηφίαϊί, ογιοἱοϊοροιἐδέ᾽ οἱ 5οοο ΧΙΙ-Χ ΤῸ ΔΤ ὺ 100; πὴ. 15: 1 ὅγα: 
Ι ῬοΓδΖΙΟΠΘ; ἰα δοοοθοοσα ἀοίϊα ἰογγα. 

14. 1ὰ. πο 19, Ρ. 118, Ἰΐπ. 17. --- (10 Ιδδορο ποπ [0586 461} ορ᾿πίοπθ 611 ϑαίουθ 611α 0. 
Ι ΒΡΡΆΓΘ 8ΠΟ0Π0 (αἱ γϑιβὶ οῃ6 ὑθῃρῸμ αδϑὶ βαθιίο ἀϊδίγο αἱ ῬΓΘβθη : “ Οπθϑία τποπᾶδπδ 

ῬΆ]1ἃ --- [π βὸ βίθβϑῶ β΄ θυυ]]ἃὰ --- ΟΠ] πᾶο ΟΡὩΪ 50 Ρ6580 --- ΝὈ] 5.0 τη620 ΘΠΟΙΊΡΓΘΒΟ 5» 
γν. 81-84, ». 96 9116 64. ὕποσιονι, ΟἸἰὰ ἀἱ Οαβίθι]ο, 1895. 1 γϑύρο βοαγίφαγο ογθᾶο ἢ 
ααΐ 51 ΔΌ δα ἃ Βρίθραγ6 061 ὁαίῖθ)"0, Ῥγορυϊδιηθαῦθ ὃ ἰοὸ ϑἰαοοαγοὶ (ἀοϊ ἐρμίοηαοο. Ναΐαν]- 
ταθηΐθ 10 ῬΥΓΘδοίη 0 8118. «αϊδέϊοπθ 46}]᾽ μααὐοη οἰ ὰ ἅ61 Το έγ γιαῖο, οι ὁ δ] υϑαίο Ἱποῖ- 

᾿ ἀδιηθηύο ὑγαθαΐα, ἅ8] Οὐοοϊοηὶ, ρ. 18 55. 
[ 14. 14. 1{π. 14 ἅ611 ποία: Παϊαοϊ!. 

1ᾶ. 1ᾶ. πὸ 20, ρΡ. 121, Ἰἴπ, 89, -- δὰ ΜΊΟΙ616 ϑοοίο οἷν. Δ. σπᾶν, 1ὰ Ἰοσφοπᾶα ἀὐιι Π1ο- 
8000, ἴὰ Μη, Ἰογφομᾶθ, 6ο6., ΤΙ, Τουΐπο, 1893, Ῥῶρ. 289 6 56 σσ 

δ᾽ π 14. 14. ν. 128, Ἰἴπ. 22: Ἐτδποθβοο Ορμαρο. 
Ὶ ὅκρ, ΤΥ. Τροϊογὲὶ βοοϊαϑέϊοϊ φα φβοροίέ ϑαογὶ, ρ. 184, 11π. 94: ααθϑύω μέλ οἦν6 ἡναὶ ον θθο. --- 5.118 

Ῥοβίχίομθ ἅ611. ϑοοϊαβύϊοω αἱ ΓΡοπὐθ 8116 ἀοῤέγίπθ ἀτὰρ οὔν. Ῥ. ΜΑΝΡΟΝΧΒΊ, ϑήγον ἀο Βγαϑαηέ 
οὐ Τ᾿ Δυογγοΐδηι6 ἰαΐΐη ἅμ ΧΙ οἰδοῖο (4611 “ ΟοΠθοίαποα ΠΥ Ρυγρθηβία ,, το]. ΨΊΠ, 
ἘΡΡουτρ,, βαϊδθθ, 1899, ἰπ-45, 6 Ἰ᾿απηρία, γθο. 6] ΟἸΡΟΙ]α, π6} “ Οἴουι. βίου. ,, 86, 404-14. 
ΟἿΊ Αροβῥϊηϊαπῖ, ΔΙ πιθπῸ π6110 ααϊβέϊοπὶ παὐαγα]], ΠΟΙ. 5Ϊ 56 ΠΙΘΓΆΤΌΠΟ 601 4116111 6116 Βθρ]- 
ΤΌΠΟ ἴπ Ορτιὶ οοβὰ Ατὐἱϊδύοῦθιθ 6 Ασγθυγοὸ, θοῖὴθ ἃγϑὼ ἕαίίο δᾷ 68. ΒΙρΊου!, πὸ οοπ (8611 
980 τηοα] Πο ΙΌΠ0 ἴῃ ψΠΆ]6Π 6. ρανίο 1 Ἰπβορπδιηθηίο αὐτί βῥούθιίοο ΒΡΘΟΙ ΔΙ τ θη 6 Ῥ61 ΘΟΠΟ 8.010 Ἢ 601] ἀορτηδ οαὐβο]οο, ὁοτηθ ὠγϑγαμ [αὐ ο ΑἸΡοτίο Μάᾶρμο 9 ϑαπ ΤΟΙΏΙη880, τὰ ΤθοθγῸ ρατίθ "Ἢ ἃ 8ὸ ΟΡροπθῃᾶοβὶ ἔδοσαν, ὁπ ΔΟΡίαμηο γϑάαίο, δᾶ Αὐϊβίοίθθ, ΘΟ6. [86Θ᾽Ὸ ὩπῸΠ6 ἴῃ Ϊ ͵ «αϊβύϊοπί ἀ᾽ ΑἸύτο ρθηθγθ (ΟΠ π6118, ααἰβέϊοπθ ῬΥΘβθηΐθ ἃ Τὴ6 ΠΟΙ υἼβα] 0) ὅπη Βοπανθηθασα Π] Ἶ Θ 1 ἐγδποθβοδηῖ. 

᾿ Τὰ 1: ὈΟϑθς Ρ. 141, 1ἰπ. 2 ἄθ11α ποία 85, Θογο Παϊὶ 606 δυυθθθθ γο]ραυσσαΐο Π6]]8, 5τιδ 
δόγα 11 ὑναλίαϊο αἱ ἔγα Τιθοπαγᾶο Τδμϊ ἀοπιθπίοαπο δὶ Ῥαὸ ἀρρίπηρΟΥ6 ἃ απιοϑίϊ: Κ γα 
Ταγία ὁ ἴα ἐογγαὰ δ Ῥϑόαια 1] 50 οοῃίοπίο --- Βοποιὸ ἴῃ δ]οιπα Ῥᾶγίθ 5] αἰβοορτα -- 
Τὰ ἰθυγῶ ἴῃ ἃ]δ0 6 Ῥδν} 616 5[8 αἱ ΒΟΡΥΒ ,. ΓΔ}. 25, οὐδ, 6", ρ. 16, 4611 6ἃ. Τ86]11. 

1ἃ, 1ᾶἅ, πο, ῬΕ148, Ἰῆ δ: πο] βθρτιθηῦθ ραγαργαζο. 
1ᾳ, Ἰᾶ, Ὁ 27, Ῥ., 157, πη. 15 ἃ 611 δοξὰ 85: [05116 11] Τὶγαν)οδολή. 

᾿ 
! 
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μΑᾺ ΡΕΘΑΘΘΟΙΟΛΑ ἢ] ΒΜΑΝΤΠΕ ΚΑΝΊ' 

ΒΤΌΡΙ0 ΚΕΡΟΒΙΤΙΥΟ ΟΝΙΤΙΟΘ 

αἸΟΒΕΡΡΕ ΑἸΤΕΝΟ 

Αρργουαία ηοἰ δ᾽ Αἀιριαησα αοὶ 358. Νουονοῦγο 1902. 

Ἐπηδηι616 δηῦ ἤϑοαὰθ ἃ Κοθηϊρβθθγρ ἴῃ ΡΡιβδία 11 22. ἈΡ.116 ἀ0]]}᾿ δηηο 1724. 

411 οἀ αοασίοπο' ἀοπηθβύϊοα, 6511 δὐθμβθ α6] ριοΐομαο βϑηθιμαθηῦο Π]οΓ8]6, οἢ.6. ἸηΟΡ πὸ 

φαξία Ιὰ 58 νἱύα 6 ὁἢ6 1οὸ γἰύγα856. ΡῸΪ ἃ 4116110 βοθύψιοίβηηο οὔἹὔϊθο, ἃ οαϊ] 1ὸ ἃνϑγῶ 

οοπάοίίο ἴὰ 58 τρίοπθ βρϑουϊαῦίνα. [ἃ ἐραπομθζζα 6 ἰθαϊυὰ 46] οαγαύθτθ, 1᾿Ἰη ορυ θὰ, 

461 οοβύπτηθ, 1᾿᾿ϑπιοσθ 6118 νουϑοῖ αν, 11 υἰβρούνο ἀ611ἃ ἀϊβαϊθὰ ἀπιϑπὰ 6. 461} ᾿παϊρθη- 

ἄθησε, ῬΘΊΒΟμ8 16. ἕστομπο ἱ Ρῥἱὰ οοϑρίοαϊ ργθρὶ 46] βιο δῃϊπιο, οοτη6 ἃ Ῥγοϊοπαϊὰ 6 ἴδ 

βαρδοία, 46] ρϑηβίθιο, 1᾿οὐ ρα Πὰν ἀ011᾽ ἱπρόρπο, ἰὰ ναβυϊὰ 611 ΘΡαα! Ζίοπο, ἰὰ ρούθηζϑ 

4611 μ δὶ 6 6116. οὐἰθοα Ρι  α]βορο ἔγα 16 ἀουϊ 4618 βιὰ πηϑηῦθ. Οοιηρί αὐ 1 5001 βπαϊ 

ὉΠ νυ  ὑα Ἱ 6 οοβύγουθο ἃ ργοννθᾶρρθ 8180 πθοθβϑι δὰ 4611 υἱύα, ἔμ Ρ6 ποῦθ δῃπὶ 

Ῥγθοθύνουθ ρύθϑϑο ργίναὐθ [ϑιπ}1 5116, σοτηθ 1ο ἕπσοηο Βοιββθαι, 66.811, Ἡθεθαρῦ, ΒΘ δον 

δα δἰὐνὶ ρϑᾶδροριβυϊ ; τὴὰ 8] βιο ἀοιηθβίϊοο τηδρίβῦθυο πο αὐνίηβθ 1 Ἰπβρὶ ΡΖίοηθ 46116 

5886 1ᾷ66 ροαδρορίοιθ, θα 6611 βύθβϑο ΘΌΡΘ ἃ σοηἔθββανθ 6116 ποὴ ἔπ πη [61166 ἸΒΌΡα ΟΥΘ : 

16 βίθβϑῃ οοηΐοβϑίοπθ ἴθοθ αἱ βὸ τηθάθβί πιο 1 ̓πϑῖρηθ ρϑάδρορίϑῦα Ποῦββοαα, 1 580] 

ῬΕΪΠῚΪ βὐθαϊ οοπϑδορὸ 8118. τηδύθπιδύϊοδ, 818 ἤβιοα, 81}᾿ διϑύγοποιηΐθ, 811 φσϑοργϑῆβδ, 6 

Τ᾿ διαρία, οοπμοβοθηζε, δοαυίϊβυαία ᾿η ααθαῦο ἀἸβοι ρ]πθ. ]]θηὸ 1ὰ βδιιδ πιθηΐθ 8] οα]ῦο ἀ6118, 

βΙοβοῆδ, ὁπ. 6911 ριοΐθαϑβὸ ρὸν αυδύϑηύδ 6 οἱϊι ἃηηὶ 81} Τ]αΙ νουβιὑὰ αἱ ἸΚοθηΐθθοΓΡ. 

Τιὰ 88, οβἰϑύθηζα ὑγᾶβοοῦβο ρονογᾶ αἱ ἀννθηϊπηθηΐὶ. [8 οαὐ θᾶτο, 6 [ὰ Ῥθηηδ ἔΌΤΟΠΟ 

φαὐύΐα ἰὰ βσὰὰ νἱδα. βο! αν οϑπορὶθα 461] τηοπᾶο Ε]οβοῆθο, ποὸρ ναυοὺ τηϑὶ 18 ΘΘΡ ΟΠ Ϊδ 

4611. 5 οἰδνὰ πϑίδ]θ. Τ)611ἃ βὰδ βαϊαύθ ἔὰ νἱρῖ]θ οαβύοαθ β5πὸ 8110 βουιροίο. 1,8 βὰδ, 

σἰονπαῦα βοοῦγθνδ οοπηρδβϑαύδ, ἴῃ ορηΐ 5 Ῥαπΐο ΟΟΠῚΘ 1] πηοποίοπο 6 ΓΘΡΌΪΔΓΘ τηονἱ- 

τηϑηΐο αἱ ἀπ οτοϊορίο. Τὰ νϑρ]α ϑᾶ 11 βοῆπο, ἴο βὕπαϊο 6 ἴὰἃ ραββϑϑϑίδῦα, 11 ῬυΆηΖΟ 9 

1ᾳ. οοηνογβδζίοηθ, ὑαύδο νἱ θᾶ βϑϑηδίο ἃ οὐ 6 πη: ὑπο νἱ οὐδ οδ]οοϊαῦο, 8Π 0090 

1] οΆΪοΤΟ ὑθυππομπηθύγίοο 6118. ὀδπΊΘΡα, ὁἢ8 πο ἄονονα οἰ ὑγθραβθαρ ἱ 14 ρυϑαϊ, ἃποΠθ 

11 ΠΌΠΙΘΙῸ ἀ6᾽ ΘΟΠΙΠΊΘΗ5811, 606. ΠῸῚ ἀονθνθηο ΘΒ5561᾽6 ΠΊΘΠῸ αἱ ἔγθ, πὸ ῥ᾽ὰχ αἱ πονθ. 

-- ὅομο 16 ὑγ6 ΟΥΘ 6 πῖθζζο -- ἀἴοονϑηο ἰἱ 580] νἱοῖηὶ σϑάθηδοϊο βραμῦαγθ ἃ ρϑββθϑϑῖο 88] 

νίαο θ᾽ 1611. Βύταρραίο ἐπουΐ 48116 56 ρα αϊηϊ, ορὰ ΘΟπῚ6 τἀπὶ Ῥ6860 0} ἀ᾽ δοαῦδ. 

Τὰ 5θῇδ ἴῃ 5] ΟΥΘΡΌΒ0Ο]0 6Ρ]1 ἀδᾶνγα, τηθαϊ απο, ροϑᾶρθ ἴὸ βριθυᾶο βορὰ ππᾶ ἴον νθ 
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49] νἱοϊπεαϊο. 1 Ὀίορρὶ οὀγοβοίαῦ! ἃ Ῥο00 ἃ Ῥ000 βπίγοῃο Ῥ6 7} [ορ]θΡ6 ἃ 1αἱ 486118. νἱδύδ: 

66] ὯΘ τἴπηδβθ βἰΠδυψαμπηθηΐθ ϑοοποθυύαθο 6Π6 πο ΘΌΡΘ ρίϊι ΘΔ]1η8ι. ἱπῆπο ἃ 6116 απθρ]] 

ΔΙ ΘΡΙ ἕατοπο ὑβρ] 180]. 

ΝΟΙ 1797 6611 ἄδνϑ 1᾿υ] πιο δἀαῖο 8118. βι8 οαὐξθάτα Ταπρϑιηθηΐο ἀἰ]οὐία. Γπέαπίο 
ἴὰ 588, σἱύα οὔδαδοθηδνῖδ, σοϊρονα ἃ] ὑγδιποηΐο. Π| οτδη Ῥϑηβδίουθ στη απ θῖνα ἃ ΒΘΡΤΟ 

ἅδ᾽ ΠΟῚ ΘΟΙΏΡΓΘΗ 616 ἈΪὴ 1 ρΘΗΒΙΘΙ αἰύραϊ; 6. ΘΟπι6 1] 910 ΘΟΡΡῸ οοπϑυμηδίο ἅδ ἰϑπΐο 
ΤηΒΡΆΒΙΏΟ 560η110 Ὀ᾽ὴλ ΠΟ ΘΡδ, ΟΠ6 1᾿ ΟΠ Δ] ὃ τηθαθδίηιο, οοϑὶ ἰὼ ϑ1δ τϑρίοηθ ὶ 
ΘοΠΠ|5βᾶνϑ 6 Π0ἢ γϑᾶθγνα ρἱὰ Ιὰπ|6. Π 12 ἐθθρναΐο 46] 1804 Ἐϊηδπιθ]θ Ἰζϑπηΐ βρίτανα 
8ιηπηϊ ῦο, ΘΟ ρΙϑηῦο, ΘΟμΒΘρηθηἦο 1] 510 ΠΟΠῚΘ 8118, βἰουίδ. 

Π Καηὺ ἴϑοθ αἱ ρα θὈ]ῖοῦ, ταρίομθ ργθϑβοομὸ βϑύθαηθα ὑγὰ ΟρΘ 16, Ορ500 11 δα δυϑϊ- 
6011, 6 Οἶπαθ απιθϑύο ᾿ᾳΠη6Ὸ Θ΄θπθ0 11] 810 ὑγαύξαο ἀΐ Τράωσοσίσα, μι] οαῦο ὰἢ ἀπποὸ 

Ρυΐπια ἀ0118. βιδι ταοῦῦθ πὸ ἀα. [π|, τηᾶ «(81 50 σἴονδηθ οΟ]Πθρα ᾿γΟΐθθβουθ ΕὙΔΠΘΘΒ0Ὸ 
Τθοάοτο Ηΐηϊκ. Α ἀαθδι Ὁ] πη0 ἸΆνουο Ρ056 πῆᾶ πὸ πῸη Αἰ ριοροβίδο ἀθ!] θΡαῦο, πιδὶ ρ 6. 
τη, ΤΆΡΊΟΠΘ δἰΐαύθο οβύγ!ηβθοδ 8] 510 ἰηὐθπαϊπηθηύο. Ορηὶ ργοΐθββοσθ οὐ αἰ ηδτίο ἀϊ Π]ο- 
80Η8. ἀ61]᾿ {Ππ᾿νϑυβιθὰ ἀ1 Κοθηίρθθθιρ ορὰ 44] Πθροϊδιηθηῦο ὑθηαῦο ἃ ἴα γθ, οἰδϑοιπο ἃ 
500 ἔπ} η0, ἀπο ᾿θαίοηΐ βϑὑ πη η8}} ΘΓ Ὁ ΒΘΙηΘϑῦγΘ ἰηθουπο 1 βοίθηζε ρϑαδρορίοδ. 
Αποηθ ἃ] Καηῦ ὑοοοὺ ρῖὶι ἀϊ ἀπὰ νοϊύα βἰΠαθῦο ἱποανῖοο: ἀϊ ααἱ 1 οὐτρίπθ αϊ χαθβίο 

ὑραύίαθο. ΕἸ ἀπ ἸΆνοτο ποη ἱπϑρίταθο ἅ8] ρϑηΐο 4911 δαδονθ, τηϑι ἀϑύθαθο ἀ81]᾿ οοοδβίοηθ, 
ΠῸΠ ΘΟΠΟΘΡΙδΟ 6 οοπάούο βοργὰ τπ ἀἴθθρηο ἰἄθα]ο ρυθοϑιβύθηθθ, πηᾶ ἐγατητηθπύδγίο 6 
ἔαὐίο ἃ ῥἱὰ τῖργθβθ; ὃ, ἀϊγϑὶ, ἅπ ορίβοαϊο π6118 βἰογίαι 4011. βιὰ γίῥα Πϊοβοῆορα, πα 
Βοηθίθο ἃ γἴπηθ ΟὈὈ]]ραῦθ. ΝΟ116 56 Ἰοζίοπὶ ρϑαδρορίοῖιο 1] ποδίστο ϑαξουθ βθρεῖνα Θ0ΠῚ0 
ὑθβύο ἕοπάαπηθηΐα!θ 1᾿Οροια 49] Τ)ούίονΘ ΒΊοοκ ᾿πὑϊθο!αῦο, Π οἰ  αγίο ἀο]᾽ οἀπιοασίογο, οἱ οοἸιὸ 
11 8110 ἱπβορηθηηθηῦο 51 σίβοϊγουω ἴῃ ἀπ βοιιοίθα τηΐβοοὶα αἱ ποίθ 6 Αἱ οϑϑθιναχζίοηϊ 
ΒθηΖᾷ γΘΡᾺἢ ΟἸ ΪηΘ ἸΟρΡΊΟΟ, 6 16] τηθαθβίμηο ἔἤθπιρο ἀθύναγα ἰϑχίοπὶ 5111 ἢβίοω, 5] 
αἰγιδῦο παύαρα!θ, 5.118, ποτα], σα] ὑθοϊορία γα ζίοηβ!ο, 5111} Δ ΓΟΡΟΪορῖα 6 βι]1 ρθο- 
δνδῆδ ἤβιοδ; 11] ο16 Ῥγονϑ, Θ0116 Θ57] πΠοῃ. ἄν θ886 ὀοηβθοναῦο 1] 510 ἱπρθρηο 811ἃ 5οίθηζΖᾷ, 
4911 Θἀπιοαχίομθ 6 οἱ βρίϑρϑ 90Π|90 πΠῸὸὴ ἄσΘΒ586 ὑθηπύο οοηΐο ἅ6110 Ορϑῦθ 4669} ΠΙσΒὑνΪ 
Ρϑάδρορ βυϊ ὑθάθβομὶ, ο6 10 ργθοθάουίορο. Ῥοιὺ τηϑὶρυϑᾶο [ἃ ἸορῸ ἔουτηδ ἔρδιητηθηξατίδ 
Θ [ὰ ἸΟΙῸ ΟΥΒΊη6. Οὐθδβίοηδ!]θ ἱ ῬΟΟΠ βου υϊ ροάδρορίοὶ 491 ΚΚαπύ Ῥογύϑπο Ρ1 ΒΘΙΏΡΙΘ 
1’ πηργοηύδ, 49118, 5 ρούθηθο ἰπύοΠσθηχε, θα μδπποὸ 1] ἰοιῸ Ῥαπίο αἱ οοπύαὐζο 60110 
ΒΥΠΠΙΡΡΟ 46] 5σὰο ρϑηβίθιο. Θυΐπαϊ ρον γταρίοπθ αἱ οὐἰδΐοα ὁόθοῦνο φησὶ ἑαίο τίοου διὸ 
1 ΡΥΪΠΟΙΡΙ ἀοιμηϊπαηθὶ 4611. σὰ ἀούνίπα Π]οϑοῆοα ἃ ἤπο αἱ υ]οναῦθ ῬΟΪ 56 6 αὐϑηΐο 
51 Ἰπβογιηΐη0 84 ο55ὶ 19 810 1466 ρϑάδρορίομο. 

ΤΡποῖη0 ὃ [ὈΡηϊδο Ὧ6118 ἀπ ρ]166 ρούθηζε ἀϊΐ ὀοπόβοοιο 6 ἀϊ οὀροιαρθ, αἱ ϑᾶρθι ὁ 
αἱ ψοῖθρθ: τηδν 6Π6. ὁοθδ; ραὸ 6671 ΒΩΡΟΙΡΘ ἢ 6Π|6 οοβᾶ ἄθυϑ ὀρϑυύᾷτοῦ ΕΙθοῸ 1 46 τηϑββίπηΐ 
9. Ἰοπάθηιοηα!! Ῥγο θη αἱ ταὐδα 1ὰ Π]οβοῆδ, ϑθοοπᾶο 11] ποβίγο δυΐογθ. ΑἸ δοοϊαπαοσϑὶ 
ἃ ἀπθθ01 ἀπο ῬΓΟΌΙΘΙΩΪ ΘΡῚ] ἔα, ἀπὸ ϑὑιάϊο ἀπ Π ο0 Αἱ οἰαβοαπα, ἀἰ ααθϑῦθ ἅπιθ ρούθῃσθ 
τ] ΘΡΟΔ 0. Ρ]] 6] πη, 0186 6580 ΡΟΒΒΘΡΡΌΠΟ ἴῃ δὸ ρ61' πϑύιιγα ἱπα!ροπαάθηθιηθηΐθ 
811 Θθρϑυίθηζα, οβϑβίδ 16 ἰϑϑρὶ 6 16 ἔογσπηθ οοβύϊῥαῤίνο 46118ἃ Ῥούθηζβ, οοποβοιύννϑ. Θαϊπαὶ 
1ὼ Π]οβοῆμ δ ρὸν 510 ϑβϑϑϑηζία!θ οαταὐοιο 1] οΥΙ]οἴϑηαο, ρϑγομὸ Θβογ 1506. 601] Θβ811- 
πϑιθ ἴα παύανα 6 β᾽ παϊοανο 11 να ]οῦο 46119 ατπᾶπθ ρούθηζθ, 6 δὶ αἰνγίαθ 'ἴπ ἅτ Ρϑυθ 
ΘΟΡΡΙΒροΠἀθηὐί, οἢ]9. 8010 1ὰ. Οὐγίμοω ἀοίία γαφίονν ριθλα ὁ Θοποϑοίδῖνα 6 1. Ογίοα ἀοῖϊα 
γαφίοη, ργαΐίοα οὐ οροιδύϊνα. : 

[ Ονίδίοα 46116 τᾶρίομθ ρα πὰ οοπάούίο ΙΚϑη! ἃ αιιθϑύθ θοποϊαβίοηϊ. 18 ΤΥ ΡΊΟΠ. 
ὑθογθύϊοδ, ὁ ϑρθοι!αύϊναι, ὃ 1ὰ Βαργθπιδ, 6 μἱλι οἰθναῦα 491160 ἐβοο!ὰ οοποβοίθίνο, δ Πα 

' 
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ῬΘΡ 50 Ῥγορυῖο ορβϑίϊο 16 1ᾶθ6 ἀ6]]᾿ δηΐπιδ, ἅ6] πηομᾶο, αἱ Ὁϊο. Θιαθϑῦθ ὑγθ ρυδηαὶ 

Ἰῴθθ. Β0π0 Θββθῃ ΔΙ πηθηῦθ βορρϑυθγθ, ΠῸῚ ΠΆΠΠΟ ὙΘΓῚη γ8]0ΓΘ ορρούνινο, ποῃ οἱ τὰρ- 

Ῥγοδθηΐϑηο τϑϑ! ἃ Αἱ βοτνύδ. 

Τιἃ τϑϑίομθ ποὸη Ραὸ αἰπηιοβίγαρθ, οπ6. ὉΪο, αἱ οαἱ Πο 1᾿ 1ᾶθ8, τϑϑὶτηθηῦθ θδἰβῦα, πο α 

Ῥαὸ ἀϊπηοβίγαγθ, ὁΠ6 1 ϑηϊπιᾶ ἀπηδηδ, ΟἹ οαἱ πο 1᾿ 1468, 58 γϑϑὶπηθηῦθ ΠΡΘΡα, βῖϑ Γ68]- 

τηθηῦθ ᾿πη]] 0816, Πηδ ΠΟ Ῥὸ ΠΘΆΠΟΟ Αἰμηοϑύγανθ 1] σομ ΓΑ }]0, ο ΠΊΘΡ110 ρᾳὸ ΘρῈ8]- 

τηθηΐθ αἰμπηοϑῦγαγθ ὑϑηΐο 1] ὶ, ααδηῦο 11] πὸ ἰπύουπο αὐ]. 6 ὑγθ αυθϑῦϊ ραηὐϊ. Το βοθὺ- 

ὑϊοίβιπο οὐἰ{θο, ϑοοο 1 α] πᾶ ῬΆΤΟ]8, 46118,. τϑρίοπθ βρθουϊδίινα. 

Νὰ Ἰο βοθύψιοίβηηο ᾿πύοσηο 16 ὑγ6. ρυρϑηαὶ νου ὰ 4611 Θϑ᾽βύθηζε, αἱ Ὅ1ο, 4611 ᾿ρουἰὰ, 

ΤΊΟΓ 816 6 4611 Ἰπηπηογ δὰ 4611 Δηϊτηδ, ἔτσορρο τἰρασηδνα 811᾿ δηΐπηιο Ῥγοϊοη ἀδιηθηΐθ οπθϑίο 

Θ ΤΘΠρῖοβο ἀ611᾿ ϑαῦονθ, 6 ΤΊΘΟσΒ6. 8118 ταρίοη ργδύϊοδ, ἰδοο! ἃ 616 ΠἸτ1ρ6 ἰὰ νοϊομἰὰ, Π6] 

ΒΟ ΟΡΘΙ16. Τ,8, ὁοβοίθηζε, ἰπὐ μηδ τὴ δὐίθδῦδ, οἢθ ἴο ΠῸῚ 50Π0 ἤδύθο θϑο αὶ να ηθηΐθ 

ῬΘΡ ϑᾶρϑυθ 6 Ῥ61 ΘΟΠΟΒΟΘΙΘ, πηδ Δ] Θθὶ ΡΘΙ γΟΪΘΡΘ 6 ΡΘΙ ΟΡΟΙΆΓΘ; τὴὶ αὐύθθῦδ Ομ 6 ἴὸ 
ΒΟΠῸ πη’ δὐῤνὰ, ΤΘΔ1]6. 6 βιιβδιβῦθηθο, ὰἢ ῬΥΪποὶρίο αὐξνο, οἷθ δἱ ἀθῥθυτηΐϊμε, 48, βὸ δᾶ 

ΟΡΘΙΆΓΡΘ, ἴογηῖθο αἱ ΠΠΡοτὰ ψοϊοπὐδ, ΓΘΒΡΟΠΒΆΒ116 4061] αὐδ! βυοὶ. Τιἃ γαρίοι ργαύϊοδ 

ῬΓΘΒΟΡΙγ 6. ὁη6 ἴὼ νοϊοηὐδ, Π0] 810 Ορϑύδ θ᾽. ΠῸὴ ἄθνθ θβ58᾽6 ἀθίθυιηϊηαία ἀδ τηουϊνὶ 
1Ἰηὐρηβθοῖ, ἀ8}} Β0ΠῸ 1 βοαϊμηθηὐὶ βθηβὶ 111, 1 ρἰδοουὶ θα ἰηξθυθθϑὶ ρΘυβο δ}, τηᾶ 48] 

ῬΥΪποϊρίο ἀββοαῦο θα πηΐνϑυβδ 16 46] ἄονθυθ, 6 βίθοοιηθ 1᾿1ᾶθϑ, 46] ἄονϑιθ ὃ ἰηβϑὶδβ 6118 

518 βύθϑβϑ πδύτδ, Ῥουοὶὸ [ἃ ταρίοι ρυϑύϊοα, ὃ δαξοηομιδ, ὃ Ιθρρθ ἃ ϑὸ βίθεββα, ὃ ἢπὸ 

ἃ; 8ὸ τηθάοθίπδ. Οπιοϑῦο ῬΥΪΠΟΙρΙο δββομαῦο θα πηΐνϑυβα!θ 46] ἄονθιθ ργθϑιρροηθ {10 
Ῥοβύυϊα!: 1] ἄονθυθ ΒΆΓΘΌθ6. ἱποοποθρίθ 116, 56 Τ᾿ ϑηϊπηδι ΠῸΠ ἔοϑθθ ΠΌΘΟΥ, 56. ΠΟ νἱ 0586 

πἀπϑ γίδα ἱπιπηουύϑ]8, 856. ΠῸΠ Θβιβύθθβθ ΠΟ. Οπθδῦθ {16 σρϑπαϊ νοϑυϊδὰ, Ο96. 18, τϑρίοηθ 
Βρϑου!αύνα ἀνονὰ υνοϊίο ἴῃ ἀπ ἀα 010 ἀββοϊαΐο, οὐαὶ ἀϊγθηΐδπο ὑπο αὔθ] 41 ἔθαθ 46118, 

ΡΆΡΙΟΠ Ὀγαύϊοα ἢ; ΠῸΠ 51 αἰπηοϑίσθπο, πὰ 51 οὐθάοπο, Ῥϑῦοῃ δ 50Π0 τ Ὀίβορπο 4611, 

γίδα ρταύϊοδ, 6 511] δα ον ὰ ἅ6118 οοϑοίθηχα Καηὺ οὐθᾶθ ὁ16 1᾽ἴο ὃ ΠΌΘτο, οἢ6 ϑϑίϑἕθ 

11 ἄονθῦθ 6 6 νὰ ϑββοϊαδδιηθηῦθ ϑἀθιηρίαῦο, πὰ πῸἢ ἰο ἀϊπηοβίγα ταί οπα] θηΐο. 

Βοθύθίοο π6118. τηϑύαββίοα, ἀϊνθηῦα ἀομηπιδύϊοο Π6118,. τηοΓ 816. ΝΘ] οοβύταϊθ ἰὰ οὐἰ ἴθ 

46116, ταρίοπη ραᾳγα ἄνονα ἀἰϊβοοποβοίαθο ϑα οἱ] τηϊπαίο ἰὰ ταρίοι ρυαύϊοα; οὐαὶ ΠΘ] [ὈΓΙΏΒΙΘ 
ἃ ΟΥΙδΙοα, 9118 τϑρίοη ρυϑύϊοα ποὰ ϑάορογα ραπῦο ἃ τὰρίοπθ βρθου]αύινγει 6 π6 υἱβϑῦῦα 

168. ΘΟποΙ αβοηΐ βοθύξοηθ. Οὐβὶ 11 τηοπᾶο, ἃ οἱ Ῥϑηβίδιπμο, ΠῸῚ ὃ 1] πηοπᾶο, ἴῃ οαἱ ορο- 

Τίδτηο, ἃ Θοποβοόθηζα ΠΟ ὃ [ἃ ουάα 491] ἀΖίομθ, ἰδ τϑρίοηυ. βρθουαύϊνα ὁ ἃ γϑρίομ 

Ῥγδύϊοδ, [8 τηθύδῆβίοα, 6 1ὰ ΤΠΟΡΆ]6 51] ἸηΠΟ ΌΠῸ ἴπ ἅπθ οϑηηρὶ αἰνθιθὶ θα ϑϑυγϑηθὶ, 

Τ᾿ πιὰ, Ῥβοο!οσίοα, 4611} 10 απηδπο ὃ ἰηΐϑηΐα. Κδηῦ μὰ Δρρϑ ]αῦο 601] ποπθ δοιηηο αἱ 

τρίοπθ ὑϑηῦο ἰὼ βρθουϊαίίνα, ααδϑηῦο ἰὰ ρταύϊοα: οἷὸ νὰ 01 αἶγθ ὁἢ6 ἴῃ ἴοπᾶο πϑημηο 

ΘηύγΙ 06. ἀηδι ΤηΘ 65: ΠΊ8ι Θββθηζθ, Θά η0 βῦθϑϑο νϑίουθ. Νδ. ΔΠΟΤα, ΘΟΠ16 Πδὶ 6556. 50Π0 

Βίαηῦθ ἃ ΘοποΙαϑίοπὶ αἰξαλῦο ορροβῦθ ρϑυομῃὸ τηδὶ 1 πη ὩῸΠ ὑΐθηθ γϑιτη οοηΐο 4616 
ΔΙ ΘΥΤ Δ ΖΙΟ ΠῚ 6118. οοβοίθηζα, ἃ 4π816 αὐὐοϑύα ἰὼ βαβδιβύθησε 461] δηΐϊπηα ππηδηδ 6 1 ἴτη- 

Ῥϑυοϑι θὰ 46] ἄονθρθ, πιθηΐῦγθ 1᾿ αἰῦνα νἱ ρυθϑῦα πᾶ οὔθάθησα, αββοϊαῦα, {πη αύδ, ἴπ- 
σομαϊσίοηαύα " Γι ἑὭνΘΓΘ ῬΙΘΒ0 16 Ἰη0556 ὅ8118. οὐ δϊοα, 46118. Τὰ ρ ἢ. Ῥατα, π6118 οοβίτ αΖίοπθ 
461] 51ο βἰβύθιηδ. ὃ τηϑηϊἶθϑῦο ΔΓΡοτηθηΐο, Θἢ6. βϑοοηᾶο ἴὰ πηθηΐθ 461] δαξογο ἃ βοίδϑηζα 
ΒΡΘου]α να ἀθνθ ΤΙ ΟΘΡΟδ 6 16 Τοηἀδιηθηΐα (161]᾽ ΟΡ ΠΠΟΤΆ]Θ, δὰ οἱ ροβᾶ 18, ποβύτε, 
για ορθνυδύϊνα; τηδι 16 ΘΟ ΠΟΙ ΙΒ ΟΩ] βού ομθ, ἃ οαΐ ὃ τἰαβοῖθο, ἤϑηπο τ680. 811 νἱδα 

Ῥυδύϊοα ἢ ϑθυνιρῖο, οἢ6. ποὸὴ φρούθυα θββθῖθ ρϑϑϑίογθ. ΟΠθ 56. ἄνϑβϑβθ δβογαϊδο 8118 

οὐἸδϊοα ἀ611ἃ τᾶρίοη ρνδύϊοα, 8Ποῦα ἰὼ οὐϊθίοα 6118, ταρίοπ ραγτα ὁ ΒΒΡΘΌΡΘ. γϑηπῦδ 

ΤΙΏΘΠΟ 8] 8110 Β00ρο, οὐ νῦθθῦθ τονθβοίαθο 1] ΙανουῸ αἱ 4ὰ6118. Τ᾽ αὐδο απθϑύο ἀἰτηοϑίγα 

ϑὅββικ Π. Τον. 11]. 44 
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ρου αιηθπῦθ, οἢ 9 11 50 βἰβύθῃι Π]οβοῆοο ποη ροβῶ βορτῶ πῃ οοποθύῦο β8]ο, ὀοθγθηῦθ 

6 θθη ἀοβηϊίο. 

ΤΙ ποϑίρο ϑαΐουθ ΘΠ 581 ἃννιὰθ Θρὶὶ τηθᾶθβίσηο, ο6 16 ἄπ ΟΥἸ0Π 6. πος ΘΟΠΊρο- 

ΠΘΥ8ΠΟ ἀπ ΟΥ̓ΡΘΠἾΘΠ10 ἀπῖ00 6 ΒΘ οοΙηρδρίηδίο η6] 50 1Β1Θ1η6, 6 81] ἔθοθ δι ϑβοοριῦδιθ 

πῇ ἴθυζο ρυϊποῖρίο, ὁΠ6 τἱοοπάμποθθβο δα πηϊδὰ 16 ἀπ ῬΑΡΌΪ ΒΟΟΠΉΘΒ56 6 Τη8] 6 ΓΠΊ6, Θα ὃ 

16. ἑϑοοϊὰ 46] οἸαάίσίο, ἀϊ σαὶ ᾿ἰπύγαρυθθθ ἰὼ οὐ ὑΐοα. Θαΐϊ 6ρ11 ρυθηᾶθ 11 γοοδθο]ο σύναϊ φῖο 

ἴπ ἃἢ 56η80 δἰεύξο δι ὑγαυῖο δα 8]Ί1Θη0 ἀ8|1᾿ οΥ απ ]ο, 601] ᾿Ἰη θπαϊτηθηΐο ἀρραπίο αἱ 

ἔδυ πθ ἀπ8 Τἀοο] ὰ, ἀἰδυϊπύδ, 48116 αἰύι 6 ἀπ 6 οοῃοΙ ΠἸαῦγιοθ αἱ ϑιηθη πο, βίοθομηθ 1 Ῥούθηζ 

αἱ ΔΡΡΥθζΖαιθ 1 ΓΘ ΠΟΠΊΘηΙ ἴῃ Οἷδ, Ο6. ἤδππο Αἱ ρϑυ ]00] ΓΘ, αἱ ἈΥΓΙΠΟΠΪθΟ 6 αἱ ὁοηγθ- 

πἰθηύθ ἔνα, 4] ἰογο. ἘΡῚῚ ἃ τἰσαδγᾶδ α816 ἀπὲ ἔδοοϊυὰ, 66. πὸπ ὃ πὸ Θβϑβθῃζίϑἰτηθηΐθ 

Βρϑουϊαῦνα, πὸ ΘββθηΖίΙ πηθηῦθ᾽ ργδύϊοδ, τηδι ρϑὑθορΘ ἅ611᾿ πᾶ 6 4611 αἰύγϑ; πιὰ απϑβύδ 

58, πϑύαχα ἰργι48, θα ϑασίγοοα Ὀ6η. αἰπηοϑύγα, ὁ6. ΠΟ ἢϑ πϑϑϑαηδ ΓΡΊΟΙ ΑἹ Βῦθ ΓΘ, 

ὃ πᾶ ΒΡΘΟΙΘ Αἱ 7268 ὁῳ: ηιαοϊνηα ἰηνϑηθαθο Ρ6᾽ τίβοϊνθγθ 16 Αἰ Ποο!υὰ ᾿πϑϑύνοα ὉΠ}, 

616 Δυν!αρρδπο [ἀπ 0011 αἸύσα 16 ἀπ οὐἱϑίομθ ργθοθάθηι, τη ὁ16 ἴῃ τϑαϊ δὰ δρρυοᾶδ 

8 0118. ΠΠ πρᾶν θ 81] ρ᾽παϊχίο 1] οαγαύθεθ ἀϊ ϑοο! δὰ Θοποβοϊ νᾶ 6 ταζίοηδὶθ ὃ ὑπ8 

οοπύγδααϊσίομθ πθὶ ὑθγηη]η]. ἢ 

Οὐβὶ π611ὦ Ποβοῆα ἀϊ Καηὺ τπιᾶποα Ἰ᾿ δύσηοηΐδ, ρθῶ 1] ῬΘΗΒΙΘΡΟ 9 1᾿ δΖίομθ, ὑγα [ἃ 

Βοίθηζδ, 6 ἷἴὰ νἱΐα, Ῥϑιομῃὸ ἴὰ ΤϑΡΙΟμΘ βρθϑοιίαύνα 51 τηϑηὐίθηθ θϑύγϑηθδ 818. ΤϑρΊΟη. 

Ῥγαύϊοα, θα ἃννοὶρθ 6] ἀπο δϑβοϊαῦο ὑπύδο 1᾿οΓαΪηΘ τ] 1816. ΘΌΘΘΌ ὈΥΪΠΟΙΡΙ οηᾶδ- 

τηθηΐ8}} 46] ϑιιο βἰβύθιηδ, ρίονα δΥΎθι' ρῇθϑθηῦ 8118. πηθηῦθ ρο σ᾽ παϊοαῦθ ροΪ 16 586 ἰᾶθ6 

ῬΘαδρΌΒΙΟ 6 πύου πο 1᾿Θἀποδσίομθ βθοηδύθηηθηξθ τηοτϑ]θ. Μία βθθοθηθ ὯΘ6] 5110 ῬΘΉΒΙΘΙΡῸ 

Τ᾿ Θἀποδίοηθ πιοΓα]8. 6 ἴὰ τϑ]ρίοθα 50Π0 ᾿πΠΒΘΡ ΓΔ Ὀ1]1, ΘΟΒῚ ΟΟΘΟΡΓΟ ὑοοοαθ ἥπ ἀ᾽ οΓδ 6] 

Θ]υτὶ Ῥαπθϊ ἅ6118,. σα ἀοὐϊηϊπθ, ο6 υἰριιθᾶθπο Π)}1ο 6 18. γϑ]ρίοηθ. 

Καπὺ τἰρούνα ορηΐ τϑ]ρίομθ βοργυδηδῦαγα!θ τἰνοϑίαύδ, ϑ᾽θθοσηθ ΔΡΡαΓΘ ἀ8] ὑϊΐοϊο 

τηθάθϑιτηο 46118. βᾷϑ ορϑῦδ 1 γοϊρίοηο ποὶ ἰὐηυϊὲ ἀοίΐα γαρίοηο, οοποονἂθ ἴῃ οἷὸ οοπ 

Οἴδη Οἰδοοιηο Πουβδθϑῖ, 6 ΒΘΌ ΘΠ. ΠΟ 51 τηοϑύγρεαβϑθ οβϑῦθθ ἃ] Οὐ βυϊαπϑβίπιο, θα ϑηχὶ 

51 ΙΠρΡΘΡΉδΒ56. ΑἹ ΘΟΠΟΙΠαΡΘ ἰὼ βδογα, ΒΙΡΌΙα 6011 ταρίομθ, ὑαδίαν!α, π6118 δὰ νἱῦδ 

Ῥυϊναῦδ ποπ ρυδύϊοανδ πϑϑϑαῃ οα]ῦο ΤΟ] ΙΡΊΟΒΟ οϑύθυπο, οἱ αἀϊοδπο]ο Θοηνθηϊθηύθ 50]- 

ὑδπηῦο 8116 τηθηὉ] ἀ60)011. Π| τ 41 Ργυββίθ, Ορ]] πη. Βϑάθυϊοο ΤΠ|, 511 ἀνονὰ ᾿πύϊπηαῦο 

αἱ ϑύθμθιθι 48] ὀθηθαγαγθ 11] ΟΥΙβ δ ϑίπηο Π6116 816 ΟΡΘΓΘ 6 6] 510 ᾿πβθρηῃδιηθηΐο, 

Θα 6611 ἐουγιηϑιτηθηῦθ ο᾽αγὸ 6η6. 56. πΠθ6 88 ΘΌΡ6 δύθπαϊο ἢποῃὸ υἸπΠΒΠΘ556 580 βυσαϊίο. 

Τπ το] δ ΘΡ11 ποη τ] οοΠΟΌΡ6. αἰύρα νϑῦᾶ ΓΘ] ]ΡΊΟΠΘ. 8586. ποὴ αῈ6118᾽ Τοπᾶδῦα βα]]ὼ Ρυτϑ 

ΤΒΡΊΟΩΘ πϑύμγϑ]θ, οβϑία 811 οοποθύζο ραζίοπδϊθ αἱ Π]1ο. 

Μὰ αυδ]᾽ ὃ 1 Πῖο Αἱ Καηὺρ ἰὼ ὰἂπ Θἴαπο δἱνοπύθ. Π Το 4611ἃ τρίτοι. ραρα ὃ ἀπ8 

τηθγϑ, ἰάθα, βορρϑίύν να, ἅπὰὶ θη τὰ ἰορρίαῦα ἀ8118 τηθηΐῦθ 6 πὰ}1ὰ ρἷλ. ΠῚ Ὁ1ο ἀθ]1ὰ 

φδρίοπ ργϑύϊοα ὃ ἀπὰ γϑα! δὰ νἱνθηῦθ ργοννίαα, θαυμα ὁ ρἰαθύθ, τῶ πο ὃ ἰὼ γϑαϊ 

ὐθηῦθ ΡῸ᾽ βὸ. ΑἹ] ἀὶϊ βορὰ αἱ [αἱ 6 ρυϊπηδ 

αἱ 1αἱ βὕω [ὰ τρίοπ. ργαύϊοα: απθϑύα ὃ ἰἴὰ τϑα] θὰ 46110 γϑα]ὰ. Πῖο οϑίβίθ ρϑροῃμὸ ἰδ 

Τᾶρίομ ργδίοδ, 10 ρυοοἸιηδ, 6. 10 ῬγΟΟΙϑιηα ρϑιομὸ ὃ πϑοθϑϑι δ, αββοϊαύα οΠ6. ἴδ Ὑἱυδὲ 

βἰα ργθηλϊῦα, 60118. [6]]1οἱ ὰ 6118. νἱδα ἔαύαγα 6 ποῦ 1 88 ΘΌ06 8586. ΠΟῚ Ψὶ ἴοββθ τη 

βἰυδίοθ 6 τἰπηαπθγδύουθ βαργθηιο, [Δ41ο. Π61}} οὐ αἴμθ πιουα]θ ΤῸ ποὴ ἃ [πὶ 1ᾳ ἴοπὺθ 

ῬΓΙ]ΒΒΙη8, ϑββο! αὐϑιηθηῦθ ΒΕ ΡΓΘΙηδ, 51155 

Ῥγίπιδ ὁ ἴὰ 5646 πϑύαγδ!θ, τηὰ βοϊθαηύο 11 βουνίθοσθ ορ]ραῦο. [8 τη ΡΠ Πὰν θη ὃ ἀἱ 

οὐ σίπθ ἀἰνίπδ, ταδὶ Τ᾿ ἀοπιο 18 ροιύδ ἴῃ 5ὸ τηϑάθβίπιο, Π6118, σα νο]οη α, 0116 ὃ ϑαθοποπηδ, 

οβϑία ἰορρθ ἃ βὸ βύθϑϑδ. Π ἀἄόνϑῦθ νὰ δἀθιηρίαῦο, πὸ Ῥϑιομὸ ΤῸ ὁ 10 ᾿πηροηθ, τη 

Ῥογομὸ ὃ ἀπ ριοπαποίαο 49118. ταρίομ ργαύϊοδ. Τμδι ΓΘ] ρίοπθ ὃ ἀπ ἀϊροπάθηζα ἅ6118 



ὅ 1Α. ῬΕΒΘΑΘΟΘΊΟΑ ὉΙ ΒΜΑΝΌΕΙΕ ΚΑΝΤ 847 

ἸΔΟΡΆΪΘ οα μὰ ἴῃ ααθϑύδ 18 σὰ. ἱποΡῸ ]18}}110 βαϊάθαζα. ΑὈ ίδιηο «αὶ 1ὰ οοβὶ ἀδέξα ᾿πογα]8 
ἰηα!ρθηάθηΐθ ρυοΐθαβαθα δι 8Ιοσπὶ ρϑπϑαίουὶ θ᾽ σἴουηιὶ ποβυν!. 

Καηῦ ὃ τὰ βρδπ Ῥϑηβδίονθ, πὰ ΘΓ οἷὸ ἀρριιηΐο ἱ βοΐ ΒΡΔΡΙΟμΒΙΏΘΗ Ο Β0ΠῸ Βυϑπαὶ 
αυδηῦο 1] 800 ἱπρϑριο. [8 ϑιιδν ὑθουΐδ, ἱπύογπο 11 ρυθβθηΐθ ϑΙΒΟΠΊΘηδΟ ὃ ἢ ἄΡαθὸ αἱ 
4061], οὐἰ δῖοι, 60118. απι816. ἃ ἀθύξα ἀθ᾽ σοὶ βοριδοὶ 6ρ11 ἢδ τἰ ἑοστηδίο 48116 ἑοπαδιηθπία 
ἴω ΒΙοϑοῆδ ὁ βοορϑυθ ππονί τηοπᾶϊ π61]᾿ ἱπηπηθπϑί ὲν 6] βᾶρϑγθ. [π δι8 ϑϑηΐθηζα [δ 
ΙΏΟΡ]6 58 ἀδι 8ὸ βθηζᾷ 18, γϑιρίομθ. Μὰ 586 ποὶ οομβίδουίϑιηο 18, ΠΊΟΡΏΪΘ. Π6] 510 
ἀβροίδο βοβρϑύθινο, οββίϑ Π6] βιο ργϑύϊοο δὐδαβηηθηΐο, οϑβα οἱ ΒΡΡΑΡΙΒΟΘ. ῸΠ ᾿Π5]ΘΠῚΘ 
ΘΟΙΊΡΙΘθδῖγο ἀθὶ ἀονθιῖ, οἢθ οἱ ἱποοιηθοπο γὙθῦϑο ρ]ϊ ϑββϑυὶ ῬΘΙΒΟΠΘΆΠ, οβϑίθ συ Υ80. ποὶ 
τηθαθϑίτηϊ, ὙΘ͵80 1 ΠΟΒΟΡΙ 5 Π|}]1, σϑυβο Πῖο ; δρρϑυὸ 5ἱ {υ]ραρ ῖβοθ πὶ 1ηἀ]ντάπι816, βοοῖδ]9 
6. ΤΟ ]]ΡΊ1οβδ; Ῥϑροϊὸ 18, γι ]ρίομθ ὃ ραυῦθ ϑββθηζία]θ 4618. ἸΏογα]6; ἐο! α ἃ το] ριοριὰ, 
ἰὰ τη ΡᾺ}8 Εἰπθηθ ἀϊπηθζζαύδ, 6 τη ]Π]δύαι, Π6118 σαδι ραγίθ Ῥἱὰ ΠΟΌ]]16 θᾶ οἱθναίβ.  ἀονουὶ 
γΘΙ50 Π1Ὸ 80η0 58οῦὶ απδηθο 6 ῥἷλ ϑποονα ἀθὶ ἀονθῦὶ νθῦϑὸ ποὶ 6 811 αἰγὶ. ΝΠ τηθηῸ 
1ὰ Βραρ]8, Κϑηῦ, 80. ποὶ θοπβ ἀθυ δ πηο 18 ἸπογᾺ]6 ἱπ τίρτδραο 8118. σαδ, ἑοπξθ ΟΥΙΡΊΠΘΙῖδ, 
οα 8|1ἃ σαδι ἔογζα, οὈ Πρ ϑύονία. ἘΡῚ] ἰπβθρπα ὁμ6 11 θθοπο, ἢ] Βίαβύο 6 1᾿ ὁπθϑδῦο 5000 
ἀπ8, 10586 ἰηδὶ δα π6}18, βύθβϑθι πδύιγα τπηϑπϑ, 6 6η6. ρϑροϊὸ 1α γοϊοηϊὰ ὃ ϑια οΠΟΠΊδ, ΠΟΠ 
γόον ἴα δι. Ιθρρθ 48] ἀϊ ἕπου, ομ6 11 ἄογθιθ νϑ δάἀθιηρίαίο, ποη οἱὰ ρϑυομὰ Π]ο ἴὸ 
ΘΟΙηθΠ ἃ, Πηδι ῬΘΙ 5ὸ 5ῴθ88ο, οβϑίϑι, ρουομῃὸ [816 ὃ 18. παίανδ ὑτη8Πᾷ. Θα] 6611 οοηΐοπᾶθ 
ἴὰ ἸΠθου ὰ ὁοπ ἰὰ νοϊοπύδ, οῃθ ἔὰ 4611 Ἰοπιο πη ΘΘΘΘΓΘ ΤΠΟΡ 816, 60] 510 ορρϑίνο, οῃθ ὃ 
11 Ῥαοπο, 6 60118 Ιθϑρθ, ἴθ 19 ρονϑῦπδ. Π Ῥοπο ποὴ ἢδ 1] 80 Τοπάδιηθηΐο ρυΐτηο 
θα Θβο]βῖνο ΠΘ]1ὰ πδύτιρδι ππηδηδ,, ὈΘΗΒῚ ΠΘ]1᾿ ΟΡ ἀΪη6. ἈΠ ΘΓΒ816. 46110 6οββ, 6 ἴδ Ἰθρ88 
ΤΠ 0Γ8}}0 ἢδ 1ὰ 58, 5046 Π6]} ΟΥἀϊπϑίονθ βιργθπιο. 86 [δ Ιθ5ρ6 ἴοβ86 ἱπέγίηβθοα 811 ἼΟΤΊΟ, 
ΠΟ ΒΔΓΘΌΡΘ ΡΙὰ [π|, 619 ΟρΘΡΘΓΘΌ 6 ΠΡΘγϑπιθηΐθ ἢ θθηθ, θθηβὶ 18 παύασδ, ὁῃ6 πθοθα- 
ΒΔΡΙ ΔΙ ΘπἴΘ ΟΡΘΙΌΓΡΘΡΌΘ ἴῃ [πἰ: 6671 ΠοῚ ΒΒ ΘΌΌ6 ρἱδι ΠΠΡοτῸ δυθογθ ἀθρ] αὐθὶ ϑυοὶ Ῥϑιομὸ 
ΠΟ ΡΒ] ΘΘΡΘΌΌΘ. ΡΟΒΒΙ 116 ΟρΘΡαΤΘ ἃ. αἰ ὑσοβο ἄθ!]α. βὰὰ παύπτα. Τα Ἰἰρουϊὰ ΒΌΡΡΟΙΘ τ18 
6688 δϑύγίηβθοδ, ὁἢ8 δἱ ροβϑᾶ ὁ ϑάθιηρίθυθ ὁ υἱοϊαυθ, ϑρρογὸ 5ἰδ ΤΘΒΡΟΏΒΔΌΙ6 ἀθ6]] 
ΔΌΔ δαοὶ ϑυβοθῦθνὶ ἀϊ νἱγοϊ ο ἀϊ νἱχίο, ἀϊ ρυϑιηΐο ὁ Αἱ ρϑπᾶ. 

Καηῦ τίροπθ ἴὰ ἔογζα ονθ]σϑίουία 46] ἄονϑυθ π6 118 ῬϑΡΊοη ργϑύϊοθι; Θ550 νὰ ϑάθιῃ- 
Ρίαθο, ποὴ Ῥϑιομὸ Ὀῖο 1ο οοιπδπᾶδ, τπᾶ ρϑιομὸ 16. παδαγα Ἰη ΓΆ]6. 461] ποπιο 10 65156. 
ἸαΙθδιηθηΐθ 661 5᾽ ̓ πητηδρίηδ, 6ῃ6. 56 1] ἄονϑθιθ ἔοββο ὑπ οοιηδηᾶο αἱ Ὅῖο, ἀϊρθηογθθθ6 
Ὧ4] ὀρ οοῖοβο σοϊθρθ ἀϊ 1π|. ΤΟ πο οἱ ΟὈΡΙΪρε 411 οσβοῦνδηζα 4611 ὁπθϑίο 6 ἄθ] 
Β᾽αθίο, ρϑιομὸ οοϑὶ 911 ὑδ]ϑηΐα, τηὰ ἴο νιο]8 αἱ πϑοθβϑι δὰ 6 ποῃ Ῥαὸ ποη νό]θη]ο. Π 
ὈΘηΘ ΠΊΟΡΆ]6 βύδ Π6]] ογΐπθ, 6 Τῖο ὃ 1᾿θβργθβϑίοῃθ βιργθηιδ 86 νἱγϑηΐθ 4611 οτἀΐπο, ὃ 
1᾿ ογἀϊπαύογθ απίνϑυβα!θ, [ὰ βϑηθ εν ροιβοηίβοαία, 6 ααἰμάϊ ΤΊρΡαρηδ, 8118 σπδ δύθϑϑδ, 
πϑῦαγθ, Οἢ.6. 6911 ΘΟΠΙΘΠΔἹ οοθὰ ΠῸΠ ΘΟΠΙΌΡΠΙΘ 81] οὐ αϊπθ ὁ ἀϊθοοποβοα 1᾿ πητη αἰδὼ 
61] βἱυβίο 6. ἀθ]} οπϑϑύο. Ἰκϑηῦ ργοοίδιηδι πϑοθββδγίο Πΐὸ ποὴ οοπηθ ἰθρίβαίουο 4618, 
ποϑύγδ ἕϑοο! δὰ ΠΊΟΡ8]6, πιὰ ΘΟ Π16 οἱ πα ϊοθ 6. υἱπηπηθγίουθ 6118. νἱσξὰ πιϑαϊαηξο 18 [611- 
οἰδὰ ; τηᾶ; 86 Τ᾿ Ἰοπηο ὃ 1] ἸΘρ᾽βίαθονθ αἱ βὸ πηθάοβίπηο, ρϑιοπμὸ ποη ἀογτγὰ Δ] ἐΓοϑὶ Θββουθ 
1] Ῥρορυῖο τἰπηππθυαύουθ᾽ 56. 6611 μὰ ἔαύξο βϑηῆζῶ ἀϊ Το ρθ1" ΟΡΘΓΕΤΘ 1Π ῬΘηΘ 6 ρογία 
ἴῃ 5ὸ 11 ρυϊποῖρίο 6118. τηογδ! δὰ, 816 Ὀίβορηο ραᾳὸ ὥνϑῦθ ἀἱ 1α], 6 ῬΘΓΟΠὃ ΘθιοδΓΘ ἴῃ 
Θ5850. 40.61]8, 6] οἰ δὰ, ὁΠ.6. ἀονγθθῦθ βϑοαδαγῖρθ πθοθβϑδυϑιηθηΐθ ἅ8115. σαι νισξὰ ἢ Καπε 
81 ὃ ΒοΙθπηθιηηθηΐθ {ΠΠπ|80. ἰπύογπο [αὶ βιδ γαρίοη γαῖα, αὐτὶ θαθπᾶο]6 ππὰ Ρούδθπζξϑι, 6Π9 
ΠΟ ΟΟΙΏΡΘίΘ 86 ΠῸη 818. ΤᾺΡΊΟΠπο ἀϊνίπδ: [ἃ Ῥαρίομθ ἀπῖᾶπδ, Πηϊΐα απ8]᾽ ὃ, ποη ρυὸ 
ΘΟΒΕΙδαΐΡ6 Τ᾿ ΟΡ απ τηογα]θ ἀηΐνουβα θ. 

Τῃ αυθδύα ἀούῥηϊηα, τηογ8}]6. 46] ποβέγο ϑαθουθ Υἰβρίθπᾶθ ἀπ ρεϊποίρίο αἱ γουϊὰ, 
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οἷο πηουὶδα ἀϊ θβϑοῦθ βοϊϑπηθηηθηΐθ τἰθοποβοίαῦο, νορο ἀϊτθ ἂη ργοΐομαο, πο ]ΠἸββῖτη0 

βοηδιηθηῦο 4611 ἀϊρηϊ νὰ, 6. 4611 ἱπάϊ ρθπάθηζδ, ρυορυῖα ἀ6118. Ῥθυβοηδ ὑπιδηδ, 6 απθϑύο 

ὃ 11 ρἱὰ οοβρίοαο ργθρῖο, ο8. τἰβοοη ν ΘΌΠ10. Π6110 50 1400 ρϑαδρορίοιθ. Ῥουὸ ααθδῦο 

Ῥυϊμοὶρίο 41 νον ὰ ὃ ϑβαϊθαῦο ἕπου αἱ τηϊβανδ, βἱοομὸ ὑγδβηιοᾶδ ἴῃ απ ΘΡΡΌΓΘ. Οουθα- 

ταθηΐθ ἰὰ ρουβοπδ ἀπηϑηδ Πδι ἴῃ 8ὸ ῥδ]θ ὁ ὑδηΐα ἀϊρηϊ δὰ οα ἱπά!]ροπάθηζδ, οἷι6 [ιν ἀἸτΊυο 

αἰ θβϑθῦθ τἰϑρούψαύα. οοπιθ ΠΠΡΘτὰ ἀϊ 5δὃ 6 ποὸῆ ἀθὈ θ᾽ Θββθῦθ βομΐανδ αἱ θβδβίπο; πηδὶ ἰδ 

Ῥϑιβομπϑ! ὐὰ ττηδπδ ὃ βηϊία, Θρρϑυοϊὸ ἄθνϑ ᾧ]σΟῃΟΒΟ6 16 ἃ] αἱ Βοριᾶ ΑἹ βὸ 1ὼ Ῥϑυβοπϑ δ, 

ἱπῆηϊία αἱ Το, ἄα. ουἱ ἀϊροπᾶοθ. Τὰ οοβοίθηζδ, ἰηῤίπηδι ταὶ αὐθοθύθι Ὀθηβὶ (οοπη6 οἰ αϑύα- 

τηϑηΐο οββθῦνα απ) οἰ ἴο βοηῸ ἰογπίίο ἀϊ Προῦὰ σοϊοηθὰ, ρον ὁαἱ ἀοιαῖίπμο 1] τηῖὸ 

ΟΡΘΙΆΤΘ 6 ΠΟῚ 50π0 ἀοπιῖπαίο ἄδ ἀπ ἔον ζῶ ἱπο] αὑῦ8 0116, πιὰ ταὶ δὐῤθθύα δ] ὑΡϑϑὶ 9119 1] 

τηΐο Θββθθ ΠῸῚ οϑίβῦθ, πὸ 8] τϑῦρο ρθ1 νἱγῦϊ βδ ῬΙΌΡΥΪα, Οἢ6 τὴ βθηύο ἥηῖΐο, 11π|1- 

ἰαῦο, ἀϊρθπάθηθ ἄα π᾿ θββθῦθ ἱπῆηϊδο, ΟΠ. τι ΒΟΓΓΘΘΒΘ. 

5.6. 11 ἑβποία!]ο πᾶβοα ρορ[ουνατηθηΐο ἰμθθριο δᾶ ἱποουγούνο βούδο ορη υἱραδγᾶο, ὁ 

56. Ρουδὶ ὁοπ δὸ ἅ4118 παβοῖναι αα8]6Π6. βΌΡΤΙΘ Ἱ ΟΟΙΡαΖίομθ, ὃ ααθβὑϊοηθ ἵϑθοομᾶδ αἱ 

σταν ϑϑίπιθ ΘΟ μΒΘρΊΊΘηΖ6 ἴπ ρθἀδρορία, οββθπαοομιὸ ἃ ἀἴνοιβα βθηΐθῃΖᾶ, Ῥγοΐθδϑαύα 88 

ααθδῦο ρυαμῦο ἱπιργίπιο ἈΠ᾿ ορθιᾶ ϑἀποαῦνα αἢ Ἰπάϊτῖσσο ῥτοΐοη ἀδπηθηῦθ αἴ νθιβο. ΑποΙθ 

Βα αποϑῦο τίριδιο ΟΟΘΟΥΤΘ ΘΟΠΟΒΟΘΙ 1 Ρθηϑίθρο αἱ Καπῦὺ αὐδ]0 6511 190 Θβροβθ ἀδ 

ῬυΪπηδ, Π6] 510 βἰβύθιηδ, ἢ]οβοῆοο, ροΐ 0110 510 Ἰοχίομὶ αἰ ρϑάδρορϑ. 

Τι φαΐονθ ἀϊβουββθ αἱ ργοροβίθο ααθϑύο ῬΡΟΌ]Θπια π6118. οἰὐαΐα, οροτῶ [νὼ γοϊ γίοηθ 

μοὶ 1ἰντμ ἀοίία γαφίοηο, ἀἰνῖθαι ἴῃ αὐδύνο ρα, 16. α181}1 Ῥογύϑηο ααθϑ 0011: 1)9118ἃ 

οορϑἰβύθηζε, αἰ ἂπ θύοπο 6 τηϑγαρίο ρυϊποίρίο πο] αοπιο ; 6118. Ἰούδα, 461] πο ρυϊη- 

οἰρίο 601 τηϑὶναρῖο Π6] οαογθ ἀ6]]} ποπηο ; Π611ὰ νἱύονῖα 49] ρυϊποῖρῖο Ῥάοπο 511 τη8}- 

γαρίο, 6. 6] τϑριο ἀΐ Πῖο 5011 ἔθυρῶ; [)9] γϑῸ ου]ῦο 6 46] [8180 ου]ῦο βούδο 1 Ἰπρθῦὸ 

461 Ῥαοπ ρυϊποὶρίο, ο 4611. τϑι!ρίομθ 6 ἅθ118ν βαρθυβυσίομθ. Τ᾽ ϑαθονθ ΘθΡΟμΘ. 1] 5110 

Ῥϑηβίοτο βορπδύθιηθηθ Π6] οδρίτο]ο ὕθυζο 49118 ρυϊπιδ Ῥαγὺθ ἀ6}}᾽ ορθνϑ, ἄονθ 6ΘρῚ1 βύδ- 

ῬΠίθοθ ὁπ6 Τ᾿ ποῖμο ὃ Αἱ 5υἃ παύπρα οδὐθῖνο, οβϑία οἷθ ἴὰ ρϑιυνϑιβι θὰ ὃ ϑβῦθϑϑ ἃ ὑαύνδ, 

14. 5ρθοῖθ ἀππᾶπϑ. Οὐη οἷὸ πο ἱπύθπᾶθ αἱ ἀἴν0 (6 απθϑύδ 88δ ἀυνθρίθηζϑ ὃ δ᾽ 55:18) 

616 ἴὰ ρϑυνοιϑι θὰ, δἷα οὐ ρ᾽ παν δηηθηῦθ πθοθβϑδιῖα, 16. οἷοὃ δ ρόοββα ἄθάθννθ 48}}1ἀ08 

τηθάθδίτηδ, 46118, σρθοῖθ ατηδηδ οβϑίᾶ 4611 ἄΟτηΟ ἴῃ ΡΘΠΘΙΆΪΘ, Θ0110 59 ΔρΡΡΒΙΘΗΘ58Θ 8]}18 

58, ϑίθθϑα ϑββϑθηζδ, Ὀθηβθὶ οῃ6. Τ᾿ ἀοτλο, 4816. 5] τηοϑῦγα αἱ ἔαύίο, α8]16 οἷοὸ ὃ ἀδίο 

4811 Θϑρϑυίθηζα, ἀθὈ θ᾽’ θββοιο οἰ παϊοαῦο οαὐθνο. Τταὐίαπάοβὶ δάππαιθ αἸ πὰ απθδίϊομπθ 

αἱ ἰαλίο, 6611: ἀϊτιοδῦτα. ὁπ9. ἰὼ ρϑγηϊοίοβα ρομάθησδ 8] τη816. ποτ816 ὃ νϑαϊοαῦα Π6}18 

πϑίατο, ατπϑηδ, αὐὐϊπρθηᾶομπθ ὰ ῥτογα ἰουπη]9 ἀὰ ἀπ [0118 ἃ Θβοῖηρὶ ὑγαῦθ! 8118 

ϑἰονίδι 4616. δσίοηϊ ἀπιαπθ. ΕἸΡῚῚ οοπύγαρρομπθ ἴο βὐδῦο αἱ βοἰ ναθοίιθζζα 6 αἱ ὈδΡΡΔΡΙΘ, 

11 οοϑὶ ἀδέίο ϑὐαῦο ἀϊ παύαγα, ἴῃ ουἱΐ 51 ὑτονᾶπο αἰσαπὶ ρΟΡΟΪΪ, 60110 βύαθο ἀϊ οἰν 6 

αἰ οοἴθασα, ἃ οαΐ βοπὸ ρουνθπαίθ δἰγθ. παζίοηΐ, 6 πιϑῦϊθ ἴῃ υἼΠθνὸ ἰθ προίαπαϊνὰ, 16 

οἤοταύθζσθ, 16 ὑαγρί αϑιηϊ, 1 Ὑἱχὶ ἀϊ ορηὶ βουῦα, οἷθ ᾿πηρουνθῦβᾶημο ἄἀδ ρ61 ὕυῤίο. Μὰ 

ΘΟΙη6 5ἰ βρίϑρε 1 οὔ ρίπθ ναχίοπαϊο αἱ απθϑῦα ργορθηβίοηθ 8] πι8]9, ᾿πϑὶύδ μ6118 πϑῦαγϑ, 

ατηϑπδ ἢ ΕΣ ἀπ χηϊδύοινο, τἰβρομᾶθ Κη. ΠΟ ῥγΐπιο ἀοπλο αϑοὶ ἱπποοθηῦθ 8110 τηϑηὶ αἱ] 

Πΐο, 6. ποῃ ροιΐανα ἴῃ βὸ ποδϑίιηδ ΡΡΟρΡΘΠΒίοπΘ 8118 οΟ]ρ8; δηῦο ὃ 01} (οβϑθῦνϑ 

Τ᾿ δῖον 6) 1ὰ ὑτδἀϊσίοπο ὈΙ ]οα. οἱ ταρργθδϑηῦα Αἄδπιο, οἶθ Ῥθόθδι ποὴ β]ὰ ρϑυομὸ 8θ1- 

ἰἴθ8θ ἀοηίμο ἀϊ δὸ ἀπ ϑοοϊδαιπθηδο 81 τηδ]θ, τὸ ρϑομὸ ἔχ ὑθηθαῖο ἀδ ἅηῸ βρίτἰδο 

ἀθοδάαίο 4411α 518 ἀθβυϊπαχίομθ ρυϊπηιἐῖναι 6 βοσοοτηθρούνθ 811 ὑθηθαζίομθ. ΟἹ τίθβοθ 

{πη ροββῖ 116. 1] ΘΟΙΠρΡΘΠάθγΘ. ΘΟΊη6 πιδὶ ΠἼΟπι0 οὐθαῦο ΒΈΟΠΟ ΔΌΡΙα ρούαθο ἀϊνθηΐαθ 

οοὐδῖγο, 6 οἱ ἤογπδ ΘραϑΙ πηθηΐθ ἱπηροβ510 119 10 ΒΡΊΘρ ΓΘ 00Π10 τηδὶ 1 ἼΟΤΊΟ ῃδὔαν! πηθηὐθ 
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τηδίναρίο ροβϑὰ τἰ αἰ νϑηΐαν Ῥαοπο. Τὰ ρουὸ ἀπ ἕαλίο ὁΠ6 1 ποπιο ἀθοδάαξο Ῥαὸ 48] νἱζίο 

ΤΊΒΟΓΡΘΡΘ 8118. νἱρῦϊ ; 1 σῃ6. Ῥγῆόνϑ 016 8Π0Π}8 ἴῃ ΠΊ6ΖΖ0 8118 51, ΘΟΥΓΖΙΟΏΘ ΟΥΙΡΊ ΠαΡίϑ 
5] ὃ οοηβουναῦο 1] βρϑυτη6 ᾿ΠΟΟΥΤ αὐ. 0116. 46 118. τηογα]ὐὰ, 6. ὁπ6 ἴὰ βὰϑ ΠΠΡου ἃ, πποσ 1 ὃ 

᾿πῆδοο α, τηἃ ποὴ βρθηΐδ, οῃ6 Τ᾿ ΟΠΊΟ 5ϑηΐθ ἃποορδᾶ 1᾿ ἱπη ρου ]οβι θὰ 46] ἄονογο οᾶ ἢ] 

ῬΙβοριιο ἀ6] τἰβογρ πιθηΐο. 

Ταῦα αποϑύα ἀοὐύγϊηδ αἱ Καηὺ οἱ βϑιαῦτα Ῥγοϊομἀδηηθηῦθ γοῦϑ 6 58148, ρϑυοῃμὸ 

γΊθη6. 4818, 58 ἰδῶ 1061] ρθηζῶ ΠΠΌΘΓδ, 48] 510 ΞΡ: 1ῦο βἰβυῦθηηδθοο δα ἀρϑυίο 811 ἈΠΊΟΤ 6 

4911 νουὰ. ΠῚ Ῥϑηβίθγο 461] διθοθ ΘΟ ]ρΊ5θο6. σ᾽ αβύο ορὴϊ 4118] νοϊῦα ἢ ἴὰ Ῥαομδ γθη- 

ὕσγα αἱ αἰπηθηθίοαγθ 1] δο οὔ ]οἴβηιο ϑβοϊαβῖνο 6 ἀἰββοϊνθηύθ, ΕΠῚ1 μὰ ἀϊβοιβθο 1] 

ῬΓΟΡΙΘΙη8, 85881 ρἱλ Ῥγοϊοπαδιηηθηΐθ 6 ρ᾽ὰ ο᾽αβύαμηθηίθ 46] Πουββθϑι, 11 4816. με πϑραῦο 

1ῶ. ΘΟΥΓ ΖΙΟΠΘ ΟΥΙΡΊΠ ΓΙ, 6118. παύαγα ἀπϑηδ θη θηζίϑημο ΟΠ 1 ἸΟΠ]Ο Ὥᾶ566. ῬΌΟΠΟ 6 

16. δΒοοϊϑύδ 10. ΘΟΥΤΟΙΊΡΘ. ΟὉΠῚΘ 56 1᾿ ἼΟΙΠΟ ΠΟῸὴ ἴοβϑβθ ἢρ]]ο ἀ6118 βοοιϑίδ, ὁ 16 βοοϊοίὰ, 

Οἢ6. βθοοηῃᾶο [πὶ ὃ οοτγοῦνα, ρούθθϑθ σΘΏΘΓΘ. πηϑ, ΡΓΟΪ]Θ ἱποουγούνα! ΕἸΡῚΙ ΡΓΟΟΙ 118, 

Ῥυοπο θα ἸηὐθρῸ 1᾿ἼΟΤ]Ο Π6110 βίαῦο αἱ πϑύπνδ, οἱοὸ 41 βϑὶνδρρίω τ ΖΖθΖΖϑ, 6 ΟΠ 

γϑᾶθ ἢ 1] ἔξαύίο ὁ 18 βίουϊα ἄδηπο ἅπϑ Βπιθη δ, 4118 518. ἈΒΒΘΓΖΙΟΠΘ; ῬΓΟΟΙ ΘΠ ΘΟΓ- 

τοῦδα 16 βοοϊθίδ, ἱποῖ για, 6 οὐ]δα, 6. ποη ϑρίθϑδ Θ0116 8110 βὐδῦο ῥυϊτη θἶγ ΘΘ5ΘηΖ1]- 

τηθηῦθ Ῥαοηο Δ δ ρούαθο γΒΙΊΡΟΙ]ΔΡ6 ὼς ΘΟΥΡΖίοηΘ, 8] Ῥθη6 οἱοὸ 1] τη816. 6] τϑϑίο 

ὃ ρ᾽αοοοίονζα, ΓΙ ΘΟΠΌϑοθυθ, Οἢ6. 1᾿ΟΥΙρη6. 6] τι ]6 ΠΟΤ 8]6. ὃ πῃ ῬΓΟΐοΠἄο τηϊβῦθρο. (θγ- 

ἰϑιηθηΐθ ἴα δὰδ οϑαβδ, οἰβοϊθηῦθ νὰ τἱοθγοαῦδι η6116. ποδῦρα Πρ στα σοϊοηὐὰ, ἰδ α8]0 

ΘΒΒΘΠο βίρμορα ἀθρῖ αὐδὶ 5001 ραὺ Θραδ] θη 8. Ὁ ΘΟΠ ΌΤΙ ΔΓΒῚ 8] ρ᾽αθύο δα 411 οπϑδῦο 

ο ΤἸΡΘΙαΡΒῚ 81 ἄονθρο. Μία ἀδοομπὸ 18. ΠΠονυ ἃ, οἱ ἴὰ ἀὰ παύαγα Ἰδυρὶδα ΔΗ πομὸ βἰθπο- 

ΡΟθΡΊαββθ 8 ὑαίθ 16 ρούθῃζθ 1ΠΊΘΡΙΟΣῚ 6 16 βοὐψομηθύνθθβθ 8] ἀουηίηῖο 46116 τού 

γαρίομθ, ρϑγομὸ πιδὶ δθάϊοο ἃ ατιθϑῦο 510 ῬΓΟΡΓΙΟ ἸΠΠΡΟΓῸ 6 5] ἴα ϑβϑϑδ βύθββϑ Βοῃϊανϑ, 

ἀθΡ 11 ἸΡΉΟΌΠΙ ἰδυιηθ Ὁ Πίοοο 1] τηϊβύθσο. ἘΔ ὃ ραγθ ὑῃ πηϊϑῦθυο ΘΟΠΒΙ1η116 1 ΟΓΙΡῚΠ6 α6] 

τηδῖθ ἰη ο!]οὐδαα] 6, οβϑία ἀ6 11 ΟΡ ΡΌΤΘ, 1᾿ οὔ ΡῚΠ6 46] π]8]6 ἢβίθο, οββίδ, 49] ἀοἱοσθ. 1, 1Ἰηἴο]- 

Ἰίρϑηζα ὃ παῦϑ Γαὐΐϑ, ρον 1ὰ νου ὰ ; ρϑυοῃὸ ὃ ὑγανίαῦα 4811 θῦγουο ἢ Τὰ ἔδοο! δ, βϑπβιθϊνα 

ἰθηᾶθ ρ6 1 πϑύασα 8116 (ο]οἰδὰ ; ρογομὸ τηδὶ ὃ οοπύνβύαία ἀ8] ἄο]ον6 Ὁ 1 ονὶρῖμθ ἀ6] 

τηϑῖθ ὃ πὰ τηϊβῦθρο Ππηροηϑύγ Ὁ116, πὰ 1| τη8}6 Θ580 βθϑβο ὃ ὅπη ἰαύθο ἱποοηγδβῦθ1]6 

6. οοβυϊθυϊδοθ ἰὼ Ἰούδα ρϑύθηηθ 461] ϑβδ᾽βϑύθηζ. [8 ποβύνα νἱύδι ΠΊΟΓ816 ὃ ἀηὰ Θοηὐίησθ 

Ἰοίζα γα 16 νἰτῦϊ ϑα 1] νἱσίο, ὑγτὰ 186 ρου θὰ 6 18. ΠΙοθηζῶ, ὑσῶ 1] ἄονϑγθ θα 1] ρίϑοθνθ; 

1ὼ. γὶύα ἰπ θ]]θὐθια]6 ὃ ἀπὰ Ἰούδα ὑγῶ 1ἴὰ νϑυϊὰ 6 1᾿θυρορΘ, ὑγσῶ 1 Ἰρμογϑηζθ 6 ἴα Θοπο- 

βοθηζδ; ἴὰ νἱΐα 46] οὔοσθ, ἀπ Ἰούδα ὑγα ἰὼ ρἱοίδ δὰ 11] ἀοίοτθ. 

1 οἰβίθιηα β]οθοῆοο ἃϊ Καπὺ βίϑ βοβύθϑῃιϑιτηθηῦο τϑοοοϊθο Π6110 6. ΟΥ 66 

τἱρυδτἀδηθὶ Ιὰ τρίοη ραρᾶ, ἃ ταρίοη. ργϑύϊοα, ἢ σ᾽ααϊζιο. Θαθϑύθ οὐἹ 1 0Π 6. οθνῥϑιηθηΐθ 

6611 16. Βα οοϑύγθιθ 90118 ταρίομθ, [ἃ απδὶθ ΠΟ ὃ πὸ ἴὰ ταρίοπ ρυτϑ, πὸ αὶ τϑρίοη 

Ῥγαύϊοα, αυϑηῦὶ οἰδβοῦπα ἀἢ οδγαύθογθ βρθοίϑίθ; ἃποπθ. αἱ απθοϑύδ ΤϑΡΊΟΠΘ. ῬΘΟΆΠΘΓΘ 

ΔΙΥΓΘΌΡΘ ἄοναϊο ἴατο ἴὰ οὐ θα. Τὼ ϑὰϑ ἢϊοβοῆδ βρϑου]αύνα ἤπΊβοθ 601] ῬΓΟΠΠΠΟΙΔΓΘ 

686 ἴὰ τϑρΊΟΠΘ. ΘΟΏΟΒΟΘ 16 6056 ΒοΙδαηῦο Π6110 ΙΟΓῸ ἈΡΡΆΡΘΗΖΘ, ΠῸΠ βἷὰ (081 50ΠῸ οἰξοὺ- 

ἀϊνϑιηθηῦθ ἴῃ δὸ βύθϑϑθ: οοϑὶ οἱ ὑγονίδηηο Π6]]᾿ ἀββοϊαῦα βοδααϊπθ 6] ρθηβίθυο ΟΠ ἶα50 

ἴῃ βὸ βίϑβϑο, ἰϑοϊδύο ἄ811ὁ,. γϑαϊθὰ. 18, Β]οβοῆδ ργαύϊοαι ῬγοοΙ πηδ, ὁΠ 6 1᾿οΓαϊη6. ΠἸΟΓΔ]6 ὃ 

Ἰηὐείηθθοο 411ὰ παύθα ἀπιϑηδ, 6 51 ἔϑθγπιδ ἢ σοηθ ἀθνϑηθ! 8110 Θο]οππθ ΑἹ ΕΓΟΟ]6 

ἴῆνϑοθ αἱ γΙοθρΡοαΓο 856 1] βορροῦνο ἀτηδπο, ἕαέθο 16  ϑ᾽αύουθ αἱ βὸ, βιιβδίϑθδ βῬῸὸὺὺ υἱδὰ 

518 Ὁ ΠΟῚ ἄθρθεα ἴα διὰ οΥοἷπθ 84 ΠῚ ΘΒΒΘΓΘ ΒΙΡΘΙΡΙΟΓΘ: 5810. 261] ΠΠΊΘΔΠ]ΒΠ1Ο ῬΈΠῸ. 

Καηὺ ϑϑηΐθ ἴᾳ. βϑμύϊ αν 61 ἄονουθ, [ὰ ἀἰσηϊ θὰ ατηδπδ, 1α ΠΠΡον δ, του ]6; Π]ΘΡ110 ἰδ 5ὰδ, 

ΠΙοβοῆδ. οο᾽ δαοὶ ρύανὶ αἰ θυ, οἢ6 16 ἀούνϊπθ Πον οἱ αθ, 16 8} ἴῃ ποτ 6118, βοίθηζδ 

Ῥοϑύθιητηΐδηο ἰῷ νου ὰ 6 ρῬγθάϊοδηο [ἃ ΠΙΘηΖΟΡδ. 
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1:ὃϑ Ῥοᾶδρορῖοδ. 

ἮΣ χαθδύο 11 {ἰφο10 46] γοϊαπιθ βουξα παθβδίπιο Π61} ΘΙθποο βθΠΘΡαΪΟ 4616 ΟΡΘΙῸ αἱ 

ἘΠ. Καυὺ (1). Θαθθύο ΠΌΤΟ, αα816 σϑηπθ ογαϊπαύῦο 6 ρα ]]οαῦο 48] Π]ΗΪς, θϑου ἀϊβοθ ΘῸη 

πῶ ἰππρῶ ἱπὐμοαπζίοηθ, ἄονθ δὶ οπύθιηρα 1᾿ θα παοδζίομθ ἀπιδᾶπδ ἴῃ ΡΘΠΘΙ816, βθριὴ δ 

ἄδ απ Τυαύναίο ργορνίδιιθηύθ ἀθῦϊο, ἀἰνίβο πὶ ἄπθ ρϑυῦϊ, ὁη6 ἤδϑηπο Ρ61' οσρϑίϊο ᾿᾿Ἂπᾶ 

Τ᾿ Θἀποδχίοπο ἤβίοθ, 1᾿ αἰῦγα 1᾿ Θἀποαζίοηθ ρῥγαύϊοδ. Οἴονα τἱοουᾶδιθ, οΠ6 αὐθϑῦο ἰαγοτο Αἱ 

Καηΐ πο ὃ 6η6 ππ᾿ ϑοοοϊύα ἀἹ ποῦθ 6 αἱ οββϑϑυνδζομὶ ρϑᾶθρορίοῃθ σθῆζα ΘΟΠ πὰ, 

41 οοπορύθο, 6 οἢθ ποῃ ϑοὶ 4811 δὰδι ρθηπηδ α18186 9 ηη6 ΡοΪ ογαϊπαῦο Ὁ. ρα ]]1οαῦο 

48] βὺο βσίονθηθ ΘΟ] ]θρα; αὐϊπα] ποη ὃ δ πηογαν]ρ] "6 56 ργθϑϑηΐδ (δ, 6 Ἰὰ ποῦδϑν οἱΪ 

ἀἰουῦ ἴῃ τἰραδγᾶο 811 ΟΡ αϊπατηθηῦο (6116 πηδύθγϊθ, 8118 ὈγΡθοϊβίοηθ 46116 1466, 411᾿ ϑβαῦς- 

ἰθζΖζ, ἄθὶ γοοθθο]!. 

Τηΐανο Τ᾿ ̓ αὐγοαυχίοπθ σοτηϊποῖδι, ὁοη ααθϑῦθ ρᾶγοϊθ: “ Το ὃ 1ὰ βοῖθ οὐθδῦιρδ 

βαβοούςινω Αἱ οἀποθζίοπθ. Τηὐθπαϊδιμο ΡῸ᾽ Θαἀποδζίοηθ ἰ6 οαγθ ἤβίομθ υἱομϊθϑῦθ 4818, 

Ῥυΐτηδ, ἰπἴθηχία, 1ϑ. ἀ]56 1 Ρ11πε, 6116. ἴογτηδ Τ᾿ ἀπο, 1᾿ ἸΒῦ "1 ΖΙ0Π6. 1Π51ΘΠ16. 60118, οΟἸ πτἃ, 5. 

ἘιοθῸ αἱ ὑπὸ ῬΑΙ Ζίοηθ 461] Θἀπόδχίοπθ αὔαύίο 8] γυῖα. 51 ΒΒ υΊβοθ οῃ6 1 Ορϑιᾶ 

οἀποούνω ἄθνθ ΔΡΡΙϑΟΟΙαΓΘ ααθϑῦ ὑγθ ραηΐ; τη8 ροιομὸ βοϊδαηύο απθϑθϊ ὑγ6. 6. ΠΟ 

Δἰὐυ1ῦ ΝΟη 86. πθ ἀὰ νϑιυπᾶ ΓᾺΡΊΟΠΘ. 

Τὰ Ῥδρῦθ 46] ἰἰρτο, 616 58᾽ Ἰη οι 7γαϊίαίο, οοτηϊποῖδ, οοβὶ: “ [ἃ ρϑάδρορίδ, ὁ 

Βοίθηζδ ἃ61]᾿ Θἀ ποδί η9, ὃ ὁ ἤβίοα ο ργδύϊοα. Τ᾿ ϑἀποαχίομθ βίο ὃ 4.6118, Οἢ6 1 ἼΟΤΠΟ 

᾿δ. ΘΟΙΠΠΠΘ 60] ὈΓαΐ, 6. ΘΟΙΠΡΓΘΠὯθ 16 οα}6 ἤβιομθ. Γ᾽ Θἀποασίομθ ργαύϊοαδ ὁ του }6 ὃ 

α0.6118, ο6 ἄθνθ ἴουτηδ 1᾿ ΠΟΤ Ῥ61 βυιΐδβα ο᾽6 ροββδ ὙἹΥΘΙ͂Θ. ΘΟΠῚΘ ΘΒΒΘΙΘ 1106}Ὸ 5. 

Ῥοβύα ααθϑύα ἀἰϊδύϊησίομθ, 1] ορίύο!ο, οἰ πὰ ρον ορροίνο 1᾿ ϑἀποδχίομθ ἤβιθα, ἀονυθῦθ9 

ΘΟ Υδοοῖανο 4861] οὐ απο ἀϊ 166 ρϑαδρορίοιθ, ομθ υτἰραδρᾶδηο 10 βυΠ]αρΡο 6 1ἃ οοϊδατῶ 

461} ΟΡ ΒΘ ΠΙΒΠΟ ΟΟΥ̓ΡΟΙΘΟ, 6 πἰθηῦθ ΡὈΪπ: Ρ6. 10 οοπύγδγϊο νἱ 5] ἀἴβοουῦθ 46118, οο] θα 

ΒΘΠΘΙΘΙΘ. 6 ῬδΓΡΊΘΟΪΔ ΤῸ 46116 ἐβοοϊυὰ ἀ6110 βριρῦο, 6 απἰηα! ἀ6118,. τπθπιουῖα, 4611 ᾿ϑίσα- 

Ζίοῃθ, 6118. συϑιημηθύϊοδ, ἅ6110 οατθ βϑορυϑῆοιθ, ἀθὶ πηϑίοᾶο βοογαύϊοο, ὑαύθθ οο856 οἢ}6 

γἰσυδγάδπο 1᾿ Θἀποδχίοπθ ἰηὐθ οὐδ 16, 6 51] νῷ δποοῦα μὰ ἴῃ Ἰὰ ; νἱ 81 ὑγαύνδ, 416110 

ΒΡΙΡΙῦο α’ ογαϊπμθ, 46118 ραζίθησζα, 4611 ουθϑαϊθπχε, 46116 ραηϊχίομὶ, 46118, νϑυεοϊθὰ,, 49118, 

ΒΟΟΙΔΟΙΠΙὰ, ΔΡΡΟμΘηδὶ απθϑῦϊ, ο16 τἰΠθύθοπο 1᾿ Θἀπποδχίοπθ τηογα16. Ἡὐνιἀθηξζθιηθηῦθ Π6] 

ἰοῦ ΡΘ ἀαθϑῦ ραηῦ! 811 Θἀ πο χίοπθ ἤβίοα, 1᾿ ϑαΐορο ρυθπᾶο 11 νοοᾶθοϊο μϑίσα ποη ρἹὰ 

6] 5680. η γ 58} ]θηῦθ ΘΙΠΠΘ550 68] Πηρτδρρῖο τηοάθγπο, τἰραδιάδηάο οἱοὺ ἰὼ ρᾶγὺθ 

ΘΟΡΡοΓθδ, θα δηϊπηδ]6. 4611 ἼογηΟ, ὈΘΗΒῚ Π6] 56η850. ϑὐϊπηο!ορῖοο ρυθοο φύσις παΐμγα, ἴῃ- 

ὑθπᾶθηο ρϑὺ πϑύπσω ὑαῦθο οἷὸ, οἴιθ οϑίϑῦθ οἂ αὐνίθῃθ ἱἴπ ποὶ ἱπάϊρθηἀθηὐθιηθηῦθ ἀδ 

ποῖ, 4811 ποβῦγα Ἰἰροτῶ, νοϊοηθὰ; ὁ ααϊπαϊ 1᾿Θἀποδσίοπο δίσω τἰριδν ἀθυΘΌΡθ6. πῸΠ 5010 

11 ὁοΥΡο, πιὰ ἃ ποῖ 1᾿1η 6 ]]Πρθησα, πὸπ ροΡὺ [ἃ τηογα] δὰ, ροτομὸ απθϑύδ ποη οἱ ὃ ἀδύδ, 

ἄδ παύατδ, π|8, ὃ ἀπ ρογίαθο 46115 ποβίτα ἰβοοϊ δὰ τηογα]6 (2). Οἷὸ πα] δίλθπο 1] 580 

(1) γϑάϊ Ἰὼ γίνω αἱ ἸΚαπὺ ργθηχθαθα 11 Ογήξίοα ἀοῖα γαρίον μέγα ὑχϑᾶ. ἀ] ΤΊσβοτ, ὕ, 1, ». χχχν. 

(2) “Τὼ οοἸύαγα 461] δηΐτηδι 51] ραὸ ἴῃ οθυῦο ἀπ] ταοᾶο ΦΡΡΘΙ]αγΘ οοἰδαγῶ βίου. Οὐοουτθ ἴα θη 

αἰδδυθησο, ὑγα, παύπτω ὁ ᾿Προυύὰ. Πᾶτθ ἸΘΟΡῚ 4118 1Πουυὰ ὃ ὑαῦθ᾽ αἰύνῶ οοβῶ ο116 οοἸ ἐἶναν [ὼ παύπσο. [μα 

πϑύτυ, 46] οοῦρὸ 6 4.611ὰ 461] Ἀμΐ πα, ΘΟ νΘΠΡΌΠΟ ἴηι οἷὃ, ὁμ16. π6] οο] δ  γαυ]ἱ 51 οοτοὰ αἱ πρθαϊγθ 616 
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ῬΓΡΟΟΘαΙηθηΐο ὃ ΡῈ] ΒΘΙΏΡΙΘ ἱΠΟρΊθο οα δΡ ᾿ γαυῖο, ροϊομὸ 6ρ]] βδύθϑθο νϑυϑ υἰδέγοξίο 
1]! νοσᾶροῖο ἤϑίοα δὰ ἰηάϊοδιθ 416118 ϑἀποδχίοηθ, Ομ. 1᾿ποτηο δα ΘΟμηαπθ οοἱ Ὀχαδὶ; 6 
ΒΘηΖδ, ΤΆΡΊΟΠΘ 51 βοοβδύδ ἄδ] ΠἸηρτδρρίο βοϊθη !ῆθο πη νϑυβδηθηΐθ τἱοοποβοίαίο οᾶ δηι- 

Τη6580, ΘΟη Ομ ἄθηο ἴῃ τΠ 501] νοθθθ 010 1 ἀπθ οοπορυθὶ 461] δα ποδιχίομθ ἢδβίοδ οουῦρουθα 

6. ἄθ|1ὰ ἰπ0οϑ]]ούξιια]θ, ορ Θ᾽ Δ ΒΡ ΘΘδὶ Θ0η) ἄπιθ γοθᾶθο]! θθη ἀἰδύϊηθϊ. Μὰ, οἰ δοοὸ ρίϑοαπθ 

81 δαΐονθ αἱ Ῥγθηᾶθυθ 1] γοοθΌο 10 Κϑίσα ἴῃ βθῆβο οὐϊπιοϊορίοο δά δυθὶδγασῖο, νοϊθνα [ἃ 

Ἰορίοα ὁη6. ἴῃ απθϑῦο ὑϊδο]ο 4611 Θἀ ποασίοπθ ἤβίοα ταρίοπδββθ βοϊθαηΐο ἅ6118. οοἰθατα ἀ6] 

ΘΟΥΡΟ 6 4161] Τηῤ6]ΠΠρθηζδ; ἴῃ 4.6118, νθοθ, οοηὐγ ἀϊοθηᾶο ἃ δὸ πιθάθβίπιο, ἀΐβοουρο αἱ 

ῬΦΡΘΟΘΙΙ Ῥαπύϊ, ο᾽6 τἰσαδυάδηο 18 τηον δ! ὰ 46] ϑηοία]1ο. Αποθ ἱ το οοπορίθ ἀἱ ἀϊδβοὶ- 

Ῥ] δ, ἀϊ ἰβύβιισίοπθ 6 αἱ οοϊθαγα 5ὶ τἱαγίαπο, δὶ βροβίδῃηο 6 δὶ οοηΐοπάοπο. ΝῸ118 ἀθῆ- 

ΠΙΖΙίΟηΘ 4611 Θἀππιοδιζίομθ βαρϑυϊουτηθηΐθ οἰδαθα οβϑὶ βόποὸ ὕθπαθδὶ ἀἰδύϊηθι. ϑϑοοηᾶο ἱ 

ῬδΡαρυθῇ 2 ὁ 10 4611ὰ οααφογίοα ἴδ. οοἸδατα ΔΟΡΓϑοοῖα 1. αἰδοῖ πα, 6 1 ̓βύγιιζίοΠ6, 

τηθηῦνθ βύδηδο 81 ρϑυδθναῖο 8. οοιηρυθπαθ βοϊἐϑηΐο 1 ἰβύγαζίομθ ϑὰ ἱ διοὶ ἀϊνθυθὶ ἴη- 

ΒΘΘΠΒΠΙΘΗΤΙ. 

ἨδοοΟρ] θηο αὰ8 6 ἰὰ 16 466 ἀοιηίπϑην οοπύθπαῦθ Π6]] ᾿πὑτοδιιζίοπθ 461] ορϑσᾶ 

Θ. ΘΟΟΡΙηδΔη 016 8 πηϊὰ, 51 ῬΟϑΒΌη0. ΘΟΙΠρΡΟΠαἶδγΘ πϑὶ βοραθηθὶ ρηδϊ. Πητηθηβο ὃ 1] 

Ῥούθιθ ἀ611᾽ οἀποδχίομθ; βοϊψϑηθο ἰπ οτδαζία αἱ οϑϑα Τ᾿ ΠΟπΟ ὃ ποιὸ, θα ὃ 4.816 θ888 

Ιο ἕβ. Νοὶ ποὴ Ῥοββίϑιηο βθρηδιθ ὑπ Ραπΐο, ἄονθ δὶ δργθϑὺϊ 1ὸ βυαρρο 461] ποπιο ; 
τῆϑ 1] Ῥθυ  ϑΖομδηηθηΐο ῬΡοΟρ  θδῖνο 6 ἔπθαρο 461] υτηϑηϊ τὰ. ἄϊροπᾶθ ἅδ ἀπϑι Ῥαοηϑ 6 α- 
ΘδΖ0η6. Θαδηΐο μὰ αἱ Ῥάοπο 11 πηοπᾶο, 1ο ἄθνθ 811 ϑἀποαζίομθ. Εἰσϑα οἱ γἰΐγαθ ἀδνυδπξὶ 
811ἃ τηθηΐθ τὰ 500] π16 1άθ816, οἢ}6. ρθῖ αυδηξαπαιθ ΠῸΠ ροβδθι 5566 ρου βϑυψαπιθηίθ 
τϑρραηῦο, ΠΟ 06. 

Α ἀ061}]᾿ Ιάθα]6 ἄθνοπμο ἔθη ἢθβθο 19 βριδγᾶο 16 βϑηθιαζίοπὶ ὑτηϑη6, Θἀποαΐθ 16. πΠ6 

ἀ8116 δ]. ἃ ὑγᾶνϑυβο 1 560011, θα ἃ 4101] 1ᾶθα]θ ἄθνθ γηΐγᾶῦθ 8ΠΟ 6. 18. ΘΘΠΘΙΖΙΟΠΘ 

Ῥγθβθηΐθ, β᾽ ϑοοπὸ 1᾿ Θἀπιοδζίομπθ ἀθν᾿ Θ5501}6. Θοβιηορο δ, ἱ ἔδποῖα ] ποῖ σϑῆπο ϑἀποδῦϊ 

58) ῬΘΡΟΪὸ ΑἹ ΘΒΒΘΙΘ ΨΘΙῸ, 6 Π0Ὶ γψῷ τἰϑϑῦναθο οοτηὴθ ἀπ ΟΠ ΠΊΘΓΘ. 

Ῥ6] τηοηᾶο ρυθβθηΐθ, μηδ Ρ61" 1 βύῦδίο ἔπύπρο 6] βθηθιθ ἀπιθπο, ῬΓΟΡΘΟΙπηθηῦθ τη] 110, 

οβϑίδ ἀθΌθΟΠ0 θβϑθιθ ϑαἀποδθὶ οἰπδύα 1᾽1άθα]6 ὑϊρίοο 461} υτηϑηϊὰ. Τὐ θα ποδσίομθ εὐδιι]θ 
0 οοπᾶμοθ 1] ἴϑποία]]0 41 οοηβθραϊτηθηΐο 4611. βιὰ ἀθϑυϊπσίοπθ. ΟἿ 56 1 δἀποδχίομθ 

τηΪΡα ΘΟΠ]Θ ἃ 510 ἤΠΘ ΒΌΡΓΘΠΙΟ 81} [46 819. 4611. ρου θχίομθ ππιϑπδ, 4816 βαρὰ 1 ραπίο 

ἸηΪσία]6, ἀδ, αἱ μὰ ῬΓ680 16 τηοββοῦ Οδῦίο ὃ, ὁῃ8 Τ᾿ ποῖὰο ρα οβϑβϑῦο ϑἀποαίο βοϊψδηΐο 

ἀὰ αἰδγὶ ὑοπηῖηὶ οἱὰ οαποοῦ! ἀδ αἰγὶ, 6 φαθϑυϊ ἄδ αἰγὶ 6 νἱϑ νἷϑ. ϑιρροπθηᾶο οἱὰ 

ϑἀαοδύα 18 ᾿υΐπηδ οορρίδ ατηϑηϑ, τἰτηϑηθ ἃ γΘᾶθυθ οὐ ΔΌΌῖα ϑαποαία 1ὰ 508, ῬΥΟΪΘ. 

Μὰ ἀοπάθ ϑβογάϊβοθ ἴοὸ βυλαρρο ἅ6116 ἀϊβροβίχίοηὶ υὑτηϑηθὴ ἄ8110 βύαθο τόΌζζο ὁ 4810 

ϑύαθο οὐϊοῦ Τὰ ἀιβϑαὶ πιδίαρθνοθ {ΠῚ Θομοθρί ΓΘ ΠΠῸ ΒΥ ΠΌΡΡΟ ἀδ ηϑ. ΓΟΖΖΘΖΖδ, ὈΓΙ πη ἶνϑι, 

ΘΡΡϑιβοϊὸ ὃ ἀπ ἢ 6110 11 ἔουτηδυθὶ ἀἢ οοποοῦθο 6} αοτηο ρυΐπιο, θοβοπάοομὸ 8118. οοΟΙ αΓ8, 

51 Ῥυὸ τἱοθᾶθιθ Π6118, τοζζθζζϑι. 

[ἃ πδύπνδ, ἢϑι ΤηΘ550. ΠΟ] ἌΟΠΙΟ ἀἰβροβίζίοηϊ 6 ρούθῃηζθ 8110 βύαθο αἱ βϑγη6, μηδ ἴο 
ΒΥΠΌΡΡΟ αἱ 6550. ΠΟ ὃ Ορθι'8 4611ἃ παύασα; ἄππαιθ ὃ ἄοναθο 811᾿ αιΐθ, 6 αιθϑῦ αὐ ὃ 

5ἱ Ῥουνουδαπο, 6 ὁΠ6 Τ᾿ ατύθ Ὡσρίαηρθ ὉΠΘΟΤα α1181016 ὁο88, ΔΙ] πο οα 8]]᾿ α]έγτα. 51 ραὸ ἄππαιθ ἴῃ ἀπ 
ΟθΥῦο 5680 ΔΡΡΘΙ]αγΘ ἤβίοω ὑδηῦο ἰὼ οοἸθαχα, 461} απο, απδηδο α116118,. 61] ᾿ αἸύγα. Οαθβύα, οοϊδαγα, ἤβίοα 

461] μίτηδ, 8ἱ ἀἰϑύϊησιιθ ἀμ]1ὰ οο]έτιγα τα γα] 6 ἴπι οἷδ, ομ6. 1ὰ Ῥυΐτηδ 5] υἰἔδυῖβοθ 811 παύατγα, 18. Ββοοπᾶδ, 

811ἃὰ ρον ὰ, (8 ΧΧΧΙΨ), Θαρβία ἀἰδυϊηχίοπθ ποὺ τορσθ. [ἃ Ταοο]ἐὰ, γηογαϊο 4611. ᾿ἰθοτῶ νοϊοηθὰ, Θ0π- 

βίάθγαῦδ ΘΟ118 ΒΘ Ρ]106 ρούθηζα, ὑαηῦο ἀρραγύϊθηιθ 4118 παύαγο, ἀτηδπδ, αὐαδηΐο Ἰὼ 56 ηβ᾽ υἱν τὰ, ἃ ΠἾτη818 

Θ Ἰὼ 1π 6]Π1ρθησῶ, ΟἿἹ αὐὐὶ 4611. Ἰἰθοτα νο]οηίὰ ἀϊροπᾶομπο δ ποῖ, τη 1 Πρϑυὐὰ οϑϑῶ βύθβϑα οἱ γἱθῃ 

ἀἃ παύατα, 6. ΠΟῚ 81 δοαυῖθα, πιϑαϊδηδο 1 ατέθ οἀποαύίνα. 
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Τ᾿ οἀποασίοπθ. Μὰ ααθθύ᾽ αὐῦθ ποι ἀΘ θ᾽ Θ5θ6 06 τηθρϑπιθηΐθ θιηρὶΡοδ, τηθοοδηΐοα, ΔΌΡδα- 

ἀοπαία 4116 οἰτοοσύθηζο, θϑπϑὶ τϑρίοπαύθ, οοποθρίθα 6 οοπαούθα βθοοπμο ὑπ ἀΐβθρηο 

ἰάθαϊο, βἰοομὸ ναῖσα ὃ βυΠαρρᾶγο [ὰ παύαγδ ππηϑπδ, ἴῃ οαΐδδ 66 τϑροίαηρα ὰ 5π8, ἀθβίϊ- 

παπίοποϑ. Τὐαρίθ οἀποαίίνα νὰ ρϑιξοζίοπδηοβὶ αὐΐγανουβο 1 5660]1, ἔϑοθηᾶο ὕθβοτο ἀοὶ 

Ταπιὶ 6 6110 βοοροῦῦθ, 616 ππϑὶ Ροπθγαχίοπο ἐραβπιθῦθ διἃ ππ᾿ Δ] Γᾶ 6 ΘΟΙΠΡΟΠΘΠΑ͂Ο ΟΟΒῚ ὉΠ 

αἰβίοιηδ, 4ϊ ϑἀποδζίοπθ, ὁπ 6 βυοῖβια Π6] πη] ΟΣ πιο ᾶο ροββί 116 ὑπύο ἴθ ρούθηζθ, 6 ὁοπά ποῦ 

φαὐδα Ιἴὰ ϑρθϑοῖθ ἀπιᾶπα 8118 σι, ρου ἑοζίοπθ. ἃ [8] ΠΟρὸ ϑϑβᾶ ἄθνϑ 80 9}8 Ῥ6᾽ οὐταριῦο 

ἀΪ τϑπᾶθρο Τ᾿πόπιο ἀἰβοϊρ!παῦο, οὐϊθο, αοοοτῦο 9 τη 819. 1,8. ποβίγϑ, ὃ Ἰ᾿᾽Θροοδ 4618 ἀἰδοῖ- 

ῬΙίπα, 4611 οοἸδατα 6 4611. οἰν δὰ, πιὸ βίδπηο θθη Ἰοπύδη 46 θροοῶ 6118. τιον] ζὰι. 

Τῆπο ἀοὶ ρἷὰ ἱπιροτίαπθὶ ἑαὐδου! 4611 Θἀ ποασίοπο ὃ 16. ἀἰβοιρ!πϑ. Ἐἶθθα ὀδηρίδ 1᾿ Δη]- 

ταϑ ἂν π6 1] απιδηϊθὰ,, ΒροΡ Ια, {1 ἑαποία]]ο 6118, τοζζθζΖθ, ἴῃ οαἱ ὃ παῦο, πθ ἕω ὅπ ἀοτη0, 

οἷι6 οροῖα ἀπ816. 5566 ΤΆΡΊΟΠΘΥΟΪΘ, θα ἰπηροαβοθ οἷ6 61 ἰβύϊη ϊ δηἸΠΊ8160501}1 1ο 8]]οη- 

ἐδπΐπο ἀ8118 588 ἀοβύϊπεχίοπο, οἷοὸὺ ἅ8] νίνϑυθ ατπᾶπο. Τὰ ΤοζΖθΖΖδ ΔΒΡΙΤ ὃ, δα τπιη᾽Δ580- 

Ταΐα, ἱπᾷϊροπάθησε, θα ὃ ἱπβοήογθηῦθ αἱ ορηὶ ἰθρ56; 18 αἰδοῖ ρ! πα βοὐυψοιηθύνθ 1 Τα ποία]1ο 

8116 Ἰορϑὶ 4611 υπηδηϊδὰ 6 οοπηϊποῖα ὃ ἔα Ρρ]16Π6. 5θηθγθ 1ΠΏΡΘΡΟ. 56. Π6}}᾿ Ἰη δη σία, 1] ἔδπ- 

οἴαΠο ὃ σἰαδο δρρδπάοπαίο 11ὦ βιὰ βίγοπαδα σοϊοηὐα βθῆζε ΟΡΡοβί ζίοῃϊ αἱ βογῦδ, Θ0ῃ- 

βογγογὰ ἀπ οορῦα, ταϑυϊοϊ υὰ ρον θῦνε 1 νἱθα. Μία Θ0Π10 51 θοπο 18, ἰὼ αἰδοῖ ρ]Τηδ, ἰδ 

0816 αϑϑοσσθύθα, 18. γοϊοηδα, 811 Ἰπιρθιο, 6011, ΠΠΡΘΡ ἃ, οἢιθ ἀθὈ)})θ8ὶ ΡῈ ΒΘΠΊΡΓΘ ἸδΒοΙαΤΘ 

811 ΔΙΌππο ὃ ΟὉΠΙῚΘ ῬΟΒ80 ἴ0 ΘνυθΖΖαυ]0 ἃ ΒΟΠΤΙΡΘ 6ΠΠ6 51 ἔγθῃϊ 18 88 Π|ϑυ ἃ, πηθηῦθ 

ἄθνο ἰπβορηαΡΡῚ 1] πιοᾶο Αἱ ϑβϑυοί αν! ὃ ΠοοΟ ἀπὸ ἀθὶ ρὲ βρϑηαϊ ῬΡΟΡ]Θ1Ὼ1 ἀ911᾿ Θαπ- 

οδσίοπθ. Α [8] πορὸ ΟΟΘΟΡΙῸ ἔδΡΡ]1 ΘΟΙΊρΡΓΘΠ 016 6.6 51 ῬῸΠ6 πῃ Πἰπη1{6 8118. 508 ΠΠοΡῥὰ 

60110 Β60ρ0 οἴ Θρ]] βῶρρία ὑπ βίου πο ἔἈΡηΘ τ 50. ΤΒΡΊΟΠΘΥΟΪΘ 6 Ἰθρί  ῖπηο. Ῥ Δ] αἱ - 

Βοῖο, οθ βρούψα 8118. ἀἰβοίρ! πὸ ἀοϑυϊπαὐα ἃ [ΟΡ ]19Γ6 ἃ] ἔαποίτ]]ο δ δια ον ρίπαγία τοσ- 

χθΖΖδ, 51 τονα ομθ. πὰ απ οαταὐθοτο πορϑῦῖνο, πιθηὺρθ 1 15. 1 ΖΙ ΟΠ. 9 ἴδ, ΟΟἸὑαΣ δ, Του τ δΠῸ 

16. ραυύθ ροβίθίνα 461} Θἀ πποδΖίοῃθ. 

Τιοἀποασίοπο ἀἰθθίηριιθοὶ π΄ ρα ΌΠοα 6 ρυϊναύα; ἃ ἀ0611 1᾿Ιδυριασίοηθ, ἃ αποδία 

Δρρδυθίθπθ ῥἱϊι ῥτοριϊαιηθηῦο ἰδ ΟΟἸθαΓα, ποτ 16. 5649. 4911 Θἀποασίοηθ ΡῈ Ὀ]1ὁα 50π0 6] 

Ἰϑϑισαῦ! βοοϊαϑθϊοὶ, 6 φαθϑῦὶ νᾶππο ογαϊηαθὶ ἃ] ρϑυ ϑσιομδπιθηῦο 4611 Θἀπιοδζίομθ ἀοιηο- 

ϑύϊοα, βΒἰοομιὸ ρὲϊ πὸπ ΦΥΤΘΌΌΘΡΟ ΓϑΡΊΟΠΘ αἱ Θ55816, ααϑηο ἱ βΘηΙ ΟῚ ἔΟΒΒΘΓῸ δ] οάτ- 

οαὐὶ ἃ ἄογοτοθ, ἀϊνθηθαπᾶο οοβὶ 511 οἀποδίονὶ ἀοὶ ἰοῦ ἢρ]; ρϑυὸ 1 βρόνϑυπο 416116 5661010 

ψουΤΘὈΡ ὁ656 16 αἰπααίο 4116 ᾿ἰρορα ὐὐνιὰ αἱ ρυῖναῦ! οἰδθα πὶ, 616. ΔΌ ίδηο βΘηΠῸ 9 

γοοδχίοπο οοπνθηίθηθί δ] τπηϑρίδύογο ϑἀποαῦίνο. Θθμθι δ τηθηῦθ ρϑρ]αηᾶο, 1᾿ Θἀπιοαχίοηθ 

ῬαΌὈΙοα βοιηῦγα ρἱὰ Ῥτθρονοῖθ 6 τηΐβ]ίουθ 4611. ρυϊναῦα, ρϑυοπὸ δἀἀορύγα 1] ΤᾺ ΠΟΙ 110 

8116 νἱύα ρναύϊοω 6 ἴογιπδ 11 οαγαὐίθυθ 6] οἰδδαάϊπο, τπϑπῦρο 1 Θἀπιοδχίοπο ἀοπηθϑύϊοϑ, 

ἀπορρο 50Ρ6580 βθποτιβα ἱ αἰ ϑυυ αἱ ἐατηΐ]18. 6 Ῥθη ἅπο0 11 ὑγδβιηθῦθθ. ΠῚ ἕαδαρο οἰ ἐδ ηο 

πη Ρ]ο 5] τη 9118. ἔποῦὶ 49] τϑοϊπῦο ἀοιηθϑίϊοο ποὶ ρα Ό]161 ἰδυ σαν ϑἀποδθν!, ἄονθ 1] 

απο ]]ο τηΐϑατα, 16. ῬΤΟΡΓΙΘ [ΌΓΖΘ, Ἰηοᾶ θη, δὸ βῦθβϑο αἱ ἵγοπῦθ δὶ αἰγὶ] δἰῦγαὶ 6 ἀθνθ 

ἔδγ6 ᾿Ἀββθρηθιηθηῦο ΠῸΠ 51 Τρ δα ῬΘΙΒΟΠΔ]1, Τη8, 511 ῬΙΌΡΙΙΟ τηθυϊίο. 

Ωαθρῦϊ ροπβίουὶ ροδαρορίοὶ ἀἱ Καπὺ τἴνϑίαπο ἴῃ 1αἱ ππᾶ τηθηῦθ οἱθνδῦδ, 6Π6 Τἱοο- 

ποόβοθ ἰὼ ΒΡ] πηϊδὰ 4611᾿ δἀποασίομθ ατηᾶπᾶ 6 ἀπ βϑηῤπηθηῦο ΒΡ Ρ σι} 80160. δἤαιίο 

Ιίοπο ἄ8110 πού οἴθπιο οὐ ΐθο 4611, βαὰ γαφίοη μέγα. 1 ὙΥΠ πὶ γΟΡΓΘΌΡ6 ΒΟΟΡΡΟΡνΙ 

1᾽1αἤπθηχε, 4611 1ὐρνλίο αἱ Πουθθθαι (1), πιὰ ΘΡῚ τη] 51 Φρροηθ. Ῥοϊοῃδ βθοοηάο ἰδ 

τιθηΐο 6] ροάαρορίϑια αἱ Κοθπίρβθογρ 1᾿δἀποαχίομθ ὃ Ῥ Θββοσ!ὸ οπηϊρούθηῦθ, 1] ἔδη- 

ο, 
(1) ΠΙϑοΐνο ἄο ἴα ρ]ϊοδοριϊο αἰϊοννανᾶο ἀθριῖα Κωπὲ 7 ὰ Ἡοροῖ, Ὁ, 25, Ῥὰρ. 597. 
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οἶα Πο Δρραπαοπαῖο 8118. 8018. πϑύπιδ τηδῖ ΠῸΠ ἀϑοΡΘΌθ6. ἅ8118 θασβα βἴουδ 4611 δΐπια- 
πρὰ, Ἰὼ 888 Προ ὰ νὰ Ὀϑπβὶ τἰβρουύψανα, τη δα τη ἔθιηρο ἀἰβορ!παῦα 6 οοποι ἴδ, ΘΟ118, 
δα ον ὰ, 4811 Θἀπσαίονθ, ᾿πηραῦϑηο 18. [ο]Π]Θγᾶηζα 6 1᾿ αθ ᾽ ἀΐθησα, 16 ρονυίθενα οο] ατε 
461 υτηδιηϊυδ, ὁ [14θ810 6911 αῦῦϑ ϑἀποδίίνα. Ρϑὺ 1ο οοπύγαγίο 1] ρϑαδρορίϑια, 4] Θίποντα, 
Ἰπϑθρηιδ, ΟἾ6 10 Βυῖπιρρο 49] ἔμποῖα]]ο νὰ ΔΟΡαπάοπϑίο 8118 παύανδ, σι ὁ ΒΈΌΡΤΙΘΙΗΘ, 
ϑαποδύνοθ ἀ91]᾿ απηδηϊθὰ, 66 1᾿ΔΙπππο νὰ ϑἀποαίο δι πη᾿αββοϊαῦα ἰπαϊροπάθηζα 8 ΟΡ Ϊ 
γοϊοηὐα, δαθογθνοο ὑτηϑηδ, ΟΠ 1 ἌΠΟΤΊΟ 5ἱ τηϑη θη ἱπίθρτο δᾶ ἱποογγοίίο, Ἡποῃὸ Υἰπηδπ6 
ὯΘ]10 σὐαΐο οὐἱρίπαυῖο ἀϊ τόζζθΖΖζδ, τηθπίσο οἰν δὰ, 6 ΘοΟΙδαΓα 50η0 βἰποπίπηϊ ΑἹ ΘΟΥΤα- 
Ζίοπθ. Οθυξαιηθηῦθ απϑϑύθ σραηα] 1466 αἱ ΚΚαπῦ ποη βοπὸ βοορουΐθ ἀοναῦο 8] 50 ρϑηΐο: 
6550 βἷὰ 51 γβοοηῦνϑηο ἃ ὁ Ἰὰ 5ούδ᾽ ΑΙ ὑτϑι ἕου τη Π6116 Ῥαρίηθ θ᾽ βοιητηΐ ροδδρορίβ.ϊ, 
τὴ, ΑΟΪΝῚ Ρονύαπο 1᾿Ἰπηργοηῦδ, 5 ΠΡ ΌΪΆΓ 6. ἀ6118,. βαα πηθπΐθ. Ρογὸ δ]οιηὶ ἀθ᾽ βιοὶ οοποϑὑὶ 
ἤπΟΓδ ΘΒΡΟΒΟΪ 5010 ΦΠΌΡΡΟ Βιρου]αύ νι, 6 σϑηπο ἰθιηρθγαίϊ, δ] τὶ ἀρρδυίβοομο ϑααϊνοοὶ 
θα οδοιμ, θα ΔΌΡΙΒορηδηο αἱ Θϑβθῦθ οουγϑύθὶ ὁ Ομ εἶ. 

18 αἰβοῖρηπδ, βουῖνϑ Τ᾿ δυύονθ, οδηρῖα Τ᾿ δἰ τη! ὰ ἴῃ απηαπί ὰ. Οαθϑίδ, ῬΙΓΟΡΟΒΙΖΊΙΟΠΘ, 
Ῥύθβα ἰϑύξθυτηθηῦθ 4686 ϑιομδ, ΠῸῚ τορρο: ὃ 6406118, βύθϑβδ 4611 θυ !αΖίομΐβηη0 Ῥοβ1- 
θἰνίβιϊοθο, 11 αα816 δῆθριηδ, 666 4811 ΔΗ] 1 δ, δὶ βυοῖρ σροπίδπθδ 1᾿αππιϑηϊξὰ, οοπιθ ἀδ 
ῬΓΟΡΕΪΟ σθυπιθ. ΝΘ] βορρϑύῦθο ὑτηδπο 1 Δηϊ πη] δὰ 6 Τ᾿ ππηϑηϊδὰ βοπὸ ἅπθ πδέατο γϑα]081- 
τηθηΐθ ἀἰβύϊηθθ, ὁῃ6 ποῃ 81 σοηνϑρίοπο 1᾿ ἀπ Π611᾿ ΔΙ, τηδ. οἷα ῬΓθθϑιβύομο Θη 8 Π1}09 
6] ἴδποῖα!]ο. Π| πθοπαῦο ΠῸῚ ὃ τΠ ΠΊΘΙῸ 8ΗΪΠη816, οἢ6 τηρᾶϊαηξο Ιὰ νἱρξι 4611. ἀϊβοὶ- 
ῬΙηδ, ἀνθηῦ! ᾿οΠη0, Ττη8 ὃ ἸΟΠΊΟ ἢπ ἀαἱ ρυππογ 1] 6118, σὰδ Θϑιβύθηζε, θα ϑπθηθ πϑὶ 
Ῥουϊοαὶ Ρῥἱὰ οὐ] ϊ ἀ 6118, βιὰ νἱύα, Τ᾿ Θηϊ πη] δὰ τἰ πηαγτὰν ΒΘΠΊΡΤΘ ἴῃ 1αἱ δοσαπίο 811 απιδπί 
5θηζΖδ, πηδὶ ὑ ΔΒ ΟΓΊΉΔΥ 5 ἴῃ αποβύδ. 1811 ἀἰβοίρ!πδ, ἀἀαπαιθ πο ἀοθ ίϑιπο αὐξθπάογοὶ 
1] πηίγϑοοϊο αἱ ἴγθ 461] δηϊ μηδ ]6. ἀπ ποτιο, Ὀθπβὶ ἀϊ ἀϊγοζζαθ 11 Τᾳποία]ο; ὁ ααθϑίο 
αἸβοζζϑιμθηῦο ποὸη ἀϊπηογα, ραμῦο Π6] ΒΟρΡΡΥΠΠΘΡΘ ἱ βϑηβὶ βίο 6 οἱ ἰβθϊαθὶ οοβεθαξῖνί 
461} Δηϊτη δ,. ῬΘΠΒῚ Π6110 βυ]αρραῦθ 11 βρθυτη6 ργθοϑιβύθηθθ 4611 υτηδηϊὰ, βἰθομὸ 18 
Ῥᾶρίθ Ἰῃηΐθυϊουθ ἀ6]} πόση ΟὈ Θαϊβοα, 811 πη ρθ 0 46118 τϑρίοπθ. (6 56 18. ἀἰβοὶρ!πα, ἃ 
ἀοίία αἱ ΚΚαπὺ, ϑάπιοι ἢ] ἕαποίτ]]ο ἃ βοὐξοπηθύξοι δὶ αἱ ἀθύξαπι! ἅ6118, γᾶρίοπθ ὁ βυιθονᾶϊ- 
ΠΒ}Θ ΡἽ] 501 πῦ] δηἰπΊ8}}1} 8116 Ἰοροὶ 461] αππϑηϊ αν, ρο οἷὸ ϑὔθθβο τηοβύγα ἀἱ ϑαΘΙΠΡΙΘΓΘ 
ὑπ ἀξοἷο ππουα]θ; ἰηνθοθ ΘΡ]] ἔα, αἰ βθυθηζα ὑσὶ Τ᾿ ἀοπιο ἀἰβοἰρ!παῦο 6. Τ᾿ ἀοπηο ΤΉΟΡΘ]6, 
9. ΒΟΘΠ ΐδ, Τ᾽ ΟΤΊΟ ΤΌΖΖΟ 601] ἼἸΟΠΊΟ ΠΟΤ], βου νθπᾶο: “ ΟἿ ποη ὃ οοἸῤίναδο, ὃ τΌΖΖΟ, 
ΟἿ ποη ὃ ἀἰδβοὶρ!παῦο, ὃ ΒθΙγαρϑῖο., (8. ΠῚ); πιϑῃύγο αὐϑνὰ δὐέγίθαϊδο 8118. ἀἰβοὶρ!ηδ 
11 οδτηρὶῦο Αἱ [ορ]θγΘ πο ἴα βϑί νδύϊοίιθσσα, πιὸ δι ΓοζζθζΖδ. 

ΤΙβοουυθπο 1᾿ αὐροπιθηΐο 46118, 15 Ι ρ] πα, Τ᾿ δαύοτο αἀάϊθα, 1α αἰ ΠοοΙ δὰ Αἰ Θοπο δ θ 
1ὰ ΠΠρϑυ θὰ, 4911᾿ ΑΙ πππο 601] φαδον ὑὰ 4611 Θά ποαύοτο (1). Οἷὸ νὰ] ἀΐτθ, ὁμ6 ἴὰ ἀἸβο  ρ 1πη8, 
ῬΘ1 οἷδ Δρραπίο ο116 τἱραδγᾶδ 11 βόνϑσπο 46118 ΠΠροτὰ νοϊοπίδ, ποη αἱ ἀἰβύϊμριιθ θββϑη- 
ἰδ] πηθηῦθ 4811, ΘΟ] ἔπι) ΠΊΟΓΡΒ16, ὁοπ|6 6511 βοβύϊθπθ. ΠῚ ργοθίθιηδ, 616 5ὶ ὃ Ῥγθβθηΐαΐο 
Ὁ] 500 ῬΘΗΒΙΘΙΟ, Ὑ0] ΘΒ8θ16 ΘοηὐθηηρΙαίο βούδο ἀπριοθ ἀϑροῦδο, ὑθοῦίοο 6 ΡΓθύϊοο. 
Βοῦδο 1 ῥυῖπιο τὶριδυᾶο, ποη ὃ ορᾶπ ἔαθθο τη] ᾶσθνοὶθ δ Θ580 00 τίβοϊῦο, Ῥαβίδπαᾶο 
81} ἼΟΡΟ ΡΟ Ἰηθϑηῦθ 8] γϑῦοῸ θοποθύζο 6118 1 θογ ἃ, 6 ἅ611᾽ δι δου ἐδ, Θαβοπαοομὸ 16 Προυἰὰ 
γοῦα πηρογύα ἀπὸ 6506 ϑαθογθνοὶθ, οἢ6. 18, ρονθυηὶ βὶ [6 ποῃ ἀθρϑπουὶ ἴῃ 1ΙοΘηΖθ, 6 
Τ᾿ δαθοντυδν γϑρδι προτύδ απ βορρϑίδο 06 0Ὸ ἃ οἱ ΘΟΙΠΔ ΠῚ 5ΘΏΖβι Ῥϑῦὸ ὑγαθηιοάδνθ ἴῃ 
ἀἰϊϑρούίβιηο. Νοη 1ἃὰ Πἰ ρου, τη ἴὰ Πόθηζθι ὃ ἱποοπο 180 116 601] φαὐοτγι ὰ, Θ0π16 ποη 1᾽8ὰ- 

(1) Α απθϑῦο ργοθ]θηαα, τηογαϊθ [ἃ ΘΟΥΙβροηάθησα 1᾿]0γῸ ῬγΟ Ι]θιηα, τηθία βίο 8881 ριὰ ἃτάθπο: 
ΘΟΠῚΘ 51 Θ0Π01111 [ὰ τϑρίοιιθ 6011, ἔδα6, Τα 6] ρθη, ὁη6. νϑᾶθ 1] γϑύο, 0011 ογθάθησε, ἃ] ταϊβῦθτο. 
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ἰουϊ θὰ, τᾶ 11 ἀϊβρούίβιηο ὃ ἱποοποι! 8 0116. 0011 ᾿Προυὰ. 18, οοβὶ ἀρύϊα τηογ816 τηθιὃ- 

πιθηΐο το αὐϊνα 6 ρουρϑυπϑιμθηῦθ τηαῦα 116 βθοοπᾶο 19 Θβίβ θη Ζ0 ἀθ᾽ ὑθιαρὶ ὁ ἀθ᾽ Ἰυορ 

τοηδθ Ἰηβο] 0116. ἢ ρΡΟ Ιθτηδ, Ὡργθπᾶο 11 νϑῦθο 8118. Ἰίόσθηζδ, θὰ 8] ἀϊδρούίβπιο. Μί8 86 

αἰδοοπίαπιο 4811 ογᾶϊπο ὑθοῦῖοο Ὡ6] οδτηρο ἀ6118 ῥγδύϊοδ, [ὰν ΘΟ μΟἸΠἸ ΖίοΠ9, ΑἸ ουἱ ἀἰδοον- 

ἴπηϊ, ὁἢ16. 51 ρ1θ- τἴδπιο, τίθθοθ αβϑδὶ πη] ρΘν 016, ΡοΪ θη ὃ ἴῃ ἸΏΘ220 δὶ οδδὶ ΘΟ] 1ΟΔ Ι5, 

βϑηΐδηο, δα ἃ] ψαιίατο 46110 οἰγοοβύδησθ, ΠΟ ΒΘΠΊΡΡΘ ὃ 8.0116 βϑρηδιθ 11 οἰαβίο 9 

ργθοῖβο ραμίο, ἃ ουἱ ἄθνθ διυθθϑῦδυβὶ 18 Του ὰ 4611 αἴπππο ο 1 δαϊου!ὰ 461] Θἀ ποαύοτθ. 

αὶ ἄδννοιο ΟΟΟΟΙΤΘ Βοιητηδ βδροθΖΖδ, ἴῃ ΟΠΪ Θβογοίθ, 1] τηϑρίϑῦοσο ϑἀποδύϊνο Ρ61 βοδῃ- 

586. 1 Θβύσϑιηο 4611. ᾿ἰοθηζα 6 46] ἀϊβρούίβιιο. 

Τὐ1άθαϊο ρϑϑαρορίοο ἅϊ ΙΚϑηῦ ὃ ὀουθθιηθηῦθ Β.Ρ]Ϊτη9 6 τηθυϊύθνοίθ αἱ ἀρρίϑαβος ὃ 

απ ἰάθαϊο υἰθροπάθηξθ 8118 Β]Π1πη6 ἀθβυϊηδΖίομθ 4611 υπιϑηϊὰ. ἘΡῚ γὰρ οϑῖα ἀπὸ βὐαῦο 

βαθατο 46] ρϑῆθιθ ἀτηδηο, ἴῃ οαἱ τϑοοορ]θΠᾶ0 1] ὑθθο Ὁ αἱ δαύίο 16 βϑηθιαζίοηὶ, 069 5] 

ϑἀποθχοπο Βιθοθαϑινϑιηθηΐθ αὐΐγανθιβο ἱ 566011, ΘΟΠΒΘρ τὸν 18, ῬΘΡ ΘΖ η6 Ῥτοργίθ 9118 

ποϑύνδ, ϑροοῖθ; πᾶ ομΐ οἱ δββίουτδ αἱ απθϑῦο οομὐίπιιο. 5Θ6001816 ΡΓΌΡΊΤΘΒΒῸ 461} υτηϑηϊθὰ, 

Βἰπο 8] Ῥοββθθβὸ 46] 580 14θ816, 58 Θ6}1 τηϑάθρίπηο αννίθδ, ὁ86 Τ᾿ ἀπο ῬΓονϑ ἅπ8 ΒΤΘΠαΘ 

ἰοπάθηχα 8118. τοζζϑζζᾶ, 6 αὐἱπαϊ ἐμ ο!]πιθηῦθ τἰοαὰθ 4810 βίαϊο ἀϊ οἰν! πὰ 6 οοἸθατῶ ἃ] 

γίνου δἰ νοδίγο δᾶ ἱποοῖίο 96] τοϑῦο 11 οοποοῦδο ἀϊ Ιάδηῦ ὃ ὑπορροὸ ὑγαβοθηαθηΐθ 9 

βαρονιούϊνο, θα ΔΌΡΙβοσπδ αἱ ΘΒ5619 ἐθπιροιαΐο. Ῥοϊομὸ 9611 5Ἴπηϑ] σα 00118, πιθηΐθ 8] 

ΒΆΡΙηΘ ἰάθαϊο ροᾶδρορίοο [αύαρο, ἃ ουἱ δδρίγϑ 1’ υπηϑηϊὰ, Β'ηο 8 ῬοΙάογο αἱ νἱβίδ 

1146816 ργόρυίο 4611 οὐὰ ργθβθηΐθ. 

ΨΌΟΙΪΘ ἱ ἑπποίαΠ! “ Θἀποανί ποπ βθοοπᾶο ἴὸ βύαθο ριθβθηΐθ ἀθ] β᾿θΠθ}0 ὑ1Ώη8}0, πιῶ 

ῬΘ᾽ ἴο βύδθο ἑαύαγρο ργορδὈ}πηθηῦθ πιο] οτΘ., (8. 1). Νοπ ῬὈίβορῃδ ἀϊπηθηθοανθ 6089 ἢ 

απο ]]10 ποη 5010 ὃ ὕοῖπο ἰῃ βθΠ606, 6.6 Ὡρρδιθῖθη8. 8118. 5ρ6ο19. ππιϑηδι, τηδ ΔἸ ϑὶ ὃ 

ἀοηο ἱπαϊνιἄπο, ὁΠ6 νἷνθ 'π ὰἂη ἀδῦο 5θ0010, ἴπ ἢ ἀδῦο τηομᾶο βοοίδίθ; θρροιὸ νἃ 

ϑάποδίο βούδο ἀιποπᾶσο ααθϑϑῦϊ τἰραδγα!: 1᾿ Θἀποαχίομθ νὰ ἰπίονπηδῦδ, ἄδ11ο βρίτιῦο βθηθ- 

ταῖο 4611 υτπϑηϊνὰ 6. ἄ6110 πρίεἶδο ραν οοϊατθ 461 ὕθπιρο. ϑγῦο ὃ 6616 Π611᾿ δι ἰθηΐθ, ἴῃ 

οἱ βἴθιηο ροβὺϊ ἃ ΥἾ ΓΘ, ΟΟΟΟΥΡΘ ΒΆ 091 ἀἰβόθθθΘ Ο0Πι τοῦδο οὔἰὐθυῖο ἴο βρισιῦο θᾳΟΠΟ 

6 Ἰοάονοϊϑ, αἱ ουἱ 1᾿ Θἀποδίοηθ σοπύθιηρονδηθα ἄθνθ ἔθπθι' οοηΐΟ, ἄδ11ο βρίτἰῦο τηϑίβδμο 

6 Ἰποῦθοβο, 686 νὰ τἰρούναθο; τῶ διὰ ορῃί τποᾶο 1] ἰαποία]]ο νὰ ρὰν Βθιαργο ϑἀποαῦο 

ἴῃ δυτηοηΐδ 601 ὕθιηρο, ἱπ οαἱ νἱγθ. 

1,6 ἰᾶθο 461 δαΐογο ἱπίουπο 16 αὐδίπθησθ ὑτὰ 1᾿ Θἀαοασίοπθ ρα Ὀ]168, 6 ἴὰ ρυῖναῦα 

Β0Π0 αβϑδὶ ὑθιηροῦαῦθ 6 988 ρρῖθ. ΕἸΘ11 ᾿πο] πᾶ ὃ ρῬΓΘίοετθ βούδο οου δὶ τὶραδγαϊ ἰὰ ᾿τΐπιδ 

4118 ϑοοοῃμᾶδ, 5ΒΘΌθ6η6 ποι ΔΟΡῖδ, οοπνθηϊθηθθπηθπύθ οἰ δ 1 Ῥγορὶ δᾶ 1 ἀἰουθ! ρυορν 

ἀϊ οἰαθοῦπδ; πᾶ ὃ θθη Ἰοπέδπο ἄ8118, ἀθρίογα 116 ορ᾽πίομθ οβϑ] αὶ ἀοιηϊπϑηῦθ, ο.6 8110 

Βιαῦο θροῦν ἀπ δββοϊαῦο 6 βαρύθπιο αἰγυῦο 8011 ΡΒ] θα οαποισίοπο. Βαβῦϊ πούδιθ, 

οἷο 6511 οθηϑαανα 11 Θονθῦμο δυβύνίθοο, 1] απ8}0 Ῥυθύθπάονα οἷ10. 5.116 800 50.100 

ΠΟΡΙΏΔ]1, ἀοχτιίπαύθ ἀδι ἀπ οἶθθ0 τηθοοδπίβηηο 6 ον αἱ ῬΓΪνΠΠΟΡῚ βρθοΐα!, 8ἱ τηοᾶθὶ- 

ἸΆββουο ὑαύίθ 16 αἰύγο, δ αὐνοῦῦννα οἢθ απ 5 ῦθο ἱπρθυϊπηθηῦο ρονθυ μῦν 0 ΛΟ. Ῥοΐϑθνϑ 

ΘΡΡτοᾶδΡο ἃ π0}18. ἀϊ Ῥίοπο. 

Ῥοιίηθαῦο {Π οοποθύθο βρθπθιθῖθ 461] Θἀποᾶσίομθ, 1᾿᾿ϑαύονθ Ῥᾶββδ ὃ ΔΙΒΟΘΡΠΘΙΠΘ 16 

ρϑυὺ ἀϊντάθπάοα ᾿ῃ ϑἀποασίοπθ ἤβίοα θὰ ἴῃ ργαύϊοα; πᾶ 6611 ποῃ δὲ Ὁ16η6 ΡοΪ ἔδυτηο 

ἃ ἀαθϑύα, ρδΡ Ζίοπθ, 6 19 1ᾶθ6 ἅδ ἰαἱ οβροβῦθ 19] οδρίθοϊο 4611 Θἀποδζίοηθ ἢβίοα ποῃ 

ἤβηροπο τ ροδύο ΙΟ1Ὸ ῬΙΌΡΡΙΟ βθρηδύο 4411 ονάϊπο Ἰορίοο, βἰ οϊηὸ τη8] 81 τἴθβθθ ἃ 60]- 

16ρ8116. 6 γϑοοορ θυθ ἴῃ ἀπ 5βἰηὔθβὶ ΘΟΙ ΡΥ ηΒῖνϑ. 
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᾽ 61} ΘαποδΖίοῃ θ ἔ151068. Ξ 

7,6. ψᾶῦρὶθ 6 τη] 06} ]101 Θοπβὶ ἀρ δζίομὶ ο.6 6011 γνῶ Θϑροηθηᾶο ἱπύοσηο 16 οαγ6 ἤβίοῃθ 

ἀοναΐθ 8118 ρυῖτηδ ᾿πίβηζίθ, βοιθγδπο Ἰπουτηδῦθ ὧδ ααθϑίο ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ σΘΠΘΡΆ16: Ἰϑβοίθθθ 

ἔϑνθ ἴὰ παῦρα 6 πο ϑρρίαηροίθυϊ ᾿᾿ορθῦθ νοβύρα 1ὰ ἄονθ Ὀϑβύδ ἰἴὰ 58 ρτοννάθηζϑ. Ι 

Θυϊηᾶὶϊ Ὀαπᾶο 4116 ἔββοῖθ, 4116 οα}18, 8116 ἐδ] 46, αἱ θαβῦ, δα ορηὶ βϑύταμηθηΐο αὐ] οἶδ ]6, ᾿ 

8 ΟΡηΪ ΘΟΠΡΘΡΠΟ πηθοοϑηΐθο, 6Π6 1Ἰπηρθάϊδοδ 81 ἔϑποίτ]]0 1] ΠΠΡΘΓῸ 80. 46116 Τηθηῦ τ. 

Τιδβοῖδαῦθ. ὁ᾽6 51 τϑρρϑ 60110 ῬΓΟΡΓΙΘ ἴογΖθ, ο6 ᾿τηρϑι! ἃ δ πᾶγ9 ἄδ 58. ΑἸ θδηάο- ἱ 

πϑῦθ!ο βθηῆζᾷ ρἰθίδ, 8110 510 ἰϑοῦῖπιθ Πύυϊζίθ, δὶ βαοὶ βύ}}}} θα 8116 σὰ ϑιηδηΐθ οδρυΐο- 
οἷοβθ. ΝῸπ οὐθαΐθ ἴῃ 111 ΘΙ 1η], Οἢ6. Ροὶ 51 ὑγαβίογηηϊπο πὶ ὈΙβορηΐ ΒΕ ΠΖὶ 6 ὑἰραππίοὶ : 

Τ᾿ θ᾿ ϊπθ βοθιηϑ 18. Ποιὰ. ΘῈ61] αἰ ὑπ 70, οοτηθ δὶ 8101 αἴγο, ἃ ἑαύίο, 8ποῃθ. ἃ (0]- 

Ἰθγᾶγθ ἔχου αἱ πηοᾶο 911 ϑβύγθῃ ἅ6] ἔγθάδο 6 46] οδ]ᾶο, ἃ τηϑηρῖδι 6 6 ἀουτ 6 ἴῃ ΟΥΘ Ϊ 

πα θ 109, ὃ τ τηθύνθυθ ἃ σύῦϑυθ γϑρθηΐαρ]ο ἰδ. βὰ τηθαθβίτηδ, ϑϑἰβύθηζα. Ταῦ 8] ῥἱὰ ᾿ 

Φαθϑύο οοποθύνο βϑηθῦϑ]6 41 Καηῦ, ο6 δἱ ἰαβοὶ ἔἕβγο 18. πϑύιπρε ποι βου θυ] 8η- 

ἱπαπνῦθ 1] ο0. ΘΟΥΡΟῸ 8|1ΘηθΠᾶο10 4116 ἐδ ϊο 6. } 

ἀο]α, 601} Ορϑῦα ποβύγϑ, τὴ βϑιη τα ἃβ88] βσἰαβίο, ρϑγομὸ ἴὸ νϑρρο τἰβροηάθηξθ 8] βιδῃ ἴ 
ῬΡΙΠοΙρΙο Ῥϑᾶδρορίοο, οι 11] ἔπ ῖπ1]0 οββοπᾶο Ῥθύβοπδ, οβϑία ἀπ᾿ αὐ νὰ ἰπύθ]]Π1ρθηΐθ Ϊ 

6 ᾿ἴρόγα, ὃ 1ὰ] 11 Ῥγῖτηο ἔαύθογθ 4611. ργορυῖδ, ϑάπιοδσίοπθ, θρρϑιοίὸ βἰπ 48118. ρυίτηδ οἱὰ Ϊ 

ἄθνθ ἱπηρδγαγ6 ἰδ, οοβοίθηζε 6 18, πηΐβισδϑι 6116 ῬΓΟρΡΓΪΘ ἴουζθ. Μὰ 856 1] οοποθῦβδο ρυθβθο Ὶ 

Π6}18. βδι ἀϑύγα θα οϑπθυ δὰ Οἱ ἀρραυῖθοθ ἑοπᾶδθο ἴῃ νοι ὰ, [ἃ βομηπηϑ 46116 ἀΙ ΠοοΙ ἐὰν ᾿ 

γἹβίθαθ ΡῸΪ πὶ ὑγϑάμυο ἴῃ αὐΐο 6 τϑύῤαμηθηῦθ ἈΡΡ]]ΟΘ1]0 81 οαδὶ ῬγΡδύΪΟΙ ΒΘΙΊΡΤΘ 5νᾶ- ᾿ 

| τἰ αι ἰβδίπηϊ 6 ρα ὁ πιθπὸ οομηρ! οαδὶ. Νἰ ργϑδίο ἄθἑθο : ἀρραπάοπαίθ {Π Ῥίτηθο ἃ βὸ πηϑᾶθ- 

υὑϊν 6110 ρίδηρα 6 β1111 ἃ δὰδ ροβίδ. Μὰ οἱ ραὸ ρϑῃοίγαιθ 

ΠΘ116 Ἰηὔθυπθ οοπαϊχίοη! ἤβιο]ορίομθ 46] σιο σογρ  οοίπιοῖο 6 πΘρ]] ἰπύϊτηΐ τϑοθϑϑὶ ἀ 6118 

Βίπηο, ἰαβοῖαῦθ οἣθ 11 οδ 

518, ΘΏΪΠΙδ, Ἰη 1106 ῬῸ᾽ ἀΙβόθυημθνΘ 56. 16 510 βίδῃο ἰϑοῦίτηθ 46] οδρυϊοοῖο ο 46] ἄοίουθ, 

ξις. τ, ἀνυμον α 
τηθηῦρθ ΠΟΪ βῦθβϑϑι ϑἱὰ 8 α]01 6 σοῦ] 8118 νσἱῦα ΔΌ ίδπιο τηομηθηδὶ Ῥϑἰοο]οροὶ, ἴπ ουἱ οἱ 

ΒΘῃὔθηη0 ἱπουθϑοῖοϑὶ ἃ ποὶ ϑύθεβὶ δα 8611 δἱυτὶ βθησῶ Βθρουπ6 1] ρϑυομὸρ οὶ νοϊϑῦθ 

Ῥδπαῖγο 16 ἔαβοῖθ, Ιὼ ὁπ] Θὰ ΦΠΟΓΪ ΘΟΙΒΙΠ.111 ΡΡΆΓΘΟΘΙΪ; ΘΡΡΓΘ ἰὼ ἀοπηδ 468] οοηΐδάο, 

Ἰρηεμδ, 6110 νοβϑύῦγθ βρθϑοιυ]δαζίοηὶ βοθη ἤθη θ, νἱ ἀὰ ἀπῶὶ ΡΘΠΘΥ Ζίοπ6 58π8, τοΡαβύδ, ὶ 

Τογύθιιθηΐθ οὐραπαῦεα. οὶ πο οἱ ἃγθϑίθ 8Π600} ἀδύμ ἅπᾶ νϑρδ, ἢβιο]ορῖθ 6 Ῥϑίοοϊορίθ : Ι 

4611 1πίϑηχίο. Τιϑβοαῦθ δάππαιθ ἕδη 8116 τηϑᾶγι; θθθὺ 11 ρυϊποῖρίο ρϑάθρορίοο ῬτΟρυΐο 

ἅ9118, ρυῖπηδ, Ἰηΐϑη σία: 6556. 6 ΘΟΠΟΒΟΟΠΟ ἱ ΙΟΡῸ ὈΙΠΙΡΙ 6 58ΠΠ0 Θά π08}}1 60118. ΒΒ ΡΊΘηΖδ, 

46] σθογθ. 

[6 ὁ}Ρ6 ἤβίοῃθ ἔπ ααἱ δοοθηηδῦθ οοβυϊναίβοοηο, βθοοηο Καηύ, 18 ραγτίθ ποραὐνϑ 

4011 Θἀπιοαχίομθ ἄ9118 Ῥυΐτηα ᾿ηΐδησία. γῖθπο 1ὰ ραγῦθ ροβι θῖνα, [ἃ 4816 οοπδίβῦθ βϑρηδ- 

ταιηθπῦθ 611 ᾿ βϑυοῖζίο 46116 ἔουσθ 461] διῃΐτηθ, 6 δὶ υἰ θυ βοθ ὁ 811᾿ 150. 416] 1Ιθθγο τηονΐ- 

ς τηθηῦο, ο 811᾿ 180 ἀ6Ρ011] οΥὔρϑηὶ θ᾽ 5θη8:. ἃ [8] ορὸ ογπθπο αθϑϑὶ δοπνθηίθηθ 6 

' Βίονθνοι! 11 βα]ο, 16 ἤοπᾶδ, 11 {ϊὸ ἃ βθρπο, [ἃ Ἰούδα, 1] οοῦβο, 11] 50 ΠΘναῦθ 6 ρογίδι 

ῬΘΒΙ, 1 ρϑῖθο, 1᾿ αἰύαϊθηδ, ἰὼ σαῦνα, οἱθοδ. ΑἸοαηΐ αἱ ααθϑῦϊ τηονιτηθηθὶ οἰηπαβίοὶ Θοη- 

ὑπ θυίβοομο 84 πῇ ὑθηιρο 8] Θβϑιοἰχίο ἀθ᾽ 56 η81 ἤβιοὶ, δᾶ ἴπ ρϑῆθυαϊο 11 ἐβποία]]ο αῇδ- 

σίοπϑπάοβὶ ἃ αθϑοϊ σ᾽ πο Ομ] ἱπηρᾶγα ἃ Τἰπαποίδγο δὰ αἰγὶ θἱβορπὶ, ἱπᾶαγίβοθ 6 τ που Ζδ 

Τ᾿ οΡβ'ϑηΐβιηο ῬγΘβθυνϑη 010 ἀ8118. πη ]]ΘΖΖα, 6 5] ἄσνϑζαᾶ 84 πηδ Θοπ ϊπαϑ, Θ γΘΓ8, Οὐσα- 
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Ρϑχίομθ, αὐϑηο πθ᾽ 501 βΊΠΟΟΝΙ Ἰηθαθβί τη] ΠῸΠ 81] ϑΡ απάοπὶ 8118. σϑηύατδ, τη 51 ΡΓῸ- 

Ῥοηρθι ΠΠῸ 500Ρ0. Α᾽ ΡΊΟΓΩΙ ποϑύρὶ ἰἴὰ οἱ ηπδβύϊοο, βοοϊδϑύϊοα, ἢῶ ναιοαῦο 1] βθρηο, ἃ οαΪ 

Τ᾿ ντίθ ἄθνθ διγοδύδυβι : ἴῆγθοθ Αἱ σοηίονθαγθ 6 τῶυνίναιθ 1] ογθβοθηῦθ οὐβ θη βηηο, ὃ 

ῬγΓθϑβοομὸ ἀϊνθηύαία ἰὼ ὑϊρᾶππδα 6118 πϑύμγϑ, οοτηΘ ἴὸ δὐπαϊο ΟρρΓθθθὸ 48] ρϑβθὸ αἱ ] 

πορρΡθ πιϑύθγϊθ α᾿ ᾿Ἰπβθρηϑηιθηῦο ΠΟῊ ὃ Ρ᾽ὴὶ πᾶ ΡΙπηδδύϊοδ 46] Ῥϑηβί ΘΙ, πηὰ πηδ' ἑογύατϑ, 

Ἰηὐο!]οὐθαδ16. Ϊ 

1)411᾿ Θἀποδίοηθ ΡΙΌργὶα 46] οοΡΡῸ 1᾿δαΐονο ρᾶβδδ 8118. οοϊ θασα ρΙΟρτῖα 46110 Βρίσῦο, 

Ὶ 1Ὲ αὐ8]6 βθοοπᾶο 18. βδι ὑου] πο] σία ἈρΡδι ΘΠ 6 ἀπο θβϑδ 8118 οἀποαχίομθ ἤβϊιοδ. ἘΠΡῚ] 

16 ἀἰδύϊπριιο ἴῃ ΠΠΡΘγῶ 6 βοοϊαβύϊον, ᾿πηύγϑιηθθ βοθο ἀπῶ ΟΟΟαραΖίοηθ 46110 ϑρὶυῦο, τηδ 

᾿ Π6116. οοἰύασα Πότ 1᾿᾽οοοαρϑΖίομο ὃ αἴεύθο βροηύδπθο, δ δηἀοπαῦα ἃ] βὰο ρϑηΐο, ὃ 

] Ῥιτοργϊδιηθηῦθ ἀπ οἴποοο: 6118 Βοο]αϑύϊοα θαϑϑ Ρ]Ϊ ὃ Ἰπηροβύδ, ὃ ἔουζαῦύδ, αἰτοῦ 481} 1π- ᾿ 

ῬΘῖο αἰύγαὶ, ὃ νϑρϑιηθηῦθ ἀἢ ἰανονο. ἘΙΡῚΪ ΤἹΘΟΠΟΒ06 1᾿ ̓ πιρογύϑηζδ, ΡΙΌΟΡΙ]δ αἱ οἰδβοσθπδ, 

γύοὶθ ὁΠ6 βίϑπο ὑθηαύο αἰδύυϊηὐο θα ϑϑογοιθαύθ ἴπ ὕθιηρὶ αἰ θη 6 οἱ αδῦθπιθηΐθ τἴργονᾷ 

11 οἰϑύθιηδ αἱ δοΐορο, ἱ απ811 16. ΘΟΠ ΟΠ ΟΠ0 ἰπϑῖθπιθ βοδύθηθηδο, ἐαύλο ἄονθυθὶ δᾶ ἴπι- 

ῬΆΓΆΡΘ 81 ἔϑμοῖα}}} ρ᾽αοοδηᾶο. ΔΠΟΠΘ ἃ 1η6 ὃ ΒΘΠΡΙΘ ῬᾶΓΒῸ τϑα] ΘΙ πηθηὖθ Βραρ] δύο 1] 

τηθίοαο αἱ αιθρ]} ϑἀποθίουϊ, ἱ ἀ08}1 51] ἃιροιηθηΐδηο 1] ρἱὰ 6Π6 ῬΟΒΒΟΠΟ Ρ6 [ορ] 1016 

ορηὶ 4 ΠοοΙ δ, 616. 51 ρυθβϑῃῦ ἃ] σίονθηθ βὑπαϊοβο, 5: θομὃ 16 ΘΟΡΠΙ ΖΙΟΙΙ 61] Θη πο ἴῃ 

᾿ ὁδρο βθηζδ τιθᾶ ἔαὐΐοα, ἃ] τηοπᾶο. ΑΠΟΙ6 1] βαρθῦθ μϑ 16 βὰθ Ἰούΐθ, 6. πὸῃ Ροββίϑιηο 

Ἱ αἸγ]ο νϑυδηηθηῦθ ΠΟΒΙΓῸ, 586. ΠῸΠ Ἶο ΘΟΠΟΙΙ ΒΟ 810 60110 ΒΟ Ζ0 46] ποϑύῦτο ρϑῃβίθγο. 

: 1, οοἸθαρα ΠΠΡοΓὰ 6110 βρίγιῦο βου ἀῖθοθ, βθοοηᾶο Καηὺ, 81η 4811 Ἰη δία 6 ῥτο- 

Ὶ ΒΘΡΘ 5120 81] θυμηΐπθ 4161] Θἀπιοδιζίομθ βίονϑῃ]θ. θα ἄθνθ τἰραδιδθ βϑρηδίδ- 

“ τηθηΐθ 16 Τϑοο! δὰ ΘΙΡΘΙΙΟΡΙ, 418} βοπὸ 1᾿1πὐθ]]οῦθο, 11 ο᾽υάϊχίο, ἰὼ τρίοπθ: αἀαδηΐο 8110 

, ἐϑοοδὰ ᾿π ἔθυον, οἱοὸ 1ἃ πηϑηοσῖδ, 1᾿Ἰηρθρηο, [ἃ Βϑηβι νὰ, 1᾿ πη π]δρῚ δ Ζίοη6, 1᾿ αὐύθη- 

᾿ Ζίοπθ, 6556 σϑηπο οοἸδἰναῦθ ἴῃ ΒΟΥ γ]ρῖο 46116 ΘαροΡ ΟΣ. ΤΠ δαθογο βϑηὐθηζία οι 6 16 ἑβοο θὰ, 

᾿ ἸΏ ΘΡΙΟΡΙ ῬΓΘ5Θ ἴῃ βὸ βῦθϑθϑθθ 50Π0 βίογπιῦθ αἱ ορηϊ ῬΡΘΘΟ 6 ϑϑίογθ: Π6] Θ᾽ Ῥϑγμ ὁΠ9 

τη8 16 5ἱ δρροηρῶ, ρϑυοῃὸ 50. 00 οἷὸ 6611 ἰηὔθπαάθ 16 ἰβοοι ἐδ ἱπ ΘΓ ΊΟΥἹ βϑραιαῦθ 4810 

ΒΌΡΘΙΪΟΥΙ, Ὁ Π0 6. αὐθϑῦθ βοραραῦθ ἅδ᾽ 4 6110 ρου άοπο ἃ Ιοῦοὸ ᾿πηρουύϑησα, ρου μὃ Ρ61- 

ἄοπο 11 ΙουῸ πΘΟΘϑΒΔΙ 10 ΒαΒΒΙ 10 6 ϑΘΗΡΌΠΟ ΙΏΘΠ0 ἃ 5ὃ Τηθ651η16. ΕΙΡῚ] βῦθϑϑο ΓἸΘΟΏΟΒΟΘ 

Τ᾽ Τηδτηο νη 010 ῃϑύσγδ!θ, οἢ6. οοἸ]θρα θαῦῦθ 16 ρούθηζθ (6110 ϑριγῖΐο 1ῃ ἀπ βἰηὐθυϊοδ, ᾿ 

παπὶὰ, 6 ο᾽αβύδπηθηῦθ πὸ ἰπἤθυβοθ απθϑύδι Θοηβθριιθηζδ, ρθαδρορίθδ, ΟἤΘ Θ586 ΠΟ Ὑ8ΏΠΟ 

οοἸ ναῦθ ἀἰδριπηὐδιηθηΐθ 6 οἰδβοῦηδ, ΡΘΙ 8ὸ, ὈΘΠΒῚ 1᾿πϑ ἴῃ ΓΘ]αΖίοηθ 6011 ΔΙ γἃ. 

Ετῶ 16 ἐδοο!υὰ, ᾿π θυ] ΟΣ 46110 ϑρίγιῦο, οἢθ. τηϑριύα ἀπϑὶ ΒρΘοῖα 16. οοἰδαρα, νὰ ἃ ηπο- 

νοναύδ, 18, τἸπϑηηο δ, ρο᾽αθία 11 ἀοίίο: “ Ταηύιηι βοίτητιβ, ααϑη 1 ΤΩΘΙΠΊΟΙ δ ὑΘΏΘΙΠΙ1Β. 5. 

ἢ 

[ 
Ἷ 

Τὐϑαΐογθ τἴργονα [080 ἋἹ ᾿πηρΆΓΆΡΘ. ἃ ΤὨΘΙΠΟΥΪδν 60] ΒΘΙΏΡΙ166. ἰηὐθπύο αἹ θβθροϊ δ ]δ, 

τηθηΐγθ νὰ οοοαραύα ἴῃ 0086, Οἢ6. που πὸ αἱ Θββθῦθ οοηδοῦγαύῦθ θὰ ΔΌ δη0 τ τρ- 

Ῥογύο 0011 νἱύα βοοῖδὶθ, δὰ ὠννίϑῶ οἢθ ἴὰὼ Ἰϑύζανο ἀθὶ τοιηϑηχὶ 18 1π 460 011806. 1,8, πιθ- 

τηονῖα νὰ οοἰ ϊναῦα δθθδὶ 6 ὑθιαρο 6] ἴβμποία!]ο ϑὰ ϑβϑιοίαα, Π6] τἰῦθμθρθ 1 ποηΐ 

ἀοὶ γδοοοηῦϊ 6 ἀθρ]1 ορροῦυῦ 46116 βύῦουία παύτπσα]θ, π6 11 Ἰούσατα 6 βου δῦατα 6 π611᾿ Ρ- 

ΡΓοπαϊπηθηῦο 46118. βὐοτία, πιὰ [ἃ διὰ οοἰθατα πο να τηϑὶ ἀἰϊβοιαηύο ἅδ 416118 461] Ἰη}6]- 

Ἰούδο. Θυδηῦο 4118. οοἸδατα 46110. αἰύτο ἐβοοι δὰ ̓ πΐθυϊουὶ 46110 βριγιῦο, Τ᾿ δαύονθ πθ “ἴὰ {ΐ 

ΒΡΡΘμα ἢ ΤΌΡΙἀΟ ΟθΠηΠῸ ϑθηζῶ β0 θυ δ ν1851 αἱ ργοροβίίο. 

γϑηθηο 8110 ἰδοοϊυὰ παροτγίουῖ, 1᾿ϑαύοσο οοπϑίἄθγα 1᾿1π 9] υδο ὁοπιθ ὰ οορ ἰ Ζίοηθ 

Ἶ 461 ρϑηῆθγα]θ, 11 ρ᾽ παϊχίο ὁοτηθ 1᾿ΔρΡΡΙ]οδσίοηθ 46] βθῃθ 1818. 8] ῬδΡΓ10018 16, ἰὼ ΤἈΡΊΟΠΘ 

᾿ Θ0Π16 ἴὰ ἑμοο!ὰ αἱ σοιηριοπᾶθνθ 11 ᾿θρϑιηθ 46] βθηθΡα]9. 601] ὈΔΡ ]Θ01α 6. 1  1Ἰη θ]]οὐθο 

γὰ ἅδ᾽ ρῥυίτπα οοΙδναῦο ριθϑβοο ὃ ρϑββίνϑιηθηῦθ, Ο 00] ΤΏ6Ζ20 (αἱ Θβθπιρί, ρΡθϑθηαθ 

ΠΡ Ύ 

Ἷ 
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ΘΟΠΘ ΤΘΡΌΪΘ, Ο ὑονᾶπᾶο ΓΘΡῸΪΘ ΡΘ1 1 οδ81 ρϑυθοο]ανῖ. Μία δέβπομὸ 1᾿ Ἰηὐθ]]ϑυῦο ποη 

διρίδοα πιθοοθῃϊοδηηθηῦθ, ὈΘΗΒῚ ΘΟΠ ΒΟ Θηὖθ, ΟΟΘΟΥΤΘ ΟΠ6 βία οοἰ ναῦο ἴῃ βίδα, ὁ 6 

Θοιαργθηᾶδ ἰὼ παύαρα (6116 Τθρ016, 616 1ο ἀϊπἼροπο, 6 απθϑῦθ ΤΘ9016 Ὑϑῆπο Ῥοὶ οοπ- 

ρϑπάϊαθ ἴῃ οθυῦθ ΓΟ ΠΠ010 βΡΘΠΘΓΆΠ οα αἰβαδῦθ 4118, πιθπιουίδ. ,Θα] βορρθ 18 ἀαθϑίϊοπθ 

56. ἀθΌΡδβὶ Ῥυθπᾶθγθ 16 ΠΊΟ886 8110 βύῦπαϊδι 16 ΤΘΡῸ]6 ἴῃ αβύγανίο, οὐ ᾿τη ρα 8}19 ἀοροομὸ 

56. Π6 Ροββίϑαθ Ῥθὴῃ θη 180, ὁ ΘΡΘΠΘηὐΘ 56 ἄθυθϑὶ [8 Ῥυο θᾶθΡΘ αἱ ῬΆΓῚ ΡΆ550 18 

ΤΘρΡΌΪα 6 1] 580 80 Θαθϑί αἰδίηο ραγθῦο ὃ 1] 5010 βᾶρϑίο. 8] 80 ἀθθθαϑὶ ἴδιθ 

4611 ᾿ξοΠοῦδο, 66 ἴοὸ ἀρργθπᾶθ 11 ρ᾽ παϊσίο. ΟΟΘΟΥΓΘ. ΘΟΠΙΡΓΘΠθΡρθ θΘη ῬΘη6 αὐυδηΐο 5] 

νᾶ ἱπηραρδπᾶο, 6 πη τἰρϑύθυθ οοβϑᾶ, οἿ6. ποῃ δἰ βύαύε ἰηΐθβα. Μίϑζζο θοῦ ]θηῦθ ΡῸΓ 

οβογοῖθαν 1 Ἰη ο!]οὐδο τἰσαδιᾶο ἃ] ρ᾽αάϊσίο ὃ 18 βύοτία. Θυδηῦΐο 8118 ϑοο! θὰ, 4618, ΤΡ ΊΟΠΘ, 

ΠΟῚ ΒΘΙΏΡΙΘ 5ἱ ἄθνϑ ψϑρίοηδι" 00] ἔϑποία]10, πὸ νι ]βὶ ΤἈΡΊΟΠΔΙ ὑγρορροὸ 811 0059, 0890 

ΒΟΡΡΆΒΒΆΠΟ 11] 80 βύαίο τηθϑηΐδ]θ. Οπορία ἐϑοο]ὰ νὰ ἕογηηαύα βθραθηαο 1] τηθίοᾶο 5ο- 

οὐαύϊοο, ποι ἐπιρυϊτιθη 0 Π6118. τηθηῦθ 46] ἀβοθροϊο 16 Θορ ἱΖΊ 01 ΓΘΖΙΟΠΆΠ, τη ΘΘΡΟΒ ΠΟ 

αἱ ἐπαρῖο ἕπου 4811 1πῤΐπιο 46] βιο ροπβίορο. ΝῸΠ ὃ ραηθο πθΟΘββα110. 66. 66}1 ΓΆΡΊΟΠΙ 

Βα δαύίο; τᾶ Π6116 απθϑύϊοπὶ, ομ6 τἱρυδγᾶδπο 11 ἄονθιθ, σοηνίθηθ 016. ΠΘ ΘΟΠΟΒΟΒ ἱ 

Ῥυϊποῖρη!. ΝΝ611 Ἰπβορ πϑιηϑηΐο ἀ6 118 τ! ρίοπθ παῦαρα]9 ὃ Θοηγθηϊθηΐο 1] τηϑύοο βοογαίϊοο ; 

τηθηΐγθ ἴῃ 406110 6118 τ] ρίοπθ τἰνϑίαία 6 46118. ϑὕοιία σπο]δὶ βθϑιθ 1] πηϑύοαο 1ηθ0- 

οδηΐοο οαὐθομἰδύϊοο. Α ἴοστπδιθ ἀπ ἰπἰο!]ϑδο οἰ αβύο 6 βο]ϊᾷο ἱπηρατὶ 1] ἀἸβοθροὶο ἃ ἀἰβύϊη- 

ΘαΘΓΘ 1] ϑᾶρθυθ ἀ8118. πιθϑ ΟΡΙ πῖοπθ 6 ἄ8|18, 50Π1Ρ01160 οΡθάθηζϑ. 

ΠῚ βᾶρθιθ ϑβοϊαβῖνο 6 ργϑύνψαμπιθηὐθ ὕθουῖοο ποη Ῥαβῦδ; πιδ 161] ΔΙητηϑθβύγϑΡθ 1] ἔϑη- 

οἴα]1ο οομνίθηθ ϑοοορρίδιθ ἃ] βθροθ 1] ρούθυθ. Θαθβίο βο᾽αβύο οοπμοθῦνο αἱ Καηὺ οἱ 

υἱοοσᾶα 1 ἀούθο ἰδηΐο τὶρούαϊο ἀϊ Βδοοπθ: Τ᾿ ποπῖο ὑϑηῦο Ῥαὸ, ἀαϑηῦο 58. “ οπο- 

βοίδιηιο πιθρ 110 ἀπᾶ οατύα βοορταῆοα απδηο Βαρρίδιηο ΘΟΠΊΡΟΙ]8δ ΠΟΙ βύθϑϑὶ. ΠΟ τη ΒΡ ΒΊΟΣ 

δἰαῦο μοι ἰπίθπᾶθγθ ὃ 1] ἴαστθ, (8 ΧΧΧΥΤΠ. Οοπιθ ἴῃ τἰρτδρᾶο 81} Ιβύσιζίομθ ἴῃ ρδι1- 

Φίοοϊαρθ ΘΡῚ συο]6 δοοορρίαϊα [Ια ὑθοτία 811 ργϑθϊοθ, 18. τϑροΐθ 6 18. 508, ΔΡΡΙΟαΖίΟΠΘ, 

ΘΟΒῚ τἰβρϑύδο 811 Θἀποασίομθ ἴῃ βθηθΓ816 ὃ αἱ δννίβο, 616 1 θβρϑυίθῃζα, 9 18 ΤΆ ΘΊΟΠΘ ΠΟΙ 

γΆΠΠῸ βθραταῦθ, πιδι ἄθψοπο βου οσσϑιδὶ ἃ νἱσθηᾶδ, Οα πα] 6611 τϑραῦδ᾽ ΠΘΟΘΒΒΆΤΊΟ, 6110 

Ῥυΐηδ αἱ ουῖρθῦθ Β01010. ΠΟΙΊΏΔ]Π] 8] βύθ]Π]βθᾶπο 50.016 ΒρΘΡΙηθηΐα!!, ἄονθ 511 ἴηβο- 

σπδπίϊ βίαπο ρου αἱ ἕν ρύονῶ ἀθὶ τηϑίοαϊ 6 ἀἰβθρηὶ ἀδ ϑϑϑὶ 1άθαι, 6 βοῦῖνθ: “ αθη0- 

ΤΙ ηθηΐθ 5᾽ πηπηδρίηδ, ΟΘΠ6. ΠῸΠ 5ἷδ ΠΘΟΘΕΒΑΙΡΙΟ αἱ [810 Θβρου θη Π61] Θἀ πιο σίομθ, 6 

666 ἃ ἴογζὰ αἱ γαρίοπατθ 5 ροβϑᾶ βᾶρθιθ 56 πᾶ ὁοβᾷ ὃ Ὀυομδ ὁ οδὐ να; πηϑ ἴῃ οἷὸ 

81 βθδρ]δ, 6 1 οβρϑγίθηζα πιϑηϊοθῦα 6110 ἀ8116 ποϑῦγθ Ῥγονθ ΠΆΒΟΟΏΟ οἴουυῦ ἀ61 δαύίο 

Θρροβιϊ δἱ τἰβυϊ ταν, 686. 59. πὸ δὐῤθπάονδῃο., (ὃ ΤᾺ 

ΤᾺ] βοπὸ ἰπ ἰϑοογοῖο 16 ἰάθο ἀϊ Καπῦ ἱπύοσμο ἰὰ οοἸθαρα ἅ6110 βρίυῦο, ἀδ 1ὰ] 

ἀἰδεϊανα ἴῃ Προγα 6 βοοϊαβίϊοα. οϑύα ἀἰβυϊησίομθ, ἰπνθοθ Αἱ ρίονατθ 8118, ΘΒ] ρθῶ, θὰ 

81 ογᾶϊπθ Ἰορίοο, ρϑπθῦα ἀπὸ οοπ ίπθδι ΟΠ αβίομθ Π6110 βνοϊβίτηθηΐο 46119 1466, Ῥοϊοὶιὸ 

Π 800 οοποθῦζο ἅ6] ρίποοο, ριορυΐο ἀ611ὰ οοἰδθατα ΠΌΘΡα, 6 0] Ἰᾶνορο, Ῥγορυῖο ἀ6118 

βοοϊασίίϊοα, ὃ ἱποθυῦο οϑᾷ ϑαυΐίνοοο. Ῥοϊοη!ὃ 9611 ἰπύθηἀθ 06} βίποοο οτῶ ἢ ΒΘΠΊΡ]100 

βγᾶρο, πῇ Τίροϑο 4610 βρίνῖδο ἄορο ἤμπίδο 11 Ιᾶνορο, ὑπ τ] ΟΡ θα Ζίομθ, τη ῬββδίθμηΡΟ, 

4086. 58 6 006 ππ8 ραββορρδῦδ, σΘη 1818, πΠ8, Ῥδρθθα 81] ὕγιιθθο, οὐ ὑπ πιθΖΖὸ α᾽Ἰβύγα- 

Ζίομθ, ΘΟ Π16. αιδηᾶο 58] 4106, οἷ 1᾿ ἰϑύγιιζίομθ γ1101 5866 ΠΠῚ βποοο. Ῥαυπηθηθ ΡΘΡ 

Ἰῶνονο οτὰ ἱπύθπαθ ἀπ᾿ οθοιιραΖίοηθ. ΠΊΒη11816 ἀἰγϑυθα 8] ποβύγο ἢβίθο βοβύθηθδμιθηῦο, οὐδ 

πη ΔΡΡΙοαζίομθ 6] ρϑηβίθρο, 4816. ὃ 4160110 ῬΙΟΡΙΪΟ ἀθ11ἃ βουοὶα. ἴῃ Οἶ8. ΡΟΪ οοπδίβῦδ 

ΡῬγορυϊδπιθηῦθ 4061} οοσαραχίομθ, οθ. 66} ἈΡΡΘ]18 βίποοο, ποῃ 1ο ἀϊοθ. βοῦῖνθ, ὁΠ6 18 

οοἴδανα ΠΡορὰ τἰρααρᾶα. ραν θοοϊαντηθηΐο 16 βοο] δὰ ΘΙ ρου ἸοΣῚ ἀ6110 Βρέ γῖῦο, τηδὶ Θ0Πὴ0 Ραὸ 

-- -τυσετοςς --- ----.- 
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8ιθγΩρίΘΓΘ πῃ οδτηρ᾽ύο οοβὶ οἰθναῦο, 560 θϑβδ οομηϊποῖδ βίῃ 481} Ἰη ϑησία ἢ ΒΟΥ βθομὸ 8η θη 

16. οοἸύαρδ, βοοϊθβύϊοδ, ποη ὑθηαθ 8] τηθάθϑίτηο ορρϑῦθο 6 θΘ0η δβϑϑϑὶ ρἷϊ αἱ σαρίοπϑϑ Τπηῆπρο, 

Ῥϑγοπμὸ ομϑηηδιθ ἰὼ οοἸξαγα, βοοϊδδύϊοα ἢ Ιαγονο ἔογζαίο ὃ Οθεύδιηθπίθ θϑθὰ ὃ βρόνθυ- 

᾿ πϑῦϑ, 48} δυδον!ὑὰ 46] τηϑοϑύλο, τὴϑ οἷὸ ποπ οοβυϊθΐϑοθ ἀπ νίοθηζθ, ἀπῶ ΘΟΘΓΟΙΖίΟΠΘ, 

Ϊ ἢ ΘΟ ΠρῚ θηΐο. 1,8, βοῦοϊδ, οἰ αϑύθτηθηΐθ ἰηὔθϑθ ὃ ἀπ᾿ δρτηοπΐδ, πϑύπγϑ!]6. 4] ἄπο τηθητὶ 

οοϑΡρί θη 8] τηθάἀθβίτηο Β00ρο, [ῷ τηθηῦθ 46] ἀΐβοθροο ἀθϑίἄθιοθα ἀΐ πρᾶναυθ 6 18 ῖ 

τηθηὔθ 416] τηϑοϑύγο, ΘΙΠΟΙΌΒΟ ἀϊβρθηθαίουθ 416] ϑᾷρϑγθ, ϑᾶ 1] ἀϊβοθηῦθ ραὸ 46116 σορηὶ- 

' Ζίοπί, οὔθ νὼ δοαυϊδύαμαο, οοτηρίδοθιθὶ οἱλ αἱ ἀαϑίαπατιθ βἰθβὶ ρίποορο Ἰαβοῖδῦο Ὁ118 508 

Πρϑῦῶ βοοὶύα; ομἂθ ποη βθηζδ γϑρΊοη6 ἱ ποδὺγὶ Τιδὐϊηὶ οἰϊαπηανεπο ἰὼ βοῦοῖα {μάτι [{- 

Ϊ ἐογογῖι8. 

Α αποθύο ραηΐο ἄοννθθθθ αὐ ὑθυτηΐηθ 11 οαρίθο]ο 461] Θἀποαχίομθ ἢβίθδ, απ8]9 

ἴῳ ᾿ηὐθπᾶθ 1᾿ ϑαύουθ, θοῖηθ οοϊδαγεα 9118. πϑύατδι ΘΟ ροῦθα 6 ἅ6116. ἰηθ]]οὐδι8}6 46] ἔδη- 

ἢ οἴα110, 6 δοπηϊποῖαγθ ἴα ὑγαύθσίοπθ 4911 Θἀ πποδσίομθ ρταύϊοδ, οι ὃ 1ὰ οοϊδατα, 46118, ΠΠΡΘτα, 

; γοϊοηα. ῬΘΡ 1ο οομύγαυο 6611 Θοηβδοῦ, ΒΠΟΟΡἂ, ῬΡΘΓΘΟΘΙΐΘ ραρίηθ 81} Θἀπμοασίοπθ Ἰηο 816 

461 ἕβποία!]ο, 6 ποὶ οὐθάϊαιηο ἀΐ ρυοννθᾶθιθ τηθρ]10 81᾿ ογᾶϊπο Ἰορίοο τἰρουίδηοῖθ 

81 αἸῦρο οδρίζοῖο 611 ΘἀποδζΖίοπο ρυϑύϊοδ. 

611 Θαποδσίομθ ρὈγϑδύϊοδ. 

ὙΡΎΡΥΥ 

ΚΚαηῦ αββϑρηδ 81᾿ Θἀποδχίοπθ ργαύίοα 11] ἐπῖρ 160. βόορο αἱ ργοοδοοίαυθ 81] ᾿ ΔΙ η πο Ἷ 
᾿ ΔΌΠΙὰ, Βαρϑοϊθα, 6110 θΘ056. 46] τποπᾶο 6 πῃηου δα! ὰ. Π δῖθάθ Τ᾿ ΘΟ δὰ π6] ρόθθθθθο αἱ 

αὐθιθαἀηἱ σα οῖθηθ! ἃ ταρρίαπρθρθ 1 πὶ τη ]  θρ]1οἱ, οἢ 6. οἱ ργοροπίϑιηο, 6 5] ϑοαυΐϊϑίδ, 
᾿ 60] ΠΙΘΖΖΟ αἱ ὑπ διηπιδθϑυρηθηΐο ὕθουΐθο 6 ργαύϊοο. 1,8 βαρϑοϊ θὰ Π6116 ὁοϑθ 46] τποπᾶο 

Θομϑϑῦθ Π611᾿ αὐ αἱ ἴανθ αρίγο οἷΐ πουηϊηΐ βθοοπᾶο ἱ ποϑὺνὶ ἱπύθηθὶ 6 δἱ οπᾶδ βα]]᾽ 80- 

ὁογίοζΖα, 6 8.116 Ῥυπάθηζα, Α [8] ὑορὸ 9511 τϑραύα πϑοθϑϑδνῦῖο οἷ 1] ρίονδμθ βαρρία 
ὴ ἰηάαραῦθ 11 οαταύθθνθ 6 911 ἰηὐθπαϊπηθηθὶ αἰῤταΐ, τϑπάθυθ βὸ βὔθϑϑο ἱπιρϑπθύγα 16. 8110 
ἢ βϑιιδιο ἀΘρ]1 αἰρὶ ὁ ἀἰββίπηυϊανθ ἴῃ τἰρυδρᾶο ἃ] οαγαυθθυθ 5ὰ0 ργοργῖο, οοϊαπᾶο 16 5116 (' 

ἸηϑΠΟΘΏΖΘ, 6 ἀΐ ὕμ] πηοάο Ρ]1 νϑυρὰ ἰαύύο ἀϊ βϑυνίγϑὶ ἀθρὶὶ πουηϊηΐ ρθὺ ἱ βιοὶ ρθορ 

α᾽ δηΐπηο. ΠΘ γΡ1δ, 81} 1π- ᾿ ἰηὔθηθ: βϑηΐθηζα απϑϑῦθ οἷ6 τη8} 51 ὁοπο Π18,. Θ0118. Θἰ ΠΟΘΙ" 
᾿ ὑθονιθὰ 461] οογαῦ 

[ὲ 

ΓΘ} αἱ ργοροβίθο 49118,. τηογα δ, βθησθι ραηῦο ἱπᾶδρανθ οοτηθ δᾷ π᾿ [6 αιθϑίο ἴθυΖο 

Γ᾽ δαῦονθ ὑοοοδ ΔΡρθῃδ, ὃ 5αρριῦα, 4611 ΔΌΠΙὰ 6 ἀ6118 5868 "6 ρᾶϑδδ ἃ ἀἴβοου- ΟἹ 

οδπιρῖθο 4611 Θἀποδχίοπο ργαύϊοα, Ἰορ!οδπηθηῦθ οἱ οοπηθῦϊα οοἱ ἄπ ρυϊμὶ. ΕἸΡῚ ἕβι ἀπϑὶ 
ῃ αἀἰδύυϊησίοπθ τ οἶδα 6 πϑύῦϑα ὑγῶ 18. ἀἰβοὶ ρ! πα ὁ Τ᾿ Θἀπιοαιίοπθ πιο 816, βου νθπᾷο: Κ 8. πιοτᾶ- 
᾿ ᾿Ἰὰ ὃ 60 58 ΒΒΟΓα, 9. Β.Ρ]1Π10, Θ Ποπ ΘΟὈΡΙΘΠΊΟ τηθύφουϊα 8. ῬαιῸ 4611 ἀἰβοὶρ!πθ. 18 

οοἸ τα, ΠΟΥ] ἄθνθ ἑοπάδυϑὶ βορυᾶ τηδϑβίπ]θ 6. πο 81.118, ἀἰβοίρ!πα. 51 σαδδύα θαύδο 
Ἰ γο θη αο]8, ἴοπ8}6 βορτῶ ϑβϑιηρί, πιϊπϑθοὶθ, ραπίχίοπί, ροϊομθὸ ὉΠΟΓα ΒΆΓΘΡθ6. Βο]διιθηΐθ 
ἱ αἴ5 

ῬΙϊπδ, 51 ἱπηρνίπηοπο δἰ θαἀϊηΐ, ὁἢ6. ῬοΪ δἰ ΒρΘῃΡΌΠΟ ΟΡ]: ἃπηΐ, (8 ΧΧΧΥΤΊ. Θπορία 

ΟἸΡΠη8. γ᾽ οΙθπάο ἕομαδρθ ἴα ππονα! δὰ, πο αἱ ἄθνυθ ρυῃίγο. ῬῸΡ πιθΖζο 6118. ἀἰβοὶ- ᾿ 

' ἀἰδυϊηχίομθ Π0ὴ ΓΘ658, ροϊομὸ ἴδ. ἀἸδοίρ! ]ηδ. ροβϑίθᾶθ απ οδΡαῦθθυθ Θϑϑθη δ] θη 6 τη γ816, 
ἱ 5 Θοοτη 9. 4611. 6116, Ρ6 δοπίοθϑβίοῃθ πιθάθϑίτηδ, 4611 ϑαΐονθ, πϑὶ ρ61 α]Ποἷο βσὰο ῬΓΌΡΓΪΟ 

αἱ ὑγδϑέονιηθιθ 1᾿ ΘΠ τη 1 ὰ, ἴῃ. πἀπιδμϊ δ, οὐδ αἱ ρίθρϑυθ 18, νοϊοηφὰὴ, 811 οσϑϑῦνϑηζσεα, αἱ 

ἀηϑ, ἰθρ 59. ΒαΡΘΙΙΟΡΘ 8611 ἰϑυϊηδί Θροϊβίϊοὶ θα 8110 θᾶ589 ραββίοηϊ. Ρϑὺ αἰύτω ρατίθ ρΪ 
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δβθπιρὶ, 16 τιϊηϑοοὶθ θα 1 οδΒΕΡἢΪ ῬΟΒΒΌΟηῸ 8ΠΟΉΘ Θ55010 δάορθιδῦϊ ἃ ὑθῃρο 6 ἸῃορῸ 

ΘΟΙῺ6 τηϑΖαὶ αἱ ϑἀποδζίομθ τηογ8]6. θεῦο ὃ, ὁη9 ὁ0ῃ ἀπ ἔβηοία]]ο αἱ ΡΟΘΩΪ ἃηηϊ ποη 

γαοὶδὶ ἤθηθυθ γὰρ οπϑιηθηθὶ αϑυγανθὶ Ἰπύουπο 18 πιογ Πὰν, 6. ΤηΘ 6110 511 ΘΟμγΊΘΠ6 1᾿81- 

τηδοϑυλαπηθηῦο ΡΘ1 ΘΒΘΙΏΡΙ; πᾶ ΠῸΠ ὃ ΠιΘΠ ΟΘΡύο, 619 6611 ροβϑίθαθ π61}᾿ 1 110 461]8, 

568, δηΐπηα ἀπ οΟΥῦΟ α08] ἱπᾶϑῆηϊθο βϑηὐτηθηῦο 46] ἄονθιθ (ΒΘ θη 0. ΠῸΠ 56. ΠΘ 88 ΡῈ 

8π00 ἔουιιαία 11ᾶθῶ ἀϑυγαύθα), βθῆζα ἀ6] απ8}6. 511 Θβθιηρὶ βύθϑϑί ὑΠΠΘΡΡΘΌΡΘΙΡΟ Ρ6 [ὰ] 

πᾶ οἴθοδῦ 6 βϑύνὴθ ἱπϊ δ ίομθ; 6 απθβῦο ναρὸ βϑηϊιπθηῦο 46] ἄονθιθ Ὀδβῦδ θ580. 5010 

ἃ ἀἰπποδίγαυθ ομ86 ἴὰ ἀϊβοίρ! πα ἀρρδυῦθϊθηθ 6} βδὸ βύθββϑ 8118. βέθγα 61] ϑάποδζίομθ 

τη 1816. ΠῚ οἢθ ἀρραγίτὰ ρἱλι τηϑηϊξθϑῦο ϑϑδηλπαηᾶο ον 16 ἰάθ0 ἀϊ Καηῦ 8ὰ απθϑίο 

Ῥαηΐο, ἄονθ 6ρἹ] ποη ἀἰϊβρίπηρθ [ἃ ἀἰβοίρπα 8118 οοΙδα αὶ τιορα]9 ἀ9] ἔδμ οί ]]ο, τηδ 

ἀϊβοουτο δ ἀπ ἔθπιρο 4611 απ 6 4611 αἰύτδ, ΘΟ Π|6 50. ὩΡῬΘ ΘΏΘΘΒΘΙῸ 8 θη. 8] τηθᾶθ- 

βίτηο διροϊηθηῦο. 

ῬΙβοίρ! παν Ιὰ γοϊοη ὰ, 46] ἕϑποία]]0 γα]6 ἀαϑηΐο ἔβα ΡΡ}1 βϑηθ 6 6Π6 ἀννὶ ἀπ Ῥαηΐο, 

ἃ ουἱϊῖα 588 Προ ὰ ἄθνθ αργοϑύδυβι, τὴ ογἀϊηθ αἱ ο056, ἃ ουἱϊ ἄθνθ Θοῃ ΓΔ 51, πηϑ 

ἀϊ πϑοορβϑι δα, ἃ ο] ποὸὴ ραὸ ἴπ γϑῦη πιοᾶο βούγαγβι. 8 8οιοΐα, ΡΪὰ οἢ6 18, 

Τατηϊρ]α, ὃ 11 Ἰπορο, ἄονο ἴὰ [ρου ὰ ἅ6] ἰδποία]]ο νὰ ἀἸβοὶρ!πδηᾶοβὶ, Ῥθγομδ ΠΘ]18 

βοιοΐα [ἃ ρδΙΟΪα, Θαξογθυο θ 46] πηϑιθϑυϊῸ βαομδ πη8. Ιθρ 06 ἰπῆ 6551 110, 1π ΘοΤηδ πο ἰρτθ- 

γΟΘΔΡΙ16. 6 ἴο βἔθββϑο ρὲ ὑαθθ. 1,8 ἀἰβοίρ! πῶ γ0] θβθθῦθ ἀββοϊ αὐδπιθηὺθ βουθδ, ἴη680- 

ΤΆΡ116, ΒΡΟρΊ] Ια ἀΪ ορπὶ τηοϑύτα αἱ βϑηὐπηθηΐο 6 αἱ αἰἴϑυῦο, αἱ ορπὶ ὑγαύθο ὀδθΖΖθνο!θ, 

οἰδοομιὸ 601 οπογ6 ποη 51 ϑάποδ; ΤἸΡΊ δ, πηδ ΠΟ ΒΘΓΎ]]Θ, ῬΘΡ βυΐδδι 6η6 1 γο]οηὐὰ ἀθ] 

Ἰβύθηζδ δββοϊαΐδ, πὸ ἀπϑ δοΘΟΙ ἀἸβοθηάθηζε 1ΠΠΠπ|1ὑαῦϑ, [αποῖα]]ο πὸπ ἱποοηὐἹ πὸ πηδ ΤῸ8 

τη 6611 βϑηΐα δ ἀπ ὑθιηρο ἰδ διιὰ ΠΠογδ δα 1 1 πη], 6.6. οβϑᾶ ἰῃθοπῦσδ, 00118 ΠΠροτ δν 

αἰύγαὶ ; 511 δἱ οοποοᾶδ α8 1 ὑδηΐο οἷιθ Ὀαβύϊ ὁ πο μὰ ἴῃ Ἰὰ, ΒθηΖβ, Τη81 βύθμοδθ 18 

58, ραζίθηζα. ἃ ὑθιηρουαΘ ἴα τὶ αἰ ὰ 4611 ἀϊβοίρ]η8 δα ϑβθροϊδαυθ δι ἀπ ὕθηηρο ὁ0η- 

γοηϊδηξοιπιθηίο 1 Πρου ὰ 46] Τα ποία]]ο0 ογπδηο αβδ8ὶ βίονθνοι ἱ οἰποοιὶ, αἱ οαἱ ΔΌ ίϑ πιο 

ἑαύῦο ϑιιρθυἸουμηθηῦθ ΡΘΓΟΪΘ. 

Βοῤῥοιηοίίοπᾶο δα τὰ ϑβϑιηθ οὐ δΐθο απθδῦο οοποθέθο 4618. ἀἰβοὶρ!πϑ, οἱ ὑγονίϑιηο 

οοπδούιϊ ἃ τἰ]οναῦθ, Ομ 6 ἱ τηϑΖχὶ, ὁμ6 Κϑηῦ 16 αββθϑπδ, 6 16 αιδι ὰ, ομ6. 16 αὐῤνιθαῖδθο9, 

οομὐρδβύδμο 60110 βθορο, ὁ 16 ϑάα!ῦδ, 6. 6011 παύαν βύθϑϑα 9] ἔϑῃμσίπ]ο. ΤΡΆΒ ΟΡ ΠΠΔΥΘ 

Τ᾽ δηπηδ δὰ ἴῃ απιϑηϊὰ, βθοοπᾶο ἃ 58 ΘΒρΡΙΘΒΒίοΠθ, οβϑία, ΡῸΡ 8816 τῇ Πρ ΔΡΡΊΟ Ῥ]ὶὶ 

ἀϑαῦο 6 μὰ ρτορτῖο, ἀθϑίαυθ π6ὶ ἕαποία!]ο 1 δὐθιν! τὰ 46118. τα ρίομθ βίοομιὸ ποῃ βίδ,. μὲ 

ἀοπιίπαίο ἀ8] οἶθοο ἰϑθϊαθο βϑμηβί ϊνο, πᾶ Ορϑυΐ ὁοη οοποβόθησα ἀ᾽ Ἰπ 6 ]]οὐδο 6 ΠΠΠρουὑ, 

Αἱ γοΐθρθ 6 δὶ ἱππαῖχὶ 411ὼ ρούθηζα τη γα]6, Θ600 ἴῸ Β500ΡῸὺ ἢμ8]60. 4611 ἀἰβο! ρ]η8. Εὶ 

4081} πθ β0πὸ ἱ πηϑζαὶν Ἐἰδϑιιρὶ ἀδ ἱπϊδαγθ, τλϊπϑοοὶθ ἀδ, ΒοορίαΡα ΓΘ, Ῥαμίσίοπὶ δ 

ππρϑανῖτθ: ποὴ ἀἢ ὑγαῦθο πηθη0 ὁΠ6 δἰούθαοβο ὁ ὁογαϊδ]θ. Οβπαῃ νϑᾶθ 6110 ἀἰβοίρ!ηδ 

εἰδαθία. ραὸ ἔδι ἀρ! βομίων! 6 4061} δαθοιηῖ, τὴὰ πὸπ Θάποδ, 81 Υἶν 619 ΤΖΙΟΠΔΪΘ 9 

τπο 816: ὃ ἰὰ ἀἰβοῖριπα, δὰ οαἱ 51 ραμπύθι]δηο 16 οαβθιτηθ, 6. σϑρϑιηθηΐθ δάδίία, διὰ 81η- 

τιϑοϑῦγϑιθ Π Θηΐπη818. ἀοχηθδϑύϊοο Π61]᾿ Θβθρυτθ ἀπ᾿ οΥἀϊπαΐα βϑυΐϊθ αἱ τηουἱπηθηθ!. [ὃ 

πθουξὰ ἀ61 ϑποία]]ο πομ ὃ τπογα]πηθηύθ ἀἰβορ!πϑῦϑ, τιϑι πηθοσϑηϊοθηηθηῦθ δἀαθϑύραῦδ, 

6 ἴὰ παίασα ἀϊ [πἰ, ὁπ6. ὃ ὑαύδα βϑηθπηθηΐο θϑραηβῖνο οα αἰουθο, γἰπιαπθ οοπαυΐβα θὰ 

ἰπϑαϊαῖα ἄδι απ τῖρονίβπιο ἔγϑάδο οᾷ δββοίαίο. Θ]1 ὃ νϑῦο, οθ 90] σιιοσθ θ880 5010 

βθηΖ ἴὰ πιϑπίθ ποι δὶ ϑᾶσποδ; πιὰ πὸῃ 51 ϑάποδ ἤθᾶποῸ 60118,. 501 ταρίοπθ βθηζδ, ἢ 

ὁπογθ; Θ4 ὃ ἀρραπίο π011᾿ οὐὰ 4611 ΤἈποἰ Ἁ]]ΘΖσα, οἷ6 ἢ] οιορθ ὃ πῃ ργοΐοπάο ἔαύθονθ αϊ 

οἀποαζίοηθ θϑδὶ ρἱὰ 6.6 1ϑ β61 148, ἀἸ8ο 01 1η8. 

Ἐννὶ ἀπ οδραὐθουθ ππογα]6 σαῤύο ρτορυῖο ἀ6] ἑἰμποία]1ο, ἀΐνθυβο ἅδ 466}10 46] ρίονδηθ 

᾿ 
Ἷ 
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6. 461 οἰδιαάϊπο, 6 1᾿ Θἀπολύοτο ἄθνθ ϑάοριαβὶ ἃ ἔοστηδ}ο ὀοηνθηϊθηὐθιηθηῦθ. ἃ δ] πρὸ 

ψαο 51 ΘΠ σύ} ]0 θα υγθΖΖθυ]ο δια ΟΡΘΓΔΓΘ ΒΘΟΟΠΟ οΘΥὕΘ ΤηΒΒΒ1Π16, 4118} 5Β0η0, δὰ 

Θβϑρίο, 16 Ἰθρϑὶ βϑοϊδβύϊοθ, 6 ἔ 811 ΘΟΠΌΒΟΘΡΘ ὁἢ6 ἴῃ ὑπθίθ 16. ὁ056 Θυυἱ ᾧπ οθρίο 

οΟΥαΐηΘ. 6 οοῦίθ ΠΟΙΊΏ6, οἢ6 γϑηηο οϑθρυθ. 11] οαγαύνουθ ἸΠΟΤ]6 ῬγΟρυΐο 46] ἔδηῃοία]]οῸ 

γῷ ογηϊο αἱ ὑγθ 5ρθοῖ1811 αὐὐειθιαῦ, οὁἢ6. βοπὸ 1᾿᾽ ΟΡ Ὀθαΐθηζθ, ἰὼ νϑρϑοιϊ αν, 18, 50 ΟῚ 1Π10ὰ. 

Τὴ 51.110 ρυίπιθ 11 ἔβποία]]ο οΟὈ Θάϊβοθ οἱθοδηηθηΐθ, ροὶ βοϊθηϊθαιθηΐθ Αὐννὶ ρογοϊὸ 1᾿Ὁ}- 

Ῥιἀίθησα 8116. νοϊοπθὰα, αββϑοϊαῦο 4611 Θἀ ποδύοτθ, ααδ]απαιθ θϑϑϑ δἰ, 6 1 ὙΡΌΙἀΙθηζε, 4118 

γοϊοπίὰ, αἱ 1α], τἱσοποβοίαύθι τϑρίοπθνοθ οα ϑαὰϑ; ΘΟΠ16 ΡᾳΓ6 1᾿ ΠΟΙ] ΘηΖῶ ργορυῖα 46] 

δίονγθηθ, οἷιθ 5] βοὐύομηθυνθ 8118. τϑιρίοηθ 46] ἄονθιθ, 6 1 Ι αἴθησδι ρτοργῖα ἅ6] ἔδῃ- 

οἴα}10, ὁἢ6. ΠΟῚ ΘΟΙΊΡΥΘΠΑΘ 6 ΠῸῚ ὃ ὨΘΟΘΒΒΔΡΙΟ 06 ΘΟΙΊΡ ΘΠ δ, οοβᾶ δἰ ἀοΎ ΓΘ, πᾶ 5] 

βϑηῦθ ΟὈὈ]ραῦο βϑιηρ]]οθηιθηῦθ οοτὴθ ἴδποία]]ο. Τὶ αἸβα  Ὀ1ΊθηΖε, ὃ ὑγαβρο θβϑίοπθ αἱ τι 

Ῥγθοθύνο, 6 νὰ ρυηϊΐα. 1,8. ρα ηϊΖίομθ ὃ ἢβίοδ, 560. θοηβιβῦθ ἴῃ ὉΠ ΟδΒΟΡῸ ΘΟΡΡΟΓΆΪΘ ὁ ἴῃ 

ἀπ ὈΡΙνΘΖΊΟΠ6, ΠΟ ]6 586 51 ΠΠηρΘαῖδοθ 1] 810 πϑύαγαὶ ἀθϑίἀθυϊο αἱ θβϑβθιθ βυϊχηαῦο ϑα 

ϑιηθΐο. 11 ἀἴβρυθζζο ὃ 18 τη]Ρ110} Ραμ Ζίοηθ. ΑΥΨῚ ϑπόοσῶ ἰὼ ΡαηΪΖίοηθ ἡδὔαγα]θ. 6 18 

ΔΡΌΙΠ οἶα 16; 41.611 οομβὶθῦθ π611Ὁ οοηβθριιθησε 41 πᾶ οδὐξῖνα δίοπθ, οββίδ 6116. ΘΟΒὶ 

ἀούθθ γϑαχίοηὶ πϑύνα]], απθϑύδ ἀθυῖνα ἀ8116, νοϊοηὰ 46] ϑαρθυίοσθ. 4116 ραηίσίομὶ 

βϑίοῃθ 8]Π]οτὰ βοϊαμῦο σναοὶδὶ Τ]ΘΟΥΤΘΡΘ, αὐϑηο 16 ΠΊΟΡΆ]1 τίθθοθπο ἰηβα ΠοΙοπθϊ. [,8, 

ὑρδβθυοββίοηθ αἱ π᾿ ογαϊηθ νὰ ραμπίθα 5ΘΠΊΡΓΘ, ΘΠΟἢ 6. ἀαϑηο ἔπ ΘΟΙηΠΊΘϑθδ, ΡΘ᾽ ἱπαν- 

νογύθηζδ, 1᾿Ὀβϑθῦνϑηζθι ΠῸΠ γϑ Τ]ΘΟΙηρΘηδαῦθ, τη8], ῬΘΡΟΠὸ ἰδ. ΓΙ ΘΟΙΊρΘηδ8 τΘη4θ 1ηΐθγ68- 

5801 1 ἴδποῖα}}1 6 σθπορα 1᾿ 1Π016 ΤΠ ΘΓΟΘΠΕΤΙδ. 

Ουϊ 1᾿ααύοῦθ ΠΟΠ 5: τηοϑύρα ΡΔΡΙ ΟΟΟΡΘηΐθ ἃ 5ὸ πηθθβηηο, ρΘΓΟμὃ Π6] ΤὈΓΙΊΘγΘ 

11 οαγδύθουθ τπορῶ]6 46] ἰἈποῖ 110, διημηθῦθθ ἴὰ ρα Ζίομθ 4611 ἀἰβαθ᾽ά!Θησα, πιθηΐγθ 

νον βθηὐθηχίαύο ο 6 Ρ6᾽ ἴοπάδνο δ. τηογ ] ἃ, ΠῚ 51 ἄθνϑ ραηῖ6. ἘΠῚ οὐδ} 1506 6η6 

16. ὑγδβθυθββίοπθ αἱ ἀπ ργθοϑῦϊο νὰ ραῃϊῦα θπθη6. 56. ἱπαννοεῦ δ, 6 1 ΟΡΡΘαϊθησα ΠπΟη 

γνῷ τηϑὶ γ᾽ οοπηροηβθύδι: ΘΠ Οἢ 6 ααθδύδ, τη ΒΒΙΠη8, ΠΟ ὃ ΘΟΠ ΟΥ̓ 16 8118, παύατα ἀ6] ἔβη ία]]ο, 

16. 4816 ϑϑβθηᾶο δηθοτῶ ργθἀομηϊπαῦδ, μἱλϊ 48] βϑηυϊτηθηῦο οἢ6. ἅ8118, ταρίομθ νῷ δ]]οὺ- 

αὖδι 81 ῬΘη6 ἃπ6ῃ 0 601] αὐὐγΓα γα 461] ργϑιηῖο. 

Ῥο' αἰΐγᾷ ρϑῦῦθ 56 ἴὉ556. γὙ61Ὸ, ο16 ἰδ Υ]θοιηρθηβθα νὰ τἰρϑῦθαθα, ρουομὸ τοηᾶθ ἰη- 

ὑθυθϑϑδῦ 1 [ποῖα }}1, ἃ πο 6. 18. ραπίσίοηθ Βα ΘΌΡθ6. τΊργονθνοῖθ, ρογοπὸ 1 τϑηᾶθ {{πη14] 6 

ΒΘΙΨΠΠ]Π. ΠῸ γϑῸ 81 ὃ οἷθ ἃ τηογ] δὰ, πΟη 5010 ποῇ θβοϊμᾶθ πὸ [ἴα ραμῃίζίοπθ, πὸ ἃ 

ΤΙ ΘΟΙΡΘηΒδ, ΘΟΙῚΘ ΨΟΡΡΘΌΡΘ 1᾿ϑαΐοτοθ, τηδ 16 ᾿πομ! 6 διηθηατι6 Θ0Π16 ΘΟΠΒΘΡΊΙΘηΖΘ ΠΘΟΘ85- 

58,116. Ῥοϊοῃὸ ἰὼ νἱρθι θα 11] νἱζίο ὑγαρροπο ὁ0η βὸ 1π46011π8}01Ππ|θηΐθ Τ᾿ ἀπ 1] ῬΓΘΙηῖΟ, 

Τ᾿ αἰῦτο 1] ὀδϑύϊρο, 6 56 ΠΟ ΒΘΙΏΡΙ9 [ἃ ρ᾽αβυ χα, απηϑηδ, ϑἀθιηρίθ απθϑῦο οὐτωρίίο, 18 

Βίοῖϊα οὐ 1] ΓἸΠΊΟΥΒΟ 46118. ὀοβοίθηζει ΠῸΠ ΤηϑΏΘΘΠΟ Πη8]. 

ΑἸύγω πούδι ΘββθῃΖί ΒΒ] πη 6 ΤὈπαδιηθηΐα!θ 46] οαραύθογθ ὃ 1ἃ σϑυϑοϊςὰ. ΟἿ τηθη- 

[ϊθ06, οββοῦνῶ 1᾿ ϑαΐοῦθ, ποι δ, δ αὐῦοΓο. Τῳὃι. ὑθη ἀθηζδ, ἃ ΤΠ ΘΗ 116. 51 σουΓορθΘ ϑοοϊΐαηο 

6] ἔφποία}]0 1] βϑηὐπηθηΐο 6118. γορορδ, ΘΟΠ16 ἰδ οἱὶϊι οἰἤσθεοθ ραηϊχίοηθ 4611 Ῥαρῖϑ 

ὃ 186. ῬυϊναΖίοηθ ἀϊ βϑὐίσηδ. 51 δορίυηρθ, ὕθγζο αὐ θαῦο 46] οαγραύψοτο, 1 βοοιδθι 1 ὰ. 

1 ἴβποία! ἢ νᾶππο ρυθραγαῦ! 8118. ὁοηνίνθηζε, βοοῖα]θ 6 ἄθνομο βϑηθνθ 1 νἱπ0011, [6 1] 

ΟΟἸΙΘρᾶΠΟ ΟΟἱ ῬΓΟΡΥΙΪ 5102}; θρρϑοῦὸ 1819 δἄοργϑῃο απο] οἀποδύουί, ἱ α8}} ἤθη 

ΘΟπϑθηΐοηο ὁἢ6 Π6110 β6ι019 6 πϑὶ 901] 9] ϑϑϑὶ βύσίπρθηο ἔγα αἱ Ἰογο Ἰθρϑη αϊ Ὀθη6- 

γοϊθηζδ ὁ 6] διηϊ οἰ ζίϑ. 

Ἰηβθρηδ 1 αιθο Θ. 6116 1ὰ τηογ δὰ ΡΓΟρυΪιηθηὺθ ἀθύδα 8ΙΠ]ΠΟγδ ἴα τηοϑύνα αὶ ϑὸ η6] 
Τϑποῖα]1ο, ααϑηο 60] τπθΖΖὸ 46118 γ Π]ΠΘϑθίοπθ ὃ -σ᾽αηῦο ἃ ΘΟΠΟΘΡΙΓΘ ΠηϑβϑΙ 16. ΘΘΏΘΙ Ὁ] 

αϊ οοπδουα ὑγᾶθηα016 4181] Τα πιὸ 4611. ϑιϑι ΓΘΡΊΟΠΘ, 6 16 Τ]οοηο866. ρ᾽αθῦθ 6 β5ᾷ οἢθ 
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ἄθνθ ὀρθῦϑγθ ἃ ὕθῃοιθ αἱ θ556, Θ ΠῸῚ τηθαϊδηῦθ ηδ Οἰθοδ ΒΟΙΠΠΊΘΒΒΙ0η6. 8611 ΟΥ̓ αἰ ηὶ 

αἰὐγαϊ. Γ᾿ δίπππο νῷ σοηνθηϊθηϊθιηθηῦθ ϑἀποαῦο 81] Ἰη 6]]ΠΠρθηζθ, 4] ααθϑῦϊ ῬΥΙΠΟΙΡΙ ο6- 

ποι] αἱ οοπάοία, ο6 ἄδι ῬυΪτηδ 50Π0. Ρ61} 1α] 16 τηϑββίπτηθ 4618, βοθο]δ, 16 α8}1 ἀϊνθη- 

[ᾶπο μοὶ πιδββίπιθ 4611 απηϑηϊθὰ. Θαΐπα] βαρυθιηο Ἰηὐθηΐο 461} Θἀ ποδί 0:6 Τ]0 1818. ὃ 4116110 

Αἱ Τοπᾶδγο 11 οαγαύθθτ, οἰϑοομὸ “ 1 σδγαθῦθυθ τἰβίθαθ ἀρραπῦο πΠ6118. Ῥγοπύθζζδ, αἱ ορϑ- 

ΤΆΓΘ ΒΘΟΟΠ0 Πηρββτηθ., (8 ΧΧΧΥΠ). ΑἸύτονθ Τ᾿ δαΐονθ σῖροπθ 1] αὔθ “ 16] ἔθυΊὴῸ 

Ῥγοροβίθο ἀϊ γοὶϑὺ ἴαγ ὑπᾶ οοβᾶ, 6 ροὶ ἀϊ θβθρεϊτ]α, οἰουθναπηθπίο., (8 ΧΧΧΤΙΧ). Νὰ 

86. Αἰ τὶ οἱ τίβοίνϑαβθ οοῃ ἔθυιηθζΖδ αἱ σοϊθτθ ἃ ΘΟΙΠΡΙΘΥΘ ἀπ αἰβοποϑύδ, ἃΖίομθ, ἀουγ 000 

66] οβθραίγϊα αἱ ἕαϊίοΡ Νο, τἰβροπᾶθ 1᾿δαΐοτθ: οἷὸ, ο[θ δὶ ὀρρομθ 8118 τηογα]θ, γνῶ 

Θβοῖαθο ἀὰ ἰδ θυ ρυοροβιθί, ΒΘΌ θη 6. [ὰ ἔδγιηδ, ΤΙ βο  αζίομθ αἱ οἷὸ, ὁῃ6. 81 ΡῬΙΌΡΟΙΘ, οἱ 

Ῥἰδοοία, ρθι βὸ βύθϑθδ Θῃ6Π 6. ΠΟΘΙ] ἼΟΤΩΟ ΤηΔΙ Δ ΡΊΟ. 

οι ταρίοπο Καπῦ τἰραδράδ 1ὸ Του πη ζίομιθ ἀ61 οδραύνορθ βἰσοουηθ 11 οδταρίθο ῥἷὶι 

ΒΆΘΠη6. ἅ611 Θἀ ποι Ζίομθ τηογϑ]6, πὸ αἰ πὶ ἀϊτηθηθοαῖο ααδηΐο ἄγονα βου υδο Π6]]᾿ ἅη- 

ἐγοροϊοσία (1). 86. αποδύα βα! άθζζα 6 οοβύϑηζθ Πθ] ῬυΪΠΟΙΡ 1] αἰ ου ̓ν! 48118. νἱύαι ῬΓΟΤΟΙῚΡΘ 

αϊ ὰἂπ οοἷρο ἰβίδηθαηθο 81] Τα πιο ἀ461]᾿ δπίπιο, Ὁ]ΠΠοτὰ τίθβοθ σᾶπϑ, ΘΟΙὴ6 οβϑθυνὸ 1] 

Ταιηΐη, “ Τ᾿ ορονα ᾿ϑηύα 6 ὁοπύϊπαθ 4611 Θἀποαιχίοηθ ὃ [ΌΥτλδι 11 οαγαύνοτο., (2). Ταὐδο 

ἀϊροπᾶθ ἀβ απ ἔθ]1ο9 δᾶ ἱπηρτονθάπθο τποιηθηῦο ῥβ]θο]ορῖοο. [πο] ῦγθ 1] οοποθῦϊο 81{18-- 

Βίπιο, ἴῃ οαΐλθ0Ὶ1, ἐἶθπθ οἰ αδύθιηθηξο 11 οδναῦξθυθ, ΠΟῚ ΒΘΙΠΌΙΓ 8, 51] ροϑϑᾶ ΘΟ ΠΟΙ 186 60118 

δαδ, ἀούτηδι Π]οβοῆοα, οἢ6 δτηπιθῦθθ ἀπ αἰββίαϊο ὕγα [ἃ ταρῖοηθ βρθουϊδίίνεα 6 ᾽ὰ ΤἈρΊΟΠΘ 

Ῥγδίϊοα ; Ῥοϊο ὃ 56. 4.011 τὴ οομᾶποθ ἃ ἀαθὶαγθ αϊ α110110 νϑυι δὰ ἀμ ΓΒ811, δὰ οἱ 

οἱ ἴοπάδ Τ᾿ ογἀΐηθ τηοσα]θ, απθϑῦδ ΠῸπ ρα ΘΘΠΘΡΆΓΘ ἴῃ Τὴ 41|6118. ἔϑυμιθζΖζα, 6 οοβύβῃζ, 

πρὶ θυ ϊποῖρὶ! πιοΓ8]1, οἴ. 50πῸ 1] Το πἀδηηθηῦο 49] οδνύξουθ. 

Τὰ τπιογα! δὰ οα 11 σαγαύδθγθ προγίαπο 66 1᾿ϑΙαππο ἱπηραῦὶ ἃ ὕθποῦθ ἃ ἔρθη 16 

Ῥϑββίοπὶ, βίοοῃδ πο ὑγαβιηοαϊηο, τη8 βίδπο βούψομπιθββθ 8118 γοῦνα τϑρίομθ θα 8118 1θρ}68 

461] ἄονϑγθ. Θαϊμαϊ βοῦρο 11 ῬΥΟΌΙ πᾶ, 56 Θ5}1} Ροτθϊ οοπ βὸ ἀδ παύπρε ὑθηᾶθηζθ βδβῦθ 

6. θογυοῦθθ. ἀποῆθ 5 απθϑῦο ραπῦο ΠΟ Ρ8ΓΘ Ο᾽6 1] Ῥϑηβίθιο 4611 θοῦ δῖα ρου οι α- 

τηθηΐθ Θοποου θ᾽ θ0η βὸ τηθάοβίμηο, ροϊομ ὃ Π91] ̓ ηὐροἀπσίοηο 6118, βαδι Ῥρααφοσίοα ΒΟΥ 6 

1 ῬΓΪΠΟΙΡΙΪ 46] πιδ]6 πῸῚ 51 ὑσόνᾶπο Π61180 ἀἰβροβίχίοῃὶ πϑῦμν}] 

461 αοπιο. ΤὐομηΟ ποῸπ οον, πῃ βὸ 5έθθβο, οῃ8 1 βϑυτηὶ 46] ὕθῆθ., (8 1). ΑἸύγσονθ 

ἴηνϑοθ βουῦῖνθ οοϑὶ: “ Ῥοββίϑιηο αἶγθ οθ Τ᾿ ἀοπο ΔΡΌΪα ΟΥ̓ ΘΙ παϊτηθπΐθ ὑθηθαζίομὶ ΡΘ᾽ 

ὑαῤϊ ἱ νἰχὶ; ρϑυομὸ 6911 βϑηῦθ ϑοοϊ απιθηθὶ, 6η86 γθ ἴο βρίπροπο απδηύαπαιθ ἰδ ΓΆΡΊΟΠΘ 

τ] οἰβδιηθηῦΐθ ομ6. “ 

τ ἴο υἰύναρρα, (8 ΧΧΧΙΧ); 6 π6118. 58 ορϑῦᾶ: [ὦ γοϊφίογδ θηέγο ὁ ζὐργυϊϊ ἀοίΐα γα- 

φίοηθ, ἰαθϊοϊανα 11 ὕθυσο οαρίθοϊο 6118 ραυῦθ ρυῖπηα οοπ αὐθοῦθ ρᾶγοϊθ: “ Τί θομηο ὃ 

αἱ σδι πϑῦμπδι ῬΘΥΎΘΙΒΟ ,, 6 Ν᾽ Δρροπθνᾶ Ρ6 1} θρίβυϑΐο 11 πποῦϊο ογαζίαπο: Κ᾽ 5 πθριο 

ϑῖη6 ηαϑοῖδιν. Οπθϑῦο βιο οοηοοῦδο ᾿πάθοϊβο δα ἱποοθυθηῦθ ᾿ἰπθΟΓ ΠΟ. [8 ΘΟΥΓΕΖΙΟΠΘ ἰηΡ6- 

(1) “ Ὑαοϊβὶ υἱθοηόβοθῦθ ὁΒ6 1] Τοπἀδιηθπῦο 6] οαταξίοτθ, ρατὶ δ ἀπῶ τἰπαβοθηζ, ὃ Θοταθ. ὑπ8 

οθυῦα, Ῥγομιθϑϑα 5018 }1}6. 66 ἴβοοίθηιο ἃ ποὶ βὐθαϑὶ, 6 ὁῃ6. 816 Ῥγοτηθϑϑα, σοταθ 1] τποτηθηΐο, ἴῃ οαΪ 5] 

σοταρὶθ ἴῃ ποὶ ὑα]θ υἰβοϊ ασίομθ, ἔοστηθπο ὁοταθ ἀπ πονῶ ὄν, Οἤ6 ΠΟ Ῥαὺ Θβθθγ8 οδ]αία. Γ᾽ οἀποῦ- 

“ἴομθ, ο]ϊ θϑϑιηρὶ, 1 1βύυτιζι Θ᾽ ΠῸΠ ῬΟΒΒΟΠΟ ΟΡΘΙΈΤΘ ἱπβοηβ᾽ ὈἸΪσηθηῦθ απθϑῦδ, ἔθυτηθσα, 6 οοβίδηα, ΠΘὶ 

ῬΥΪΏΟΙΡΙΙ; οϑϑὰ πο ραὺ ΒΟΥΡΌΤΘ 616 ὑαῤυ᾽ δὰ τη ΟΟΡΟ, ΘΟΠ6 ῬῈῚ πᾶ Βρθοΐθ αἱ βϑριοβίομθ, 686 ἰβύδῃ- 

ὑδηθδτηθηΐθ ὑΐθη Ἰπορὸ 46] αϊποιιβῦο ροὺ ἀπὸ βύαθο αἱ Ἠπύξαδίοπθ ἰδίαπέαδηθο. Βθη ροομὶ πᾶππο ἐθη- 

φαῦο ααθϑύαι τηϑύθμμου οϑὶ ρυῖτπδ 461] οὐὰ αἱ ὑγθηθ απηϊ; οἱὰ ΡοΟμὶ ἀποογα, 1᾿ παππο ἀἰανδίο οοπαρίαΐα 

Ῥυΐταα ἀοὶ ααδγαηῦω. ὙΌΪΘΥ Θιλθ πα δὶ ἃ ῬΟΟῸ ἃ ῬΟΘῸ Ῥδυφἰ δ παθηΐθ, ὃ γᾶποὸ ὑθαθαύίνο, ῬΘυοδ ἀπ Ἴπι- 

Ῥυθββίομθ βυϑηΐβοθ Ὀυϊηα ἃϊ ργοομοοίδυβθηθ π᾿ α]γω.,, (Ρατύθ 25, ἀτρ, 85). 

(2) Ἑμμανύμι, αν, Τγαϊέό ἄο μόδασοσίο, ρὰρ. 8. 

ϑεειε Π|. Τομ. Π1]. 46 
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πἶδα 4611. παύαγϑ πτηᾶπδ οἱ βρίθρϑ ἃ ϑιδι 1πβῦα 0116. ΟΡ᾽ πο π6 ῬΙβαδ ο 1᾿ οἔἤοδοῖα 46] 
οδνδεθογ6 τηογαὶθ Ῥϑι' 11 τιἱρ] ]ουϑιηθηῦο 46᾽ οοθύπμηϊ ὁ 18 ρϑυβθυθγαησε, Π6] θθπο. Ῥοϊομὸ 
ἨΘ6118, Ρραασοσίοω 6611 ποῦδ, 18 ποῃ πιοβῦγα δυμιθζα, 1 οαραὐῦξθυο ΘΟ] α], 6Π6 τππδπᾶδ 
δὰ ἀπ ὕθπηρῸ ἃνυθηΐγΘ ἰὰ 58, σΟΠΥΘΙΒΙ0ΠΘ, ὁ Θ.6 56 νἶβ80 ΒΘΠΊΡΓΘ γΙΖίοβο, ὃ νπ0] οοη- 
γΘΥΓΒΙ δα ἀπ ὑγαῦθο, πο γἰαβοϊρὰ, τηϑὶ ; τηθηῦγο βύθημο ἃ] βυγυ ον το Ῥᾶββο 4611 4η- 
ἐγοροϊοσία ατιθϑῦδι ΘΟΠΥΘΡΒίοπο 491] Δηΐτηδ, ααθϑύδ τἰπαβόθησε Ὁ118. νἱδα ΠποΓ 816 δὶ ΘΟΠΡΪΘ 
ΘΟΙΏΘ ΡΘ1 ἱποϑηΐο, ἴπ τππ θαύίου ἄ᾽ Οοομἶο, ἰπ ἀ06] τηοιηθηΐο ῬϑιοοΙορίοο, ἴῃ οὐ] 1] 
ΠΟΒΕΙῸ ἴο ἴᾳ ἃ 8ὸ πηθαθβίπηο 5010Πη0. ῬΡΟπΊθδθα Αἱ βϑυῦδι ἴθ4θ. αἱ ρυϊποῖρι! τπορα]!, 
οὐθϑη 0. ΘΟΒῚ 48] πι11ἃὰ 1] Ῥγορυὶο οαγαύδογθ. 

Καπὺ δἰθΠυΐβοθ 811 ἰϑυαύβηθα, ὀοπιραῦθα 49] οαραύθουο {1 τϑροηξίπο τπαξαπιθηΐο 
ΑἹ νἱύδ. Οδγδιηθηῦθ νὶ β0Ππὸ ϑηΐπηθ, οἢ6 ἱπγοϑίλδθ ἅἄδ ἀπ, Ἰρηούα ἔογζα βονυυιηδηδ, 
ΤΊΒΟΥΒΌΠΟ ἴῃ ἀπ αὐξίπηο ἃ να ΠΟνΘ118, βίθθομηθ 5] Ιθρθο ἀϊ Ῥϑοὶο 5.118 νἱδ, αἱ Ῥδηδβοο, 
οα Δ] γ8 18 80η0, 6.6 ργθοϊρίθϑηο αἱ Ὀούθο ἀ] οἷθῖο ἄ0114 νἱγθϊι μ611᾿ αρίθθο 46118, 
ΘΟΙΤΌΖΙΟΙΘ; ὑδηΐο 50Π0 ῬΡΟΪΌΠΑΪ 1 τηϊβύουὶ 46] οογθ ἀπηᾶπο: πηδ βύθπᾶο 8] οοῦβο ον αϊ- 
ΠΆΙῚΟ 416110. ὁ059, ΟΠ ροἴδοθ πόδ] Πο Π6] νἱχίο, ἄθνθ βοβύθποιθ ὑη8 Ἰὰηρδ 6 οοῃθίπαϑ 
Ἰούδα αἱ ὑαῤθϊ 1 οἹουηὶ Ρ61 τοιηρθιθ 1ὼ οαύθηδ 46118, στα βομίαν "δὶ ΒΡΓΡΙΓ816, ΘΟΠῚΘ. ΠΟῚ 
51 οδιθ Π61 ἔθπρο 461] ἱπητηουα δὰ 56. ΠῸῚ ρᾶ5850 ρᾶββθο ]Π]Ποπἰθηδηάοσὶ ΒΘΙΏΡΡΘ. ρὶι, 
ΒΊΟΡΠΟ ΘΙ ΒΊΟΓΠΟ, 4818 νἱα 491] ἄονθιϑ. ϑϑοοπᾶο ἸΚϑηῦύ, 11 ὀδρα ῦθι' ΠΊΟΡΆ]6, οἢ6 τίρο- 
πθΓἃ 6 ΤΘαΙπιθ, ΠΟ 06 ἴ0 ροϑβίθηιο ῬΡΘρδΓ δ" πὸ [ΟΤΊΠΔΓΘ ποὶ τηθαθϑίτηὶ ἀἸβοΙρ πα πᾶο 
168 ποϑύγθ Ῥϑββίοηὶ, γϑρ]ϑηᾶο 5.110 ποϑύγθ ἐθηάθησχο, ϑἀποδπᾶο ποὶ βίοβθϑὶ 6 ΒῚ1 ἰδ, 
τηδ, οἱ ῥοοόδι αὐῤθμαθι]ο ἅ8118, Ῥποηα νϑηΐυτα; τηὰ ἀὐδπᾶο Π6 βδΓΘΙΊΟ Του], 5᾽ ΘΘΟΙηΘ 
ὭΟΠ ὃ ππἃ ποβύγϑ ΘΟηα αἰ δύδι, π18, ὈΘΠΗΒῚ τ ἔ61100 ἱποοηβοῖο ννϑηϊτηθηῦο, οΕΪ οἱ αϑβίουσ, 
Οἴ16. ΡΘ} 1᾿Δν ΘΏΪΡΘ ΠῸῚ Οἱ νϑγνὰ τη0Π0 δ᾽ θιηπιαὶ ὃ ΕἸ ῥἱὰ ἀποοτὰ ἀοηᾶθ ΘΟ ΠΡ ΌΓΘΙΊΟ [8 
ἔονζα β61' τηϑηύθηθγοὶ οοβύμηθθηηθηξθ [8611 4118. ΒοΙθῃπθ ργοτηθϑβα, ὁπ6. ΔΡΡίδιηο [αὐίο 
Π611᾿ Ἰηδίτηο 4118, οοβοίθησε, ἴῃ ἸηΘΖΖο 81 ὑππηαϊδο 46116 Ῥδββίοηῖ, ὁη 6 π]δὶ ποι ἐαθοίοπο, 
αἱ ἐροηῦθ ἃ] σϑηΐο 46] τηδ]θ, ο6 βϑιιρῖο οἱ ρίγα ἀ᾽ Ἰηξοῦπο ὃ Νϑθϑιπο Ῥαὸ πθρϑγθ, 6116 
Ἷ] ὁοποθῦθο 49] ἄονϑθιθ θβϑιοἰία πᾶ φρϑπᾶο οἰβοδοῖδ. 51] δμΐπιο, 6 απ οἱ ἀὰ 86] 
ἄονοιθ ἀπ᾽ 1ᾶθ8, βαηΐδ, 50] 1π|6, ἤμῃ ὑρορρο 50] πη, ρουομὸ 18 νπο]0 ῬυΓδ ΠΟῊ 5010 ὅδ 
ΟΒῊΪ ΠΠ]Ρ, Θροίϑύϊοδ, τηϑὶ ἤπαποο ἀ ορπὶ βθηβὶ δ 1 ὰ σρί γίδια]; πιδὶ Α]ΐτο ὃ 1ἃ Ῥυγδ 
άθϑι. ἀ6118. πηθηΐθ, δἰῦγο ἴὰ γοϊοπίδ, ἃ. 4818 Ῥυὸ 5βϑηΐνθὶ ἤδοοα, ἱπιρούθηξθ, 6 οδάο 
011 αὐδο πιθάθϑί πιο ὁΠ9 1 14θ816. 16 δὐα ἀδνϑηίὶ. Π| στδηᾶο ροδαροριδία Ῥορίϑιοχαὶ τίοο- 
ποθοθηᾶο αυθδύδι, παύαγαϊθ ἤϑοοιθζΖα, 4611, γοϊοπίὰ, τἱσοποβοονα 84 πη [θηρο ἰὰ πθοθϑ- 
βιὰ 4611 ρυδχία ἀϊνίπα, ὁΠ6. [δ βουσθρρα Π0] ταρρί πηρίτηθπίο 46] διὸ ἰάθαϊο; πὰ 
Καηῦ δρβθδπάοπα 1 ἀοτηο 8110 5016 ἔογχθ 4611. βδι παύασα ΠΘΡΘΠαΟΡΊΙ ορηΐ ΒΟΥ η8 0 
5551 10. Ταῦῦθ ααθϑύθ οοπδί ἀθραζίοηϊ οἱ ρουΐαπο ἃ ὁοπομίμαθγο ὁ 11 οαΡα 6 "6 ἸΏΟΤΘ]Θ 
ΠΟ Β0166 (Ϊ ΡΘ]} 58ὸ 817’ ἱπιργονυΐίβο, πηδ δὶ ἴοττηδ τηϑαϊδηΐθ 18, οοπίϊπαδ, οα ΠΙαπιΐπαία 
ΟρθΙδ 491] Θἀ ποδχίοπθ; 616 16 ἐθογίϑ 46] οδυραύθθυθ ἢὰ πη’ ἰπξἰ πδι ΘΟΠΠΘΘΘΙ0Π6 60] Ρτο- 
ῬΙθιηᾶ ἀ6118. ΘΟΡΡαΖίομθ. οΥΙΡΙΠαΡδ, 6. ὁ᾽6. 9550 οοηἰθυΐθο6. Ὀθηβὶ οἰβοδοοπιθηξθ 8] 
τη] ΟΓδτηθηὐο ἀθ᾽ οοδίππη 6 411 1πύορυ δὰ 6118, νἱδα, τὰ ποι ὃ ἀπὰὶ ἱπίΆ 01] Ρτο- 
Τηθβ88 θα ἀη8 5ἴσιγδ, σαδγοηθρία αἱ Ῥθιβϑθυθιϑηζθ, Π6] θη. 0 ῥύονδῶ ριπ' ἔορρο 1 
βίογία Ὀβο]ορῖσα 4611 ποϑύγα υίθα, ἴὰ ἀ816 ὃ ἀπ᾿ ΔΙ ύορπα, νἱοθπᾶα αϊ ἐπίοπῆ 6 ἀἱ 
οδααΐθ. Ἰζαηῦ ἀρρίαπρο 81 αιθϑίο ραμΐο, ὁμ6. “ ποῃ ὃ ἅδ᾽ αϑρούψαιϑὶ νϑύιιη θθη6. 46] 
ῬΘΠΘρΡΙ ΠΡ ΡΊο, 6411 πιου αι σίοπθ 6 48] ἀϊρίαπο, ροϊοπὸ ποὴ νὶ ὃ 8] οιπδ ΤΆ ΡΊΟΠΘ, 
ῬΘΙ οαΐ 1 Ρ6]] ΟΡ ̓ ΠῚ οα ΑἸΌΓΘ. 5111 ἀβᾶηζθ ρόββθθπο ΘΟΠΟΡΙ δ αἶγ6. ἃ ΘΟμν Ρ 6. ἀπ 
ὈΟΠΊΟ ΨΊΖίΟΒο οηθ βϑριρθ ἰὰ νἷδι 46118,. νι, (8. ΧΧΧΤΙΧ), τῆν Θρ]ϊ ποῆ ἀννογίθ ὁ 
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] 
αἰ ΠαδΕ ταϑχσὶ ποι σϑηποὸ ρροϑὶ πηϑίθυ ϑἰπηθηΐθ ἴῃ Βὸ βύθβϑὶ, ὈΘηΒῚ σομηβι ἀθυϑῦ! τἰβρϑύξο 

ὉΠῸ βρίτῖῦο, ὁμ6 11 Ἰηΐουτηδ, 6. 0Π6 βούψο ααθβῦο τίθαδγᾶο τποβύγϑηο Π6118 νοϊοπία, τ 

Ἰοάθνοϊο ἱπύθπαϊπηθηθο ἀϊ τἰθουπδιο 411ἃ υἱν θὰ. 

Ρᾳρθαπᾶο 8118. ἰουπιδχίομθ 461] οδυδύθθυθ τηουϑ]6, 1᾿ δαῦοῦθ τορυΐα ΠΘΟΘΒΒΘΤΟ 811- 

πιαοϑίγαρο {Π ἑδποία!!ο {Π πιθρ]ο Ῥοββί 116. ρθ νἱἷδ αἱ θβθηιρὶ 6 αἱ Τοϑοὶθ Ἰηΐογμο ἱ 

ἀονϑυΐ, ομθ δὰ ἄα δἀθηιρίθυθ, 6 αθϑο οἱ τί άποθ 1186 5019 ἄπθ οαὐθρουῖθ ἀθὶ ἀονϑιῖ 

γοῖθὸ ἀϊ βὸ 6 συϑῦϑο οἹΪ αἱθτὶ. Ταμῦο 611 απὶ, ααϑηΐο 8 Ἴ ἰὐσὶ βύαππο ὑαύθϊ οοηθθπανι 

ἴῃ χαθδῦο ρυϊποῖρίο : Βιοοποβοὶ ὁ τἱβρούθα ἴδ ἀἰϊσπι θὰ, 4611 παῦσαι ππηϑηϑι ΠΘ118. ἔτι, Ῥ61- 

βοπ8 6. ΠΟΡῚΙ αὐτὶ. Θαϊπαϊ 11 ΤἈποῖα]]0 γ8 ϑἀποαῦο ἴῃ ραΐβα οἢθ δΔθουτίβοδ θα] 1 ΥἸΣὶ, - 

ἱ 811} ἀθρυθᾶδπο 1ὰ πδύμρϑ, ππιϑηδ, ΟΟΤΗῚΘ 1 υίϑομθζζα, 1᾿᾿πάθοθηζϑ, 18 Ῥυρία; 6ῃ6 

βἔϊπηὶ ϑὸ βύδθϑδβο ποὴ βθοομᾷᾶο 1] πιϑυϊῦο 466} δἰ {π], τῆ ἴῃ οοπέγοπίο 8118. Ῥου ου 1 ὰ ἢ 

ἹποΡΆ]6; 6Π6 πὸπ ἱπβαρου ίβο ἀθ᾽ βιοὶ θθηὶ ἀϊ Τουύαπϑ ἐδοθηᾶο δυτοβδῖγο ἰὼ ρονουςὰ Ϊ 

αἰὐταὶ. ἘΠ ααϑηΐο 8116 ὈΘηθἤσθηζα ΠῸΠ ΟΟΘΟΥΤΘ ἰπέθπουίγ ἔγορρο ἢ] σαοτθ 46] ϑποῖμ10 

ῬΘΡ Το πᾶθυϊο ΒΘ: 0116 σΘΓΒ0 511 ἰῃῇθ 61: 58 ἀοτηϊπαῦο ποη ἀ8] βϑηθιπηθηῦο, τὴ 4811 1468, 

46] ἄογοτθ. ϑϑηζα ἀυθθῖο ὃ ὑπ ρύδπ ρῥγϊποὶρῖο απ6110 ἄ6 118 ἀϊρηϊὰ ππηδπδ, ῬυΪποὶρίο 

βθστο, 5016ππη6, ἴηι] 0116: οβδὰ ταρρῖα 4811 ῬΘύΒΟηδ, 6 16. Ῥούβοηδ δὰ αἰτΐο 

ἀϊ ϑββοῦο δὐπαδία, τἰβρούναϊα ἀογαπαιο 8ὶ πιοβίτὶ, ὁ 5] θυ ϊποῖρίο ἀ6 116. ρϑυβοπδηὰ νϑ ᾿ 

βοπάαία βϑοοπᾶο πὶ ἑαΐα Τ᾿ Θἀποασίοπο υαπηϑηϑ (1). Νὰ Καηῦ ποὴ ἴα τἱοοποβοῖαθο ΘΠ 0 Ι 

1ὼ. Ῥουβοπα δὰ ἀτηϑηα ὃ βπὶύα, ποη οβίβῦθ ῬῈΓ δὸ βύθϑβδ, οα ππρογία ἀπϑ ρουβομϑ Ι 

ἰπβηϊΐα, ἀϊνίπδ, ΘΟΠπ16. 58 ΤΆΡΊΟΙ ἀ᾽Θ5βθῦθ 6 βοπᾶδιηθηΐο. ΤοΙύο Ὦϊο, ἰὰ Ῥϑυβοῃδ Ἷ 

ἀπιᾶπδι ΒΟΟΙΊΡΕΓΘ, 6. 60 Θ558 ορηΐ αἱρηϊ δὰ ππιϑηᾶ. Ῥαὶ ἀονουΐ, ομ6 11] ἕβποϊα]]ο ἄθνθ Ϊ 

Θοποβόουθ δα δ θη Ρουθ 61 ἤὈΤΊΊΘΓΘ 1] σὰ ὀδια ῦθγθ ΤΠΟΓΆ 16, ΘΟ πὰ (ο]ῦο 1 ἀονουῖ Ϊ 

γοῦθὸ Ὀΐο, 6 οοη οἷὸ ᾿ιὰὶ ἐοἰῦο 8118. ἑουτηδχίομθ ἀθ] οαγαὐθθυθ 1 δὺο ρυῖπηο ἑοπαϑτηθηΐο, ἢ 

Θοβοηδοομὸ 56 δ ὈΕΪμηᾶ ΠῸΠ ΤΙΘΟΠΟΒΟΘ 6 μὸπ τἰθρούςα 1ὰ ἀϊρπί θα, 616. ΤΡ] 646. Π6|]8, 

Ῥϑυβοπδ δ, ̓ππηϊθα αἱ Τῖο, πὸη γθ5 80 ῥα πὸ τϑρίοπθ, πὸ ἄονουθ ἀϊ τἰβροίψανθ Ιω 

ἀϊρηϊὰ ἄ611α ρούβοπα ατπᾶπᾶ πὸ πῃ π|0, πὸ θ᾽ τηϊοὶ 5121}. Ῥουοῖὸ 11 βονυϑθϑροβίο 

Ῥυϊποίρίο ἀϊ Κϑηῦ ὃ Ὀθηβὶ ὙΘΡῸ, π|δ ΠῸΝ ὃ 1] ΒΌΡΡΘΙΙΟ. 56. ΘΟ 51 ἔοββθ Ἰηπϑίχαΐο ᾿ 

Ρἷὰ δὰ βίπο ἃ] ρυϊποίρίο βίιρύθιηο ἄ6 118 Ῥουβοηδη ὰ, ἀϊνίηθ, ΠῸΠς ΔΥΓΘΌΌΘ βϑῃθθηζίαίο ) 

ἀογϑιθὶ “ 1πβεΠαγο ποὶ βποίαΠ 1᾿ Δρουυϊ πιο 46] νἱχίο, πὸπ ρϑγομὸ Τῖο 188. νἱοίαίο | 
' ᾿ 

τῖϑι ῬοΡΟπὸ ὃ ΘΡΟΙΤΘΥΟΙΘ ΤΌΘ] Βὸ Β΄θβΒ80 5; δἀδποοθημᾶο ΡῈ. ταρίοπθ οὔθ: “ αἰ υἱπηθηίὶ ἱ 

ΦἈ ΠΟΙ]: ρούρορθθΡο ἔβο]πιθηΐθ ογθάθιθ, αἱ ΡΟΥΘ Θ550 0 ὙΙΖΙΟΒΙ 56 Ὅ]Ο ΠῸῚ [᾽ν Θ586 

νἱοίαϊο,, (8 1Χ). Ῥῖΐο ρἰαὐδοβίο ἃ] ἑβποία!]ο, 619 Ὁϊο ὃ β8πΐο, 64 65}1 βοπεϊγὰ ὁῃ6 Πῖο 

μὰ νἱϑίαθο 11 υἱζίο ποπ 61 5110 Τη0 0 8.1 110, Τὴ ῬῸΡ πϑορβϑι ἃ, βύθοβα αἱ δδ πϑύσγϑ, 

16. 4816 ὃ ἀββοϊαύατηθηῦθ ᾿ποοη 1 Π18}0 110. 60] ψΙΖΙο. ᾿ 

Α ἴουιπδιο ἢ οατδαδίοτο πποραϊο ἀ6] ἴαποία]ο Ἰζαπῦ ποὸη τοραΐανα ἩΘΟΘΒΒΘΤΊΟ 8Π1-- 

ταδοϑίγαυῖο ποὶ ἀονονὶ γϑῦβὸ Πῖο, τᾶ 'π 4861} βοϊδαπῦίο, 68 τραθγάδηο Τὰ] 6 5]1 αὐτὶ. 

Νὰ ἃ 1αἱ ἐοοοανα {1 ἀϊπτποθίσαῦο (6 ποη ἴο Βα ραπίο ἀϊπιοβύγαθο), ὁ6 Ἰ᾿θοπιο, ΒΘΌΡΘΠΘ ! 

ταηῦο ῬίθριθνοΙΘ Ὁ] πλᾶ]6 ρ61 πϑῦιτθ, τονδὶ ἴπ βὸ 5010. 6 ΠῸΠ ἴῃ ὮΪο, ὁ0π10 ρυθίθπαθ- 

γϑπο 511 βὐοϊοἱ, ψαθ}1ὰ ἕονχθι δα ϑπουρῖα αἱ νοϊοπίὰ, απ6118. ἔθ πιθΖζθ, πο ΡῸ 18.116. αἱ ἢ 

φῬτοροϑβίῦο, 46}18. ὁοβύδηθθ Ῥϑυβθυθγϑηζδ, Π6] Ῥθῃθ, απ611 Ἰηδαϊσίομϑθ ἀ61 ρϑυΐουθο 146816, ] 

686 β0πὸ 11 δἱθπιθηῦ! οοβύϊδαθινί 46] οαταύίονθ. βϑοοηο αιθϑῦο δ1ι0 οοποθῦξο Τ᾽ ϑάποῦ- " 

σἴοπθ πιογαῖθ δὶ ουπιᾶ 6 51 τϑϑρθ ἄδ β8ὸ 5θηΖδι γϑυιιηδ, αἰ ρθη ἄάθηζα 481] Θἀτιοα ΖίοΠ6 Τ6]1- Ἵ 

(1) Ὑοάϊ ἱ ταὶ βέναί ροααφορίοῖ, Ῥὰρ. 47 6 82. 
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Βίοθδ: ρϑιΡὸ 6511 ποὺ τὶρϑῦϊνα ραπύο αποδύα βθοομᾶδ ϑἀποδΖίοηθ, οοπθ ποη υἱροῦξα 

1᾿᾽ οϑἰβύθηζε αἱ Τ)10, πηϑι πηπονθ αὐθϑύϊοηθ ἴῃ τἰραδγᾶο 8] ὕθιηρο, ἰπ αἱ ἄθνθ ἱποομπηῖη- 

οἶαῦθ, 6 οῃϊθᾶθ: ὃ 6911 οοβὰ οοηνθηϊθηΐθ ἰηβυΠαγὸ αἱ Ῥαοπ’ οστα αἱ ἰα ποία] 16. ἰᾷθ6 

ΤΟ] ἴο56 ὃ δα αὐθϑύο ῥαπύίο, 6611 οββϑινα, 5] ὃ ἀἰϊβραΐαθο δϑβαὶ ἔνα ἱ ρϑᾶδρορίβίϊ, 6 

τησονθ αποδύα αἰ βοοϊ δὰ: “ 1,6 1466 4] γΘ]ρΊΟΠ6. ΘΌΡΡΟΏΡΌΙΟ 5ΘΙΉΡΙ6 δ᾽ σπθ οορηϊσίοπὶ 

ἰθοϊορίοσμθ: Βα 06 ἀμσπαιθ ῬΟΘ510119 αἱ ἴπβθρηδῦθ [ἃ ὑθοϊορία δα πα ἕαποία]]ο, οἢ 6. ποι 

ΘΟΠΟΒΟΘ. 8 ΠΟΟΓ8, πὸ 1] τηοπηᾶο, πὸ 5ὸ τη θάθϑι πο ὃ ΒΘΓΘΌ 6. ΡΟΒΒ᾽ 0116, οἢ6 πο Θοποβοθηᾶο 

ΘΠΟΟΙδ, 1] ἀονθΓθ, 6511 ΘΟΙΏΡΓΘΠ ἄθ8θθ8. 606. οοϑᾶ βἷδ 11 ἄονϑυθ ἱτηπηϑαϊαῦο σϑῦβὸ Πῖὸ ὃ» 

(8 ΧΙ). Δηχὶ δαδῦο 16 ᾳαθούϊοπθ απ] ὃ ἅδ 1αἱ ἑογιποϊαῦα ρθόοδ Ρ6 βρυδνίββίπιο αἰ ϑυθο. 

Ῥοϊοϊιὸ 1᾿ Θἀ ποδΖίοπθ τ] ρίοβδι Ῥγθθῶ Π6] 510 ὙΘΙῸ οοηοθῦδο πο τίβίϑᾶθ ὑαὐύνα αὐϑηΐδ 

1611 Διητηδθϑύγϑιθ 11 ἔβη 110 6118 οοποβοθηζα αἱ Π]1ο, τὴϑ ΔΙ ΓΘΘῚ π61 οοἸ  ΐνανθ 1] σὰῸ 

βθηξπηθηΐο ΤΘ]ΡΊΟΒΟ, 1] ο0 16 6 ἰῷ νοϊοῃύὰ ορουδύϊννα ἴῃ σϑρροῦῦο οο]1ὰ. αἰνίπη!τὰ. Ροι' 

1ο οοπύρανιο Καπὺ ομϊθᾶθ 856 Θοηνθηρδ, 486. 61 ἔθῃρο 8] ϑηοα!]]ο πορ οἱὰ 1᾿Θάποι- 

2016 ΤΘ]]ρΊοβα, τηϑι 1466 γΘ]]ΡΊοΘΘ, γοϑυ ρΘηο]α, οΟβὶ 8118. τηοσῶ οοποβοθηζα αϊ Π]ΐο. 

ΝΝΘ110 δύθδβδβο αἰξϑυθο τὰ ἱπόοιβοὸ Οἴδη ΘἸβοοπιο Βουββθαι, 11 α4π816. νοΐθνα φγούγαϊῥα 

510 811 οὐὰ 461] Δἀο]θθοθηζα 1᾿ οἀποδσίομθ το] ρίοβθα, ΡΟΥ ἴὰ γϑρίοπθ οὔθ 1᾿1η 6 ]]Π]ρθηζδ 

ΟἹ ἀπ ἑβποία]]ο ὃ ἀποοσα ἰπϑύῦθα ἃ [ὈΡΙΔΔΤΒΙ ἀηὰ ροΙαβύα ἰάθα αἱ Τ]ο. Τὰ αἰ βοοΙ θὰ Ροὶ 

Ῥιοροβύδ δ πὶ ροβᾶ βορῦϑ ὑπ ΟΠ αΒΙΟηΘ. οοηὐ αυῖδ, ἃ] ΡΠ νοῖρανθ θοη 56πη80. ἃ 
ΠΘΒΒΊΠΟ ὃ τηδ] νϑπαῦο ἴῃ πιθηΐθ αἱ οὐθάθυθ, ὁΠ16 16 σορ:ϊσίοηΐ ἰπύοῦπο ἃ. Π]Ὸ ΠΘ6 

8Π᾿ ΘἀποδιΖίοηθ το] ]ρίοθδ 461] ἔβη οί 110, θϑϑοπᾶο ΘοΘΘββί 1} 4118. ταρίοπ οουηαπθ αἱ ὑα 

511 ποχηϊηΐ, βίϑηο δα θ᾽ απο 60118. ἐθοϊορίδ, ο Τϑζίομδ!θ, ο τνοίαῦα, [ὼ απ816 Θβϑθηο πη 

ΒΟΙΘηΖθ, ὃ ΡΙΟΡΙΪδ βοϊ αηΐο 4611ἃ τὰ ρΊοηΘ βρθοι]αῦνα ἀθὶ ροπϑαΐουϊ. Π| πηθάθβιτηο Πουθθθδα, 

Ο᾽6. Π156. δνϑη Ὁ} ἀηδ, 5112116 αἰ ἢοοΙ δὰ, ποπ ἢὰ πιδὶ ρΡθῦθϑο οἷ 1᾿1ᾶϑϑ αἱ Τ)1ο, 1ὰ. 816 

δὶ ναο]9 ᾿πϑύ11181 6. Π6118,. τηθηΐθ 46] ἑϑποῖα]]ο, ναῖρα αὐϑηΐο ὰ βοίθηζα ὑθο]ορίοδ. 

Τιϑαΐογθ ρᾶϑϑδ βορτῶ 8118, ργοροβϑύδ αἰ ΠοοΙυὰ, Θα οαβοῦνῶ 666 56 οἱ ἴοβϑθ τηοᾶο αἱ 

᾿πηρθαϊγθ ὁ. .1 ὕθῃθιο ἔθ πο 1110 ΠῸΠ θη 1556. τη] ραν αἱ Ὁ]1ο, πὸ τηδὶ νϑάθϑϑϑ δὐθὶ 

ΑἹ οα]ῦο ϑϑύοιι πο ριδ δῦ 48 ἀομλ]ηὶ διἀα]101, ΒΆΓΘΌΡθΘ. ρατθ ἰὼ ὉΘΙ1ὰ 6 Ῥαοπα οὐδ ἢ] 

γηϑηᾶδιο δα αἰύνα οὐὰ ἃ βιιθ. Θἀ ποδΖίο 6 Γ6]]ΡΊοΒδ; τηδ 5] ΘΟ 16 οἷὸ [ου Πϑι ̓ ΤΠΡΟΒΒ10116 

6110 βύαϊο οὔ! παν ]ο 6118, βοοϊθίδ, οοϑὶ ὃ ρ᾽ ποοοίου δι ἱποομ Ποῖ 1 αἱ Ὀαοπ’ γα ἃ ἤπ6 

ΑἸ ᾿πηροᾶϊγο ο6. 66}1 51 ἴουτηὶ [1580 166 τ ]]ρΊοβθ. ΟὉΠΘ. 51] νϑᾶθ, δ αὐθϑῦο ραηΐο 

Κοηὺ ἰὼ ρϑηβϑὲ δῇαννο 811᾿ ορροβύο ἀϊ Ῥουβδθδα, 1] αὐ819 ἀννοῦβα 1᾿ ΘἀποδΖίομθ γϑΠ!ροϑϑ 

46] [ϑιηοία]]0, ρϑυοπὸ οϑδα ἰοὸ ρουύθυθ 6 δ τπὰ βδὔογῥα ἰᾶϑϑ αἱ Π1Ο; τὴ 8ποΠ6 Κϑηὺ 

ποὸη ἴα ρϑηβδ αἰγὑδαπιθηῦθ, ρουομὸ 1᾿ Θἀ ποδιζίομθ ΓῸ]]ρίοβδ, 461 ἔα ποῖ α]10 πὸπ ἄθνθ Θοβθυθ 

16. οοηβθθαθηζ αἱ ὑπδ πϑοθϑϑι δ, οϑύθυιουθ βοοῖα]θ βοογγϑύνδ, Ὀθηβὶ 4611. βδι ἰηὐτηδ 

πϑύαγδι ἀτηϑηϑ, ἰὰ 1816 ὃ Ρ6Γ δὸ βύθϑθϑδ τ0]]ρ]οβδ, Θο1η6 ὃ ἤδίοδ, ἰπὐθ]]ουδαδ 6 6 ΠΡΘΓἃ. 

Μὰ ἀδοομιὸ 6011 σϑῆῃθ Π6118 βοῃύθηζε ἀν ϑυθὶ ᾶδθδὶ αἱ Ῥαοη ον 1Πϑὑ1]]8 6 Π6] ἔϑποια}10Ὸ 

ἰᾷ66 το] !ρῖοϑθ, ἃ [αἱ ὑοοοᾶνδ, τἴβοί νου ἰὼ αἰ ο] ὰ,, ὁ 6. 6611 τηϑάθϑίτηο ἄνϑνϑ αἰαοοϊαῦο 

5 ααθδύο απο, 6 ΠΟ 8 ΓἾΒΟΙ59. 

Θαΐ Τ᾿ ϑαύοτο ἀϊπηδηᾶα: ο6 οοϑδ ὃ ἴα Ρ6]ρίοπϑ “ ἴδ, υἰβροπᾶθ, ἴὰ Ιθρθθ ὁ6 τὶ βίϑᾶθ 

ἷπ ποὶ ἰπ αὐδηΐο τίοθνθ ἰὰ ϑ ἴΌὉγ28, ΒΟρΓὰ αἱ ποῖ ἄδ τῇ ᾿Θρ 5] αύουθ 6 β᾽ πα 106: ὃ τιηὰ 

ΤΠΟ ΡῈ 0 ΔΡΡΙΙοαύα, 4116 οορηϊσίομί, οἢθ ΔΟΡίϑμιο, αἰ αἢ ΕΒΒΘΡΘ ΒΆΡΓΘΙΏΟ., (8. ΧΙ). Ὀὶ 

αἱ 6651} ἰῃ θυ ῖβοθ, οἷθ. Κ γοϊθηᾶο ἰπβορηθγο ἰὼ ΓΘ] θίοπθ ποὸπ ἀρ ὈΙΔ1η0. ΘϑοΡ ΓΘ 8118, 

ἰθοϊορία. Θ6118,. Γϑ]]ρίομθ, ὁπ ὃ Τοπᾶαία βοϊδιηθηύθ 5811 ὕθο]ορῖα, ποη ραὺ σομῦθηθ 19 

18. τποΓ816... [ἃ πΊ018160 ἄθνο ργθοθᾶθιθ, 1ὰ. ὑθοϊορία βαββθριτο; ααθϑῦο ὃ οἷὸ 116 ἀϊοθϑὶ 

τ ]ρίοπο... 18. το] ρίοηθ βυδοοαῦα, ἄδ1|1α, τηοτα]9 δ] σοηνορῦθ ἴῃ ἢ Τ]6Ζ20 ΑἹ 501] Θοἰ δα γθ 
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1 ξανουὶ οϑίϑϑυϊ, (ἐδίάθην). Οαἱ 1᾿παύογθ ΔρΡρ]1ὁ8, 8418 ρϑάδρορβίδ [ἃ 588, ἀούέγπα, Η]οβο- 

ἤρα, 66 1ῷ πον 16 51] τϑθθθ δ βὸ βθηΖ Ῥίβορῃο 4611 γϑ]! ρίοηθ, πηθηὐγθ ααθϑύα ἢδ 1] 

50 οπάδιηθηϊο ἴῃ 406 118; (Δούτπδ, οπ6 δθρίθπιο β᾽ὰ ρυθϑᾶ διὰ θβθπιθ 8 510 ἴπορο, 

ἄονο δρρίαιι τθναῦο 686 ἴὰ τοι ρίοπθ ὃ 4] βα8 παῦαμδι ΘββθηΖίΙσπηθηΐθ ΤΠΟΓ8]19, ΡΘΓοΠὸ 

ξοπᾶαξα 581 οοποοῦδο αἱ Το οοιηθ {ΐρο γίνθηΐθ ἀϊ ρϑγξοζίομθ 6 ϑρ:ϑίδύονθ 491] υπὶ- 

γΘῖ50, 6. 6.6 ἴϑ ΠΟ 816 ὃ ΠΙΟΠΟΒ, 86 ἰδ ΤΟΙ ρΊοηΘ. ὯῸΠ ἴδ ΒΟΙΡΘΡΘΘ; Ομ ἀθ. Θοηϑθριιθ 6Π9 

Τ᾽ ϑἀποδσίοπθ πιοῦαϊθ 6 ἴα τοι ρίοβα ἄθνομο Θοπιρομθύαϑὶ 6 ῬΓΟσΘᾶΘΓΘ ἸηΙΒΡῚ αΠΡΊ ΠῚ, 

6 ποη ρβἷὰ ρυίπηδ 4016}18, ῬΟΪ απθδβῦδ, Θ0Π10 γοΡΡΘΌΡ6 1 δαΐορο. ἘΡῚΙ βῦθβϑο διηπιθῦθθηο 

ὁπ 1 ϑἀποασίοπο το σίοθα ἄθνο οουηϊποίδιθ δῖπ 4811 Ρυῖπιδ θὰ, πῶ ὁ0ῃ οἷὸ τ]θοπο- 

ϑοίαϊο ὁΠ6. ἄθνθ, ποῃ βιιϑβθριίγθ 81] Θἀ σα ΖίομΘ ΠΊΟΤΆ]6, τη ὁπ απθϑύϑ, ΟΘΤΩΤ 816. αἱ 

Ρϑυὶΐ ρᾶβδθο. [ὃ βύθδϑθι ἀϑῆπίίοπθ, ὁΠ0 οἱ ᾿ιὰ ἀδῇο 4611 το]βίοπο, ὃ οοηῦρδνῖθ 8|1ὁ ἀοῦ- 

ἐτίπα 9118 βϑρϑιϑζίοπθ ἄδ [αἱ βοβύθπυ; Ῥοϊομὸ 56 416118. 1656:6, 6Π|6 5θηδίϑπιο ἷπ ποΐ, 

γα] ἃ ἄϊτο 1α οοβοίθηζϑ, πη λα16, αὐθίηρθ ἴὰ ϑδ ἴοτζϑ βοργᾶ αἱ ποὶ: 4841 ἀϊνίπο 16 ]1518- 

ἴονθ 6 β᾽αᾶίοο, οοπϑθθτιθ 6.6 [ἃ τη Ρ]0 5ΘΏΖθ, Το ποη ὃ ϑαξοτονοῖθ, πιὸ ᾿πϑαββιβῦθηίθ 

8 νϑηδ, Ὀῖο ὃ ἃ νοῦθ, 6 σίβαοπϑ ἴῃ ἴοπᾶο 8118 ποβύγδ σοβοίθηζδ, 9 οοπιϑηᾶς 11 ἄονθιθ. 

«Τ γΠηρΡΟνΟΥΪ ἄ611. Θοβοίθηζδ, ΒΔΓ ΘΌΠΘΙῸ 5028, οἴοὐίο (Βοῦῖνο 1᾿ δαύονθ πιθάθβίη0) 56 

μοὶ ποῃ ἴα τὶραδιίδιμο οοπιθ ἴα ταρρυθϑθηϊδηθο αἱ απ Ὁ ΪΟ, οἷι6 πὶ δῦ ὈΠ1Ὸο 1] 50 ΤΌΠΟ 

ΒΌΡ] πιο βορτᾶ ἀϊ ποῖ, πιὸ 686 8. ΑΙ ὑγϑϑὶ οο]οοαῦο ἀθηῦτο ἀϊ ποὶ απ ὑπ θαπη816.,, (δὲ α.) (1). 

ΨΙ πᾶ ἀπ ἰορρο ἀϊ παύαρθ, οἷθ δἱ ἔδν βϑθηθνο ἀθηΐμο αἱ ποὶ 6 οἱ τίνα ἂπῶ 65- 

ΒΘΉΖΙΑΙ ἀἰδογθησα ὑτὰ ἢ Ὀθπθ δᾶ 1] τιδῖθ ἱπιρομθπᾶοοί 1᾿ οββϑύνϑησα, 40] ἄονθγθ. 8 

«αοβία ἰθ5;5:6, 686 11 ἕϑμοία]]ο πηθάθβίπιο Ρορ ῥα ἀθηὐτο ἀϊ βὸ βούδο ἴογιηδ αϊ οοβοίθηζα 

τπογϑ]6, σοὶβὶ ῬΥΘμ θυ 16. ΠΊΟΒ886 ῬΘ᾽ δάποδνῖο 8116 το! ο᾽οβι θὰ. Γηβθρ δ! 511 οἢ6 1] 

Ῥοπθ, 616 Ῥῖο 511] ᾿πῆροΠ6 Θ0116 ἢ ΔΟΥ͂ΘΙΘ, ὃ οπᾶαϊο 50} οὐάϊπθ πϑοθββασίο θα Ἰηὐνῖη- 

5600 4618 οο86; οοδὶ ἴω Ιθρθθ αἰϊνίπα, βθοοπάᾶο Κϑηΐ, ΔΡΡδυῖθοθ δὰ ἀπ ὕθῃηρο ΘΟὴ0 

1θϑρο 6118. παύαρδ, 6 18 την! ὰ υἱοπέγα π6 118 γϑ!ρίοπο. ϑούθο ααθδύο τίραδνᾶο 6511 ἃ 

τδρίοπο ἅϊ βουΐνϑυθ οἢ8. “ ὑη8 το! ρίοπθ βθηζ, π] ΟΡ] ὰν ὃ πιη οα]00 ΒΌΡΘΥΒΟΙΖΙΟΒΟ. (ἐδ ά.): 

ἀντ ῦθ6. ἀογαΐο ἄϊτθ ὁμ6 τπ8 το ἰρίοπθ βἰαῦύα ποη ὃ 
τηϑ Π]6Ρ}10. 6. ὁοπ ρἷϊι θϑαύνθζζϑ, 

ΘΠ ρίοπθ ὃ πιουϑ]6 αἱ 888 
το σίοπθ ρυορυϊαπηθηΐθ ἀθύνδ, Ρϑγομὸ 1ὰ γϑιᾶ 6. Ὁ61 ἰῃῦθϑδ Τ' 

πϑύπνδ, Ρϑιοὸ 51 ἕοπάδ 88] σοποθῦθο ἀϊ Ῥῖο, {1 φαδ16 ἀϊ πϑοθββι δὰ γ 1010 Τ᾿ Δαθμιριιθηΐο 

46] ἄονογο. Ταῦίο 1 θασίΐνοοο 4ϊ Καπηὺ δύ 6] ΒΌΡΡΟΙΤΘ 9 οὐϑᾶθσθ, 86 "οραϊπθ ἀηϊ- 

γουβα]6, ἑοπάαίο 5011 πδύαρα Ἰπ τ ηβθοᾶ, 46116. ὁοβθ, 6 ρυϊποῖρίο ἀθ11ἃ τηοσϑ δὰ, Ροββᾶ 

βαβδίθίοιο 48 βὸ βθῆζθ, ἢ ΟΥἀΙΠδύΟΤΘ ΒΌΡΓΘΠΙΟ. 

Μαυονοπᾶο ἅα ααθϑῦο ρυϊποῖριο 1 δαθοῦθ αὐγίϑα, ὁμ6. ὑαύδο ααδηΐθ 16. ρΡΙοΠι6 γ6}1- 

οἴοβθ 46] ἴαποία]ο, χα} δὰ δβϑιῃρίο, 1 οδηθϊοὶ αἱ Ἰοάο, 16. ρυοβμίθτο, ἰὰ ἔρθαῦθηζᾶ 8118 

αἰϑ ϑᾷ ἰηΐονιπαῦθ 881 ἰᾶθα. ἅ61] ἄονοιθ; 6Π6 ἅδ᾽ 9889 6511 

οἷο Ρ61 τι] ΠΟΥ ΒΓ 5ὃ Βύθ880, Θ 606 δβοϊϑηΐο 

πιο. [πϑϑρπαῖθ 8] ἴδποία]]ο οθ 1] 

ομίοθα, ἄθνομπο 550 Γ6. ἱπΠΒΡ 1 

πὰ ἅα δὐῤίπρουθ πᾶονθ ἴὉ}Ζ0 6 ὭΌΟΥ͂Ο ΟΟΡΆΡ 

60] ἀϊνοηύαν ταἱρ]οσθ ραὸ ρίϑοθυθ 817’ ἘΒΒ5ΘΓΘ ΒΌΡΓΘ 

γογὸ πιοᾶο ἀϊ οποιᾶρο Πῖο βύδ Π6]} Ὀρθιατθ βθϑομᾶο 18 νοϊοπὐὰ α]. 1α]. ἘΙΡῚ νὰ αὐἰπὰϊ 

(1) Μοιίτθ Καπὺ ργοίθδβανα 4811 δαὐῥοᾶτα 11 ρυϊποῖρίο 4611, βθρδιδχίομθ 4611 δα ποδσίοπϑ τλογα]θ 

ἄα]1ἃ το] ρίοβα, ἄπ αἰθνῖ ΠΠΠαϑύνὶ φοδαρορίβυϊ 5αοὶ δοππασίομα!!, Ῥγοοϊδιμδναμο 50] θη θταθαῦθ ΤΙ αὐϊτηδ 

φοἸ]οραπσα αἱ ααθϑύθ ἄπθ βουία αἱ δαἀποασίομθ, ἱ 4081 τ ἃππῸ ῬΥΪπλδ, 6Π6 δὶ ρα ΘΠ] Θα 880 1ὼ Ῥοδαρσοσία 

ἂὶ Καπῦ, οἷοδ πὶ 1809, ἔδοθσο αἱ ρα ]ῖοα τασίοπο 11 ΒΙομύου Ἰὼ βυὰ Τρναηῶ, ΤΉ ταν 16 586 Ῥγίγιθ 

τοοϊονιὶ αἱ ροαροσία, ϑορσαὶξα μοὶ ἀ4411ἃ βαὰ σραμα᾽ ὌΡΘτδ: Τα Ῥράαφορία φομογαῖε ἀν υαία ἄαϊίο 800ρ0 

(οΠ Τ᾽ οἀμιοαφίονο. 

Η 
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διημηδιθαύραο ; ἴδ, 518, ΤΘ]]ρ]οϑ μὰ π0 ἢ ἄθνθ ρυοοθᾶθγθ 8118 οἶϑοδ, τη γα {ΠΠυταϊπαίο ἄδ]1α 
ὁοποβοθηζθ αἱ [)10. Νοη 51] δάογα νϑυϑιῃθηΐθ Το, οϑβοῦνα, 1’ δαθοῦθ, 60] 8010 Ἰοάβεϊο, 
601 ΟΘΙΘΌΡαΓΡΘ 18. βαδ ρούθησε, 6 βδρθθζζξ βθηζδ, ριιμέο βὑμαϊθι"θ 6 ΘΟ ΒΟ Ὁ ααθϑύθ ϑὰθ 
Ῥονίθχιομί. ᾿ϑθουνθ ᾿μϑυ!]αρθ ΠΘ1}1ὁ. τπηθηῦθ ἰη δ η 116 ποχίοπὶ ἰπύονπο ἃ Πῖο, τηᾶ φοοδο, 
ΡῬίαὐμοσῦο πορδύϊνθ, ὁΠ6 ροβίψΐνϑ, δὰ αββαὶ ροὺ ὕθιιρο, αυγουΐθηᾶο ὁμθ οἹΪ ποιηΐηΐ ἤθη 
γΆΠΠῸ δὑϊππϑῦ ἃ Βθοοηδ 46] ἀΐνθιβο σα]ῦο τϑρίοβο, ὁῃ6 ργοΐθεβδμο, ρϑγοϊνὸ ἴῃ ἕοπᾶο 
8118 αἰνουϑί θὰ 46110 το] ρΊοπὶ ννὶ απ ὰ. Οθϑῦ ᾿πβϑρηθηιθηΐο μοὶ ΠΟῚ ὙΌΟ] ΘΒΒΘΙ 6 ὉΠ 
ΏΘΡΟ δανο αἱ τχθηηουῖθ, πηϑν ΤῬϑοΘο] θα ΑἹ ἐΟγΠ]ο]9. γὰρηθ θα ἱποοιάρτθθθ. Ραγίϊδ 48]- 
Τ᾿ δηλ ορῖδ, ΟΠ. ΘονΓΘ ὑγρα, Πΐο, ὁμ6 βονϑυπδ 1᾿πηΐνουθο, Θά ἢ Ῥάγ6, 16 τϑροϑ ἴδ ῬΓΟΡΙΪδ, 
βαταὶρ]ῖα, 6. ὕ816 δηδίορία νἱ μοι βοτὰ ὑπ ΠἼΘΖ20 Θοπνθηΐθηῦθ 6 ΠΟίθυΟ]6 ρθῖ οἰδιῖνθ 
ἤπ 4411 ρυίπιθ 1᾿ 1ἅθ8, ἀϊ 10 πθ}18. πιθηῦθ ἰπέμη 116. θη ἀπθϑῦο 1] ποϑύγο ρυϑῃ ἢ]οβοίο 
4419. 8116. ΒΌΒΙΠΪπεΪ βρϑουασίοη! ἀἰβοθηᾶθ βἰπο αἱ Ῥαΐον ποϑίον", τῆϑι Ῥοὶ τίβα!θ 6 θυ ]οοδ 
Το ὑφηϑ᾽ ἰδο ἀ8ι γϑπάθυϊο ρυθββοομὸ ᾿ποοθββί 0116. 41} δπέπιο 46] ἐβποία]]ο αν] αρΡδη- 
010 ἀθηΐγο οθυΐο 18} ὕθπθριοβο υἱθροίδο. Νϑυγίοῃ, ορπηὶ χυ8] γοὶδα, ργοπυποίανα 
4118. οαἰθάνδ, 1] ποιιο ἀϊ Πῖο, οἰήπανα τἰνθρθηΐθ 1 ἔγοηύθ. Καπῦ γα ρἷϊ ἴῃ Ἰὰ; νυο]ο 
6116. 11 ἔϑποία]]ο. ποθὴ. 5οῖο Ῥροπιηοῖί 11 πόθο αἰ [πἰ ὁοη φυοΐοπᾶθ, γοπογασίοπθ τίοοπο- 
ΒΟΘΠ 4010 οογη0 1] ϑίρπογθ 9118 υἱύδ 6 αἱ ὑαύθο 11] ὀγθαῦο, θοιηθ ἰῷ ρυοννυίἄθησε, ππίνθυβδ]ο, 
11 ραάίοο ἀθ᾽ σΘΠΟΓΘ πιθηΟ, πη8, 10 ΠΟΠΊΪηΪ αβϑδὶ αἱ γϑᾶο, ΠῸη πιϑὶ 601 ΙΘρῬΌΓΘΖΖΩ, 6 
ΠΘΙΏΜΙΘΗΟ Ῥ01 10 ποδϑῦγθ ἔθ] οἰ δασίοηί ἴο5856 ρ γ6 θη ρΐο ἰηὐθπαϊπηθηΐο. Μὰ οομ οἰἷὸ 66] 

ΟῚ νγθυῦίνδ, 010 1] ΠΟΙΠῚΘ ὃ ΒΘΠΊΡΓΘ 1᾿Θβργθϑϑίοπο αἱ πη᾿ ἰ4θα, 6. 618 Ῥϑυοὶὸ 1] οοη- 
ΒΙ 1 1αῦθ 8] ἔδποία]]ο ἀἱ ποπηίπαῦθ ὕθῃ αἱ τϑᾶο 4410, ναῖο ααδηΐο αἸγρῚι : ρϑηβϑοὶ 1] 
ἸΏΘΠΟ ΟἿΘ Ριιοὶ, ΠΟΙ ΨΘΓΪΟ ΒΘΙΏΡΙΘ ῬυΘϑθηῦθ 8] ρϑηῃβίθιο. 

Καμῦ ΥἸΒύΡ[η59 16 5889 Ἰοσίοη! ρϑάδρορίοιθ 8118 Θἀ ποι σίομϑ 46118. ἑμ ποία ΠοσΖα, 6 τ: ρούδο 
8110 δ]ἐνϑ ϑὐὰ ἀ611ὁ. υἱΐα ὑοοοὺ βοϊίϑηΐο ἀϊ ἄπθ ἀἰβεϊησίοπὶ, 6Π6 5ἷ ρυθϑοπέδπο 8118 πιθηΐθ 
49] ρίονδηθ, τἰρυδνἀδηᾶο 1᾿απηδι 1] 56550, 1᾿ Δ] ὕτϑ 16 ἀἸουθηθὶ οἰαϑδὶ βοοία!. ἘΠΡῚ] στἰθοποβοθ 
18. βουὴ ϑτανιὰ ἀθὶ ῬΘυ 0011, ἴῃ τ]6ΖΖῸ ἱ 418]] 81 βνοῖρο 1᾿ ϑὐὰ οὐἰδίοα ἀ6 118, Ρυθονίὰ. 
Θ. ῬΟΙΓΒΘ τηϑββίπιθ Θβθθηηδύθ, ρΡονν αἱ σοηδὶρ] ρϑχ ὑπιύθ!αρθ Π611 ϑμΐπηο 46] ρίοναπο 1] 
Βθηδτηθηΐο 46] ρυάονθ θα 1] τἰθρθοθο, οθ ἄθνϑ. 8118. ἀϊσηϊὰ 5ἷα 4611 ῬΘυβοηδ, 518 
ῬΡΟΡΥΐδ, βῖδ 46] 59 50. ἔθη μη] 116, Θπδπΐο 811 ̓ δἰύτο, ἀἰθυϊηζίοπο, βαροίαπιθηΐθ 6ρ]}] ΘΟΠΒΙ 5118, 
1] βίοναπθ ἀϊ τηΐβιιραγθ ἃ δι βόϊπηα 8] τπϑυὶθο 6110 ρυορυῖθ ἀσίομὶ ὁ ποὴ δ] διὸ 
ΤΘΡΡΟΥύΟ ΘΟΡῚΙ ΔΙ τ], αἱ δηύθρονιθ, ορουαπᾶο, ἰὰ υθαϊ δὰ 41} ἀρρϑύθησα 6 Αἰ ἐγδάσρνο ἴῃ 

αὐῦο ἱ Ῥγοροβίθὶ θθὴ τηδύπνὑϊ ; πηδ, ΠΟἢ ῬὈΘΗΘ 5] ΘΡῬοπ6, γοϊθηᾶο δἰ ρογϑυδᾶα 11 ρίονθηθ, 
666. 511 ποπιῖπὶ ἀϊγθηπθγο ἀΐβαριδ!! Θ]Πονασαπᾶο ΟἹ] απὶ ἐθηξαιόπο αἱ υννδηΐαρΡ δ "51 
ΒΕΡῚΙ ΙΌΡΙ 6. υϑηρδ, ἃ Ῥ000 ἃ Ρο000 ἴαῤῦο Θοπθᾶρονοῖθ 46118, Τοῦτο πριδρ]δησο, τη] ον 
1ὰ ἀἰδυρπδρ]δησα οἰ ν]]6. Π| γΘ]Ὸ 5] ὃ οἢ9 56 ἴᾳ. παῦασα οἱ πῶ ορθαῦὶ Θραδ]! ΘΟΙῚ8 ποτηἰ η], 
ΘΒ88, δ΄ 58, Οἱ 8. οὐθϑῦϊ ὑαθυϊ ἀἰβαραδ! οοτηθ ἰπαϊνί αὶ, ἀνθπᾶο ἕουπῖθο ἃ οἰδβοιπο ἀϊ 
ΠΟΙ ἴῃ ἀἴνθυβα τηΐβιρε, ἴα σρυϊ 461 βϑηθσθ, ἅ011᾽ Ἰηῤοπᾶθυθ 6 46] ψοΐϑῦθ, σἰθομὸ ἅπϑ 
οἰθναῦα οοπαϊσίοπθ βοοῖα]θ ριιὸ θβϑϑῦθ ἀοναύα ποη 8] οἶθοο οᾶβο ο δᾶ ἸΡΠΟΒΙ γϑρΡῚτ' 
τηδ 8] Ῥυθδύδηθθ νϑ]ορο 46] ἈΠΐτηῸ 6 61] ἱηρορῃο. ἃ απθϑύο οὔ ὑθυῖο νὰ ϑϑυοαύο ἢ] οἷο- 
γ8ηὴ9 8ΔΠ]ΠΟΤασδ πο ὃ οἰλϊδηηαο δι ἀρρύθζζαρο 18, ἀΠἴουθηζα, 46116. οἰδδϑὶ βοοίδ. 

Τ᾽ αύονο ομίαάθ 1ὰ σὰ Ῥρααφορίοα Θοοϊ απο 11 οἴοναμθ ἃ βϑυθαιθὶ αἱ 1ἰθίο 6 
ΒΘΙΏΡΙΘ ΘρΈΙΆ]Θ ὉΠΊΟΙΘ, δι ΔρρΥΘΖΖαΡΘ 16 ρΙΟρΓΪΘ δχίομί ποὸη ρου μὸ ἰούπθπο 8. ποὶ 
ϑσοθῦδθ, τὴϑ ῬΘΡΟΝ ὃ ἄονθροβθθ, δα ἈΡθυϑοοίαῦθ ΠΟ] 510 δῖποῦθ ΠΠ ργοβϑίιηο, ἴἃ Ῥδύγίδ, 
Τυπηδηϊὰ, ἃ ἔθηθυθ ἴῃ ῬοθῸ ὁοπίο 1 ρίδοουὶ 46118. νἱύα, ἃ τη 46 Ρ6 ορηὶ βίογπο οοπίο 
αἱ 8ὸ ἃ δὲ 5ύθββο. 



25 τὰ ῬΕΘΑΘΟΘΙΟΑ ΡΓ ΒΜΑΝΌΕΙΒ ΚΑΝῪ 967 

566 Ἰατηθροίαῦο οοπνθηϊθηὑθιηθηῦθ 8118. 518, ΒΟΤΏΤΩΒ ππηρογύίϑηζδ, 6 ἀϊβνυοιίο ἴῃ δαῤίθ, 

16. 518 δβίθηβίομθ, βἰοοοιηθ 416110, 6.18 50116γἃ 6 υἱαννῖνδ 406116 οοβοΐθηζϑ, Ῥϑ᾽ ΟἹ ορίοϑ, 

βθῆζα, 46118. αὐ88 1᾿ Θἀ ποι σίομθ ἀθρθηθρα ἱπ απ ΟἶΘ00 τηθοοδηΐβιπο, ΡΡΘ550. 1᾿ϑη 100 [δ01- 

φαΐο ΡΙδαρονίοο νίρονα 8019 πη Ἰββίτηο 1] Ῥγϑοθῦθο ἀϊ ἀπ θβᾶπιθ ἀϊ οοβοίθηζϑ, Ῥθ οαΐ ἱ 

ἀἰβοθροῖ ἀϊ 16} ΒομΊπΟ τη ΘΒ ΤῸ ορπΐ 568 Ῥεΐπια αἱ ΔΟ δμἀοπδνδὶ 8} ΤΊρΟ80 Ομ πιᾶ- Ι 

γ8η0 8 ὑδοῖία 9 γυἤθδδινα γαββθρηδ 16. βἴῃροϊθ ασίοπὶ 4611. ὑγᾶβοοῦβα βἱονπαῦδ τᾶρραδ- 

β]θμάο]ο. 0011 1ᾶθ816 611. ρϑρξἔθσίοπθ ὑππᾶπδ. Π Οὐἰδυϊδμθδίθηο βϑανβοὺ ααθϑῦδ Ῥγδύϊοδ, ᾿ 

Ῥγοοϊδιηδηᾶο ἢ οαϊῦο 6116 οοβοίθηζα, ᾿πθοΥΪΟΥΘ ΠΊΘΖΖ20 ΠΘΟΘβα το αἱ ΤΡ ΠΟΥ ΖΙΟΏΘ 6 ΡΘΡ- ᾿ 

Ωαοοὺ αἰ θίπιο ραμῦο, ομθ. 6511 ἄρρϑπα οθοα αἱ νο]0 56ηΖᾶ. μὶὶι, Ῥθα πιθρϊΐανα αἱ Ἰ 

ἐοχιοπδιηθηῦο ΤΠΟΓ8]6. 6 Το ρίοβο. 
! 

. 5 - - . “15 τὰ Ἵ ῃ . 
] 

Φαΐ μὰ ὑθειηΐηθ απθϑῦο ὈΓΘΥΙΒΒΙ ΠΟ βύμαϊο. ΘΒΡΟΒΙ ͵γῸ οὐ θῖοο 611 Ῥραασοσίοο ἀϊ Ι 

᾿ 

Ῥαπύϊ δποῖθ Αἱ αἀυδίομθ ἱπηρονίϑηζα ϑίϑπο. Ἀρρθηδ ἰοοοδῦϊ ἀϊ σνοΐο, δ᾽ 1 ΤΠ ΔΏΡΘ ΠΟ 

ΒουΣΙ οᾶ ϑασϊνοοῖ, 6 ο΄. Ἱ 51 ΒΟΟΓΒΌΠΟ παμηθγοβίββιθ 6. ΟΡ] Ἰδοῦπθ. Οὐοϑὶ 8 ἃ ϑβθηηρῖο 

τἱραδνο 811 Θἀποαίομθ ἰηἰθ]]ϑ δα! 0 661] ἀΐβοουγο 8 Ἰπηρο 4618, πηϑηιοσῖδ ὁ ἴϑ69 αἰαῦῦο 

4611 ρϑγοθζίομθ βϑηβί να 6 61] οββθυνδζίοῃιθ δϑθουίουθ, ομ6. 50η0 16 ργθοῖραθ ἔβοοϊ δὰ ᾿ 

δοποβοίξϊνο, 16. 4811 βρίοοδπο ποὶ ἔϑποία]]1; ὑγαῦύα, Ῥγθββοοιιὸ Θϑοϊαβ ναπιθηῦθ 46118, Θαα- 1 
͵ 

| Ϊ 
] 

Ι 

| Καπε. Αρρυδοοίδπαοϊα οὔ ὁ0π ὯπῸ βϑυθιᾶο βΘμΘΡ10 ὃ [8.0116 ΤΊ]Θναρθ, Θοτηθ ΕἸ 

οδχίοπο ρηορῦία 40118. ρυΐπηδ οὐδ, 6 Ῥοθο ὁ π}}]8ἃ 4611 οἀποασίομθ ϑιοοοβδῖνα οοπυθηϊθηΐθ 

811 ἀἀοΙοβοθηζα θα 8118 βἱονοπθϊι; ραβθα δἴαθνο βούδο β]θηΖίο 164 ἀἰδυθησα ὑγῶ 1 ϑαὰ- 

Ϊ οαξίοπο ππΒ ΒΟ} 116. 6 ἴὰ [οιητηῖη]6. Μὰ αἱ αποβίθ δᾶ αἰύγθ Ἰδόῦῃθ ΠΟῚ. ψαοἶϑὶ ἔδυθ ἢ 

Ϊ ἀρρυπίο οὐἰἶοο 81᾿ δαύογθ, ροϊομιὸ 6611 ποῃ μα ἰπύθβο ἀἱ ἀδγοῖ πᾶ ἐθουῖα γδρίομαία 6 

οοιηρίαὐα, ἀ6116. ΒοΐΘηΖβ, οἀποαίίνα, πιὰ τἢ 50 ΠΊ01166. ΔΌΡοΖΖο, αϊροὶ τπ8 Ῥαυπίορρίθὀιρδ, 

Ῥϑαδρορίοϑ. 
᾿ ἢ 

Αννὶ ρογὸ πο] 810 Ιᾶψοιο ὑπ᾿ αἰύτα Ἰϑσαπᾶ Ῥοη οἷϊι βῦᾶνθ, ᾿πϑβοιβα 0118, οΠ6. ΠῸῚ ; 

| Ῥαὸ 5πἔιρρίνθ 8118. οὐἸδΐοδ. ἘΡῚΙ μα ἐγαύίαϊο ἴπ δοηνθηΐθηΐθ τηΐβανα 46116 οασο ἀοναΐθ 

811 οΥρϑηΐβηηο ΘΟΥΡΟΥΘῸ ἀ0] απο], ἀ6 118. οοἸδατα 46118 58 16 Π|ρϑησδ 6 6118 νο- 

' Ἰοηΐὰ: πιὰ 861} αηΐππα 611 αἴπππο ποι οννὶ βοϊῥθπίο 18 νἱδα 461 ρϑηβίθνο ἴαύδα Ῥθν 1] 

οαἶζο ἀ61 βᾶροῦθ, 6 ἴὰ γἱύα 46118 ΠΡου᾿ νοϊοπξὰ ἐαύία ρ6ν 1 οα]ῦο ἅ6118, νἱνἐὰ, ὈΘηβὶ ᾿ 

ἈΠΟΝΘ ἰὰ νἱξα 6] οὕοτο, 686 δὶ παῦγϑ αἱ βθῃθιτηθηΐο 6 ἂϊ αἰοίθο, 6 ααθϑύα νἱδα 46] Ϊ 

βοοποβοίαδ, πϑϑ]ϑίθδ, γ᾿ ποβθᾶ 6 απι851] βργθζζαύα Θ0116 80 ΠῸΠ 
ὁποῦ Καπὺ 11 αἴουθο ἀϊ5 

ἀνοθθθ 8πομ οσθα αἰσιὑῦο δα ἀπ᾿ Θἀποδ 0 η6 588 Ῥγορτῖδ. ΕΘ] ἀΥΤΘΡΌ0 Θηχὶ ἄογαῦο ἴα π6 

Βρϑοίδίθ ορροῦνο ἀϊ βυαάϊο, βουομὸ ἴδ νἱξα 461 οπονο πο] οὐὰ, 4611 1πίδηζία Ῥγθάομηίηα Ἷ 

5011 νἱδα 46] ρϑῃβίθιο 6. 4618 ΠΠ 061 γοϊοπίὰ, 6 ἴὰ 588 Ροααφοσίοα ὃ τἱνοϊθα ῬΓΘββοομὸ. | 

ξαξία, 811 Θἀποασίοπο ργορτία 6118 ρυϊπιᾶ οὐὰ. ἘΡῚΙ τηοϑίσα ὑπ ΡΡΆΠ βοβρϑῦϊο Ῥ6᾽ Ιὰ ] 

' ἐᾳοοϊὰ 61 βοηθιπιθηΐο ὁ ἄ6] οθοτο; 81 ἀἰρθῦΡ0 66 ἴα τἰσαδια! ποη ΘΟΠ16 ἀπ ἔα θο 9, 

Ἰοσιθηῦο ρ συ ΓΟ Γ0 4611 Θἀποαίοπο. Γαΐ δ 6511 ἴπβορπδ, ομ9. 1 πηπηδ- Ἵ 

ὃ Ῥι18 ἀπ8 ἴοηΐο αἱ βοᾶν! ϑιοχίοπί, ν8 ποι Θοοϊ αῦδ ] 

ἃ ἴγϑπο; γ016. ὁπ6. πΠοη 5] Ἰῃ θμθυῖβοα 6 ΠΟῚ ' 

τῇδ ΘΟΙΘ ὉΠ 6 

οἰπαζίομθ 46] ἔϑποῖα]1ο, 1 α0816 

6 οοηγθϑηϊοηπίοιηθηαῦο οἀποαῦα, πιὰ ὑθπαῦδ, 

οἱ Θοο ἃ οοπηρδθδίομο {ΠΠ ουοτο αἱ [αἱ 811ὰ νἱδῦα 466}: ᾿πῇο οἱ ; 616 5ἱ δάἀδπιρίδ 11 Ἶ 

ἄονοιϑ, τᾶ οἴ ποὴ νἱ 5ὶ ἔγϑιη πη βο!!! [ἃ σίοῖα, ἄ611᾽ Δα μη! Ρ16110. 
᾿ 

Καπὺ ὑαύῦο αὐδηῦο 6 5ΘΙΏΡΥΘ βργοίοπ δύο π6] τποπο 6118 ϑρϑουϊαχίοπθ, νἰβϑαῦο ἡ 

βἷπο 8118 ρἱὰ ῥαγᾶα οὐδ 580 }108110 6. 50Π28 βατηϊο δ, ποπ μα Οἱλ πο γθ. Ῥ61 ΒΘη 116 Ιὰ Ἰ 

τοαϊ δὰ 611. νἱδα, Θρροτὸ πὸπ ὃ τηΘΡΆ}]15}18 56 Π6Π1α 5αδ ροδαρορίοδ πιϑποδ 1] ὁα]0ο Ἵ 

ἀϊ 4.611 νἱα, οἰ πηδὶ πὸῃ ἢ ϑοηξίξο πο 1} Ἰα πιὸ ἅ6 118, σα δηΐπιδ. ΕἰΡ11 Π8 ἴποβοσδ- 
] 

ῬΠΙΙδηΐο τἰπομίπβο ἴα σαα ἀουεϊπα ροἀαρορίοα, ἀθηΐγο ὑπ τοῖα οοτομῖα, ἄονθ ἀοτηῖπδ , 
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ἔροάᾶδ, δυβύθγα, [}Η 9551 0116 1168. 0] ἄονϑιθ βο]αῦῖο, ποι τα] θρταύα 4818 ρυθβθηζᾶ 

αἱ Το, ποθ οοπίονθαύα, ταδὶ ἀῶ σϑῦὰπ βϑηθπηθηΐο δὰ αἰϑίθο, ραὺὶ ἃ 4116}16. 50] πιΐ ὁ 

δἰθαπύθβομθ οἴπιθ ἀθ᾽ τηοπῦϊ, ἄογθ 18. ππᾶδ τοθοῖδ' ΠῸη ργοβοηύα πῇ ἢΪο ἄ᾽ ορθα γίνοηίο. 

ΤΌΡῚΙ τηϑάθβιμηο 8] τηοϑῦσδ ρούβαδβο 6. ρ]] δπηὶ 611 ποβῦγα ϑἀποδχίοηθ πορ ἀθρῆδπο 

ΒΟΌΓΓΟΓΘ ὕγϑηα 11} 6 Βϑρθηὶ ὑϑηῦο ἀὰ Ῥρούθι ΠΘ ΘΟ ΒΟΥ ΓΘ πηϑι ρΓαῦδ, τἱοου άδηζει, 6 ΒοΡῖγ: 
“ ΜΟΙΟ τἰραδιάδπο 6511 δπηὶ 49118. Ἰοῦο δι ο]θβόθησεα βἰθθοπιθ ἱ ΠΡ] ΟΣ] δᾶ ἱ ρἱὰ ἀΠοὺ- 

ὕθνοιἹ ἀ6118. ἰοτο νἱύα. Νοῃ ὃ ρυαπίο οοβὶ: 50π0 ἴπνϑθοθ ἱ ρἰϊι ρϑποβὶ, ροιομῃὸ 8]Πογα 
Τἰ πη Πΐϑιη0 δούψο 11 ρίορο αἰύγυϊ, βιϑιηθηῦθ ἈΡ ΐδπηο ἀπ σὑΓῸ διηΐοθο, ρἱλϊ ταγαπηθηΐο 
8ΏΘΟΙ, ΡΟΐϊδηηο ἰὼ ΠΠρουὰ, (8 ΧΧΧΥ ΠῚ). Ουθδῦθ ρᾷγοϊθ βυοπδπο θθη ἅπι6 6 βοοηΐου- 

ὑδηδ ἃ ΟἿ] 51] ὃ οοηβθοραίο 8] πιδρὶβῦθιο ϑἀποδύίνο, ΘΟ 6 56. 1ῷ βοιοΐα δᾶ 1] φο!]θρὶο 

ΔΙΊΘΡΡΊΔΒΒΘΙῸ δ ὯΠ ΤΘΟΙΌΒΟΙΪΟ 6 1 Ἰδυϊαξοτθ δά τῇ δγοίσπο οαβίοαθ. Θαδηθο ἃ Π16, 616 

ἴοσθοο0 1] ΤΘΖΖ0 566010 4᾽ ᾿πϑϑρῃηδηιθηῦΐο, 16 Τηθπιουθ θ᾽ τηΐϊϑὶ ϑη οἱ πηϑϑϑύσὶ 6 οομαὶ- 

ΒΟΘΡΟΙΙ, ἴῃ ΠΊΘΖΖῸ δὶ (8}} ΠΟ ῬΘΓΘΟΙΒΙ 1 τηϊθὶ δὐπαϊ οἱ ονϑη, ραυίαπο δαύδοτα 8118 τηΐα 

Ἰηθηΐθ Θα 8] πηΐο ΟΟΥΘ 6 ΒΡΒΥΡΌΠΟ οθλία 418] διτ ΑἹ βογοηϊ δὰ, 6 οοπίογθο 5.118 τηΐδ 

ταν δ νϑοο δῖ. 

ΝΒ. Ἰο τιὶ γἱπηδϑὶ 48] τἱοοράϑνθ αϑι 6 Ἰὰ 1 τη010] Ἰανον! ϑϑροβιθῖνὶ οὐἹδ]οἱ, ρα}- 

ῬΠσαδ Ἰηύονπο ἰὼ Τοδαφοσίοα 46] ἸΚαηῦ, Ρ61 ποη ἴδ 4611 ουἀΙΖίοηθ ἃ Ὀθοπ τηθγοαθο 
ἃ ΒΡ656. 4611 1π{6]Προηΐο Ἰϑύξογο. 
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7ο δὲ βίανιρὶ: 
1 

| ΒΕΗΝΑΕΡΙΝΟ ῬΒΥΚΟΝ, Κ͵66-. ὈΡοδιἀθηέε. 
᾿ 

, 

Ἑκειοο Π᾿ Ὄνιριο 

δοργοίαγίο ἀοίϊα Οἴα886 αὶ ϑοίογισο ἢ ϑϊοῖιο, γιαϊοηιαΐίοο ὁ παὐεγαίί. 
ἢ 

| 

] ΠοΡΟΙῸ ΠΕΝΙΒΕ 

ϑοσγοίαγίο ἀοίία Οἴα886. αὐ δοϊθηϑο γπογαϊι, βἰογίοίιθ 6 Πἰοϊοσίοϊιο. 
᾿ 

ῃ 
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